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TEKNİK YARDIM  
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada  Telefon    1-513-772-8810 
Cincinnati Sub-Zero Products, LLC  Ücretsiz    1-800-989-7373 
12011 Mosteller Road  (ABD) 24 sa Klinik Destek  1-513-460-2038 
Cincinnati, OH  45241  Faks    1-513-772-9119 
www.cszmedical.com 

YETKİLİ AVRUPA TEMSİLCİSİ:  

CEpartner4U, BV                                                                              
                       Esdoornlaan 13                                        
                       3951 DB Maarn 
                       Hollanda 

www.CEpartner4U.eu  
 

SERVİS İÇİN ARAMADAN ÖNCE... 

Size daha iyi yardımcı olabilmemiz için lütfen parça veya servis için bizi ararken BLANKETROL III ünitenizin seri numarasını hazır 
bulundurun. Seri numarası ünitenin arka paneline takılı bir spesifikasyon etiketinde bulunur. 
 

Seri numaralarını okuma: 

 Örnek: 121-3-60000 

 12, 2012 yılı üretim tarihine işaret eder   

 1, çeyreğe (ilk) işaret eder   

 -3- BLANKETROL III, Model 233 anlamına gelir 

 60000, bunun belli bir modelden 60.000. olduğuna işaret eder   

GARANTİ KAPSAMINDA TAMİR VE PARÇALAR 

BLANKETROL III ünitenizin tüm parçaları iki (2) yıllık bir garanti kapsamı altındadır. Satın alma zamanında ek üç yıllık garanti 
alınabilir. Kusurlu parça veya üniteleri geri göndermek üzere önce Tıbbi Teknik Servis bölümümüzden bir Geri Gönderilen Malzeme 
Yetkilendirmesi (RMA) numarası alın. Tüm iade işlemleri, CSZ tarafından sunulan gönderim kutularıyla gerçekleştirilmelidir. 
 

 

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ 
 
Talimatlar ve kullanıcı bilgisi için bu el kitabına başvurun. BLANKETROL III Sistemini kullanmadan, reçeteyle tavsiye etmeden ve 
servis vermeden önce tüm UYARILAR / DİKKAT EDİLECEK NOKTALARI okuyun ve anlayın. 
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BLANKETROL® III 
 ÇALIŞTIRMA EL KİTABI 
Cincinnati Sub-Zero Products, LLC, bu el kitabında yansıtılmayabilecek ekipman değişikliği ve geliştirmeleri 
yapmak hakkını saklı tutar. 

  

UYARI 

 Battaniye sıcaklığını ayarlamak ve ekipmanı kullanmak için doktor reçetesi veya tavsiyesi gereklidir. En az 20 dakikada bir 
veya doktorun belirttiği şekilde hastanın vücut sıcaklığını ve battaniyeye temas eden bölgelerde cilt bütünlüğünü kontrol edin; 
ayrıca BLANKETROL III'ün su sıcaklığını kontrol edin. Pediatrik hastalar, vasküler hastalıklı sıcağa duyarlı hastalar, cerrahi 
hastaları, diyabetikler ve Raynaud Hastalığı olan hastalar daha sık kontrol edilmelidir.  Ciddi yaralanma veya ölümü 
önlemek açısından hasta durumunda herhangi bir değişikliği doktora kısa süre içinde haber verin. 

 Tüm hiper-hipotermi ünitelerinin sunduğu sıcaklık kontrolü yöntemi vücut dokularını ve özellikle cildi yanacak veya donacak 
şekilde aşırı ısıtmak veya soğutmak tehlikesi oluşturur. Bir yanığın kapsamı ve şiddetine bağlı olarak çok ciddi ve hatta 
ölümcül komplikasyonlar oluşabilir. 

 BLANKETROL III Sistemini arteriyal kros klemplemenin uzağında kullanmayın. Termal yaralanmaya neden olabilir. 

 İskemik eklemli uzuvlara ısıtma/soğutma terapisi uygulanması durumunda termal yaralanma meydana gelebilir. 

 Transdermal ilaçların (yamalar) ısıtılması ilaç iletimini arttırabilir ve hastaya zarar verebilir. 

 Özellikle kemik çıkıntıları üzerine aşırı ve/veya uzun süreli doku basıncı ve kırpma güçlerini önleyin. Aksi halde doku 
yaralanması oluşabilir. 

 Hasta ile battaniye arasına herhangi bir ek ısı kaynağı koymayın. Doku hasarı oluşabilir. 

 Tedavi sırasında hasta ile battaniye arasında teması devam ettirmek gerekli olabilir, ancak bu temas battaniyeden veya 

bağlantı hortumundan geçen sıvıyı engellememelidir. Aksi halde yetersiz tedavi oluşabilir.  

 Uzun süreli işlemlerde hastayla su dolaşımlı bir ısıtma battaniyesi arasında hazırlık solüsyonlarının uzun süre bırakılmasının 
cilde zarar verdiği bildirilmiştir. BLANKETROL III AÇIK değilken su, jel ve iyi termal iletkenliğe sahip benzeri maddeler gibi 
materyallerin kullanılması hastanın vücut sıcaklığını düşürebilir. Hasta ile battaniye arasındaki bölge hastanın 
yaralanmasını önlemek için kuru tutulmalıdır. 

 Kontaminasyonu önlemek üzere uygun sanitasyon işlemleri kullanılmalı ve hijyenik güvenlik devam ettirilmelidir. 
Kontaminasyon hastanın sağlığını etkileyebilir yani ciltte tahriş/döküntü oluşabilir. 

 CSZ ekipmanıyla sadece YSI 400 Serisi probları veya muadili olan probları kullanın. Aksi halde hatalı sıcaklık ölçümleri 
alınabilir ve bu yetersiz/uygunsuz tedaviye yol açabilir. 

 Statik elektrik nedeniyle, kişinin vücudundaki elektrik BLANKETROL III ünitesine veya diğer topraklı nesneye deşarj edilmeden 
400 Serisi Probu BLANKETROL III ünitesine bağlanmayabilir. Aksi halde elektrostatik deşarj (ESD) nedeniyle hasar 
oluşabilir. 400 Serisi Prob ile temas eden tüm personel bu uyarıyı bilmeli ve temel statik elektrik veya elektronik deşarj (ESD) 
eğitiminden geçmiş olmalıdır. 

 Temel statik elektrik veya ESD eğitiminde elektrostatik şarj fiziğine giriş bilgileri, normal kullanımda oluşabilecek voltaj 
seviyeleri ve ekipmana statik elektrik yüklü olan operatör tarafından temas edilmesi halinde ekipman bileşenlerine verilebilecek 
hasar gibi konular yer almalıdır. Ayrıca, statik elektrik birikimini önleme yöntemleri ve kişilerin BLANKETROL III ünitesi ya da 
diğer topraklı bir nesneye bu statik elektriği neden ve nasıl atmaları gerektiğine dair açıklamalar verilmelidir. Aksi halde 
elektrostatik deşarj (ESD) nedeniyle hasar oluşabilir. 

 BLANKETROL III sistemini yanıcı anestezikler varlığında kullanmayın. Patlama riski oluşabilir. 

 Güç kesilmesi BLANKETROL III ürününün CHECK SET POINT (AYAR NOKTASINI KONTROL ET) noktasına dönmesine ve 
sonuçta hastanın tedavi almamasına neden olabilir. İşlemi tekrar başlatmak için istenen mod talimatını izleyin.  Tedaviyi 
tekrar başlatmamak ciddi yaralanma veya ölüme neden olabilir. 

 Topraklamayı atlamayın (230v Sistem).  Elektriksel Tehlikeler oluşabilir. 

 Elektrik çarpması riskinden kaçınmak için bu ekipman sadece koruyucu topraklı bir ana şebekeye bağlanmalıdır. Elektrik 
çarpma tehlikesi oluşabilir. 

 Battaniyenin delik olması enfeksiyon ve elektrik çarpması riskini artırabilir. Tüm battaniyeleri kullanım öncesinde 
mekanik hasar açısından inceleyin. Keskin nesnelere yakın kullanmayın.  

 Ünite, bağlantı hortumu ve/veya battaniye içine veya etrafına su sızdığı görülürse üniteyi kapatın, güç kablosunu güç 
kaynağından ayırın ve devam etmeden önce problemi düzeltin. Bu el kitabında tanımlanan koruyucu bakım dahil ama bununla 
sınırlı olmamak üzere uygun bakım işlemleri izlenmelidir. Sızdıran battaniye veya hortumlar asla kullanılmamalıdır. Su 

sızıntıları kayma tehlikesi ve enfeksiyon riski oluşturabilir ve elektrik çarpmasına neden olabilir. 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UYARI 
 BLANKETROL III Sistemini kalp sorunları olan örneğin, kalp pili olan hastalarda veya hastaya bir prob yerleştirilmiş veya 

tutturulmuş olduğu durumda çok dikkatli kullanın. Hastayı uygun şekilde izlememek ciddi yaralanma veya ölüme neden 

olabilir.  

 Elektromanyetik uyumluluk nedeniyle BLANKETROL III ünitesi diğer ekipmanlarla bitişik olarak veya diğer ekipmanlara 
tutturulmuş şekilde kullanılmamalıdır. Olası elektromanyetik girişim oluşabilir. Diğer ekipmanlar arasında vantilatörler, 
hasta monitörleri, damla anestezi ekipmanı gibi ekipmanlar bulunmaktadır. Elektromanyetik girişim, elektromanyetik enerjiyi 
emerek birbirinin çalışma performansını etkileyen elektronik cihazları nitelemektedir. Ünite IEC 60601-1-2 uyumludur.  

 Eğer BLANKETROL III ünitesi veya diğer ekipman düzgün çalışmıyorsa, cihazı kullanmayın ve cihaz çalışır durumdayken bir 
biyomedikal veya servis teknisyenine gösterin. BLANKETROL III ile diğer ekipman arasında bırakılması önerilen boşluk için 
Bölüm 5’e bakın. Aksi halde BLANKROL III sisteminde hasar oluşabilir ya da hasta yaralanabilir. 

 Servis sırasında dahili bileşenlere erişmeden önce daima ünitenin fişini çekin. Ünitenin fişini çekmemek elektrik 
çarpmasına neden olabilir. 

 BLANKETROL III ürününün tamiri, kalibrasyonu ve servisi bu el kitabında bulunan talimat uyarınca ve tıbbi cihazlara servis 
vermek açısından iyi tamir uygulamalarına aşina vasıflı Tıbbi Ekipman Servis Teknisyenleri, Sertifikalı Biomedikal Elektronik 
Teknisyenleri veya Sertifikalı Klinik Mühendisler tarafından yapılmalıdır. Uygun olmayan tamir BLANKETROL III sisteminin 
hasar görmesine ve hastanın zarar görmesine neden olabilir. 

 Önceden CSZ'den yazılı yetkilendirme alınmadan bu ekipmanda modifikasyon yapılmasına izin verilmez. Aksi halde 
BLANKETROL III sistemi hasar görebilir ve hasta yaralanabilir. 

 BLANKETROL III'ü tamirlerden sonra hasta kullanımına geri vermeden önce daima Bölüm 2 içindeki İLK 
KURULUM/SİSTEM TEST RUTİNİ yapılmalıdır.  Uygun olmayan tamir ve yetersiz bakım BLANKETROL III sisteminin 
hasar görmesine ve hastanın zarar görmesine neden olabilir. 

 Dış muhafaza veya membran kontrol paneli çatlamışsa veya dahili bileşenler ortaya çıkmışsa BLANKETROL III ürününü 
hizmet dışı bırakın. Dahili bileşenlerle temas hastanın veya operatörün termal yaralanmasına veya elektrik çarpmasına 
ve keskin kenarlara maruz kalmasına yol açabilir. 

 Izgara ve kondansatörü temiz ve kalıntı ve engellemelerden serbest bir durumda tutun. Izgara ve kondansatörün tıkanması 
ünitenin aşırı ısınmasına ve sonuçta ünitenin yeterli tedavi verememesine ve aşırı yüzey sıcaklıklarının hasta veya 
operatörün zarar görmesine yol açmasına neden olabilir. Üniteyi ve özellikle ızgarayı perdeler ve diğer 
engellemelerden uzak tutun. 

 BLANKETROL III ünitesine USB bağlantısının bir bilgisayara veri transferi için kullanılması amaçlanmıştır. Başka herhangi 
bir kullanım/bağlantı BLANKETROL III ünitesinin zarar görmesiyle sonuçlanabilir. 

 Elektronik kartlar, fişler ve kablolarla çalışmak hassas muamele gerektirir. Herhangi bir elektronik devre değiştirme sırasında 
uygun elektrostatik deşarj (ESD) prosedürleri izlenmelidir. Aksi halde kartta hasar oluşabilir. 

 Çalıştırma ve Teknik el kitabında belirtilen aksesuarlardan başka aksesuar kullanımı elektromanyetik emilimin 
artmasına ve BLANKETROL III ünitesinin elektromanyetik bağışıklığının azalmasına neden olabilir. Bu durum 
BLANKETROL III’ün diğer elektrikli ekipmanlar ile uyumluluğunu etkileyebilir.  Elektromanyetik uyumluluk, elektromanyetik 
enerjiyi emerek birbirinin çalışma performansını etkileyen elektronik cihazları nitelemektedir 



 
ÇALIŞTIRMA EL KİTABI BLANKETROL III, Model 233 
  

Sayfa 7 /41 

 

  

DİKKAT 
 Federal kanunlara göre bu cihaz sadece bir doktor tarafından veya emriyle satılabilir. 

 Sadece distile su kullanın. Deiyonize Su Kullanmayın. Deiyonize su boru sistemi bileşenlerinin çürümesine yol açabilir. 
Musluk Suyu Kullanmayın. Mineraller ve kalıntılar boru sistemi bileşenlerini tıkayabilir. 

 Alkol kullanmayın. Alkol ünite ve battaniyeyi olumsuz etkileyebilir. 

 Sadece hastane sınıfı fiş kullanın yoksa elektrik çarpması oluşabilir. 

 Aşırı doldurmayın. Aşırı doldurma sistem kapatıldığında ve battaniyedeki su sisteme geri aktığında taşmaya neden olabilir. 

 BLANKETROL III'ü daima özel lavaboya boşaltın çünkü ünitenin su kaynağında biyokontaminanlar bulunabilir. 

 Uygun önlem alınmadığı takdirde, hasta probunun muamelesi veya kullanılması elektronik deşarj (ESD) sisteminin hasar 
görmesine neden olabilir. 

 Tüm kabloların, hastaya bağlanan dönüştürücü tertibatların okuma hatasına, lokal ısınmaya ve yoğun RF enerjisi 
kaynaklarından kaynaklanan muhtemel hasarlara maruz kalmaları söz konusu olabilmektedir. Kapasitif olarak bağlaşık 
akımlar prob kabloları ile bağlantılı gereçlerden topraklanmak üzere alternatif yollar bulmaya çalışacaklarından, yetersiz 
düzeyde topraklanmış elektro cerrahi ekipman bu tür bir kaynağa örnek teşkil etmektedir. Hastada yanık oluşmasına neden 
olabilir. Mümkünse, hastayla temas eden probu elektrocerrahi ünitesini aktive etmeden önce hastadan uzaklaştırınız.  

 Probları veya bağlantı kablolarını sıvıya batırmayın. Aksi halde problar hasar görebilir. 

 Ünitenin nakliyesi yana yatık olarak yapıldıysa soğutma yağının yer değiştirmesi nedeniyle çalıştırmadan önce ünitenin on iki 
(12) saat boyunca dik pozisyonda durmasını bekleyin. 

 Kimyasalların güvenli muamelesi ve kullanımı için üretici kılavuz ilkelerine uyun. 

 Cihaz hastaya da bağlıyken USB portu terminalinde herhangi bir bağlantı yapmayın. Bu konektöre ve hastaya aynı anda 
dokunmayın. Hastanın yaralanmasına neden olabilir. 

 Kullanıcılar önerilen yöntemlerin ekipmana zarar vermeyeceğini önceden CSZ ile kontrol etmeden CSZ tarafından 
önerilenlerden farklı temizlik veya dekontaminasyon yöntemleri kullanmamalıdır. 

 Elektronik devre kartları, prizler ve kablolarda üzerindeki işlemler hassas çalışmayı gerektirir. Herhangi bir elektronik devre 
kartının değiştirilmesi esnasında uygun elektrostatik deşarj (ESD) prosedürleri uygulanmalıdır. Aksi halde devre kartı 
hasar görebilir. 

 Eğer cihaz herhangi bir Otomatik modda çalışırsa, cihaz kapanacak ve hastanın sıcaklığının 30.0°C (86°F)  altına düşmesi 
durumunda CHECK PROBE (PROBU  KONTROL  ET) alarmı devreye girecektir. Cihazı Otomatik modda tekrar 
çalıştırmadan önce hastanın sıcaklığı 30.0°C (86°F) üzerine çıkmalıdır. Cihaz hastanın 30.0°C (86°F ) üzeri sıcaklığa 
getirilmesi için Manuel Kontrol Modda çalıştırılabilir.Terapinin yarıda kesilme ihtimali vardır. 

 Onaylanmamış battaniyeler veya hortumlar asla kullanılmamalıdır. 
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BÖLÜM 1.  GİRİŞ 

1-0. GENEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 

 
Hastaya BLANKETROL III Hiper- Hipotermi Sisteminin kullanımı sırasında maksimum güvenlik sağlamak üzere sistemin, doğru 
uygulanmasının ve çalıştırılmasının kapsamlı olarak bilinmesi ve anlaşılması gereklidir. Sistemin kullanılmasından veya kullanımını 
yönetmekten sorumlu doktorlar, hemşireler, teknisyenler ve operatörler gibi herkes kullanım öncesinde bu çalıştırma el kitabını ve tüm 
önlemler ve uyarıları okumalı ve anlamalıdır. Bu el kitabının güvenli çalıştırma ve uygulama açısından en azından altı ayda bir bilgileri 
tazelemek için okunması önerilir. Uygun bilgi ve anlayış için hizmet için servis çalışma yerinde sağlanabilir. 

 

1-1. BLANKETROL III SİSTEMİNİN GENEL TANIMI 

KULLANIM ENDİKASYONLARI 
BLANKETROL III Hiper-Hipotermi Sıcaklık Yönetimi Sistemi bir hastanın vücut sıcaklığını arttırmak veya azaltmak ve/veya istenen 
hasta vücut sıcaklığını kondüktif ısı transferi yoluyla korumak için kullanılır. Sistem bir ısıtıcı, bir kompresör, bir dolaşım pompası ve 
battaniyeler/pedlerden oluşur. 
 

BLANKETROL III Model 233 
Bu ünite sıcaklık ve sıcaklık sınırlarının kartta kesin ölçümünü devam ettirmek üzere sahada herhangi bir ayarlama veya kalibrasyon 
gerektirmez. 
 
Distile su ısıtılır veya soğutulur ve üniteden bir battaniyeye pompalanır. Battaniye* hastanın üst ve/veya altında yer alır ve suyun 
battaniye içinde dolaşıp üniteye döneceği şekilde tasarlanmıştır.  
 
Battaniye içinden hastanın vücut sıcaklığından daha düşük sıcaklıkta su dolaştırılırsa istenen etki hastanın vücut sıcaklığını 
azaltmaktır. Battaniye içinden hastanın vücut sıcaklığından daha yüksek sıcaklıkta su dolaştırılırsa istenen etki hastanın vücut 
sıcaklığını arttırmaktır. 
 
BLANKETROL III ünitesi BLANKETROL III ekipmanında su sıcaklığı (MANUAL CONTROL MODE- MANUEL KONTROL MODU) veya 
hastanın vücut sıcaklığı esas alınarak çalışacak şekilde ayarlanabilir (Otomatik Modlar). Beş Otomatik mod şunları içerir: 
 

1) AUTO CONTROL MODE (OTOMATİK KONTROL MODU) 
2) GRADIENT 10C MODE (GRADIENT 10C MODU) 
3) GRADIENT 10C SMART MODE (GRADIENT 10C AKILLI MODU) 
4) GRADIENT VARIABLE MODE (GRADIENT DEĞİŞKEN MODU) 
5) GRADIENT VARIABLE SMART MODE (GRADIENT DEĞİŞKEN AKILLI MODU) 

 
BLANKETROL III Sistemi sadece hastanın vücut sıcaklığını izlemek için de kullanılabilir (MONITOR ONLY MODE-SADECE İZLEME 
MODU). 
 
BLANKETROL III ürününün 15°C – 30°C (59°F – 86°F) ortam sıcaklıklarında kullanılması amaçlanmıştır. Maksimum temas yüzeyi 
sıcaklığı 41°C (105,8°F) şeklindedir. 
 
 
* Kullanılması önerilen battaniye(ler) Çalıştırma ve Teknik El Kitabında tanımlanmıştır.  
 
 

1-2.   BLANKETROL III ÜNİTESİNİN FİZİKSEL TANIMI 
 
BLANKETROL III spesifikasyonları ve sertifikasyonları için bakınız Bölüm (5). 
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1-2.1.   Harici Özellikler - Önden Görünüm 

 
BLANKETROL III ünitesinin Şekil (1-1) içindeki harici özellikleri şu şekilde tanımlanır: 
 

A. Kontrol paneli basınca duyarlı dokunmalı anahtarlar, dokuz LED gösterge, bir sıvı kristal ekran ve iki LED ekrandan 
oluşur. Membran kontrol panelinin genişletilmiş bir tanımı Bölüm (1-2.4) içinde verilmiştir 

 
B. Girintili sap kullanıcının hareket ettirirken üniteyi tutmasını mümkün kılar. 
 
C. Güç anahtarı üstte “I” (açık) ve altta “O” (kapalı) işaretli ve iki konumlu eğimli bir anahtardır. Anahtar ünite açık 

olduğunda yeşil ışık yanar. Aşırı yük durumlarına karşı korumak üzere anahtara bir sigorta entegre edilmiştir. 
 
D. Saklama çekmecesi problar, bağlantı kabloları, bağlantı hortumları, drenaj hortumu ve Çalıştırma El Kitabı gibi öğeler 

için saklama alanı oluşturmak üzere üstten eğimli olarak çıkar. 
 
E. Izgara havanın ünite içine çekilip kondansatör üzerinden geçmesini mümkün kılar. Hava sonra ünitenin altından 

dışarı atılır. Izgara ve kompresörde engelleme bulunmamalı ve bunlar Çalıştırma ve Teknik El Kitabında tanımlandığı 
şekilde düzenli olarak temizlenmelidir. 

 
F. Koruyucu tampon kılavuz ünitenin alt kenarını çevreler ve ünitenin yanı sıra, duvarları da korur. 
 
G. Dört döner tekerlek ünitenin kolayca hareket etmesini sağlamak ve devrilmesini önlemek üzere tasarlanmıştır. Ünite 

çalışma sırasında istenmeyen hareketi önlemek üzere iki kilitlenen tekerlekle donatılmıştır. 

 

 
 

 
 

ŞEKİL 1-1. BLANKETROL III - ÖNDEN GÖRÜNÜM 
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1-2.2.   Harici Özellikler – Sağdan Görünüm 

 
BLANKETROL III ünitesinin harici özellikleri Şekil (1-2.) içinde şu şekilde tanımlanır: 
 
 A. Su akış göstergesi dışarıda penceresi olan ve dolaşan su yolu içine batırılmış bir kürek tekeridir. Su sistem içinden 

dolaşırken çark üzerinden geçip dönmesine neden olur (ortadan sabitlenmiş bir tekerlek gibi). Su akış göstergesi 
su dolaşırken genel akışın görsel bir görüntüsünü sağlar. Örneğin, ünitede su dolaşıyorsa ama bağlantı hortumu 
sıkışmışsa su dolaşımı kısıtlanır. Su akışındaki kısıtlanma çarkın hızını azaltır. Su yolunun tamamen engellenmesi 
çarkın tamamen durmasına yol açar. 

 
Su akışı göstergesi ancak üniteye bir battaniye veya bypass hortumu bağlandığında döner. Su dahili olarak, suyu 
kullanıcı tarafından seçilen “önceden ayarlanmış” su sıcaklığına göre ön koşullandırma için dolaşıyorsa dönmez. 

   
B. Ünitenin hem sağ hem sol tarafındaki hava açıklıkları mikroişlemci için hava dolaşımı sağlar.  

 
 C. Ünitenin sağ ve sol tarafındaki dört kapaklı vida üst kısmı tabana sabitler. 
 
 D. Hasta 1/4 inç yuvası 400 Serisi probunun üniteye bağlandığı yerdir. Bir defada sadece bir hasta probu 

bağlanabilir. 

 
 E. Üst sırada üç dişi, hızlı ayırmalı dönüş kuplajı bağlantı hortumunun erkek kuplajı takıldığında suyun içeri akması 

için tasarlanmıştır. 
 
 F. Alt sırada üç erkek hızlı ayırmalı çıkış kuplajı bağlantı hortumunun dişi kuplajı takıldığında suyun dışarı akması için 

tasarlanmıştır. 
 

G. Hastane sınıfı fişli güç kablosu sadece uygun şekilde topraklanmış hastane sınıfı bir prize takılmalıdır. Elektriksel 
Spesifikasyonlar Bölüm (5.) içinde tanımlanmıştır. 

 
H. Yalıtım etiketi, BLANKETROL III ve battaniyenin (uygulanan kısım) bir sistem olarak BF dereceli olduğuna işaret 

eder. Başka kısımlarla (örneğin, hızlı ayırma kuplajları) hastayla aynı anda temas etmek BF derecesini geçersiz 
kılar.  

 

 
 

 

ŞEKİL 1-2. BLANKETROL III - SAĞDAN GÖRÜNÜM 
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1-2.3.   Harici Özellikler – Arkadan Görünüm 

 
BLANKETROL III ünitesinin harici özellikleri Şekil (1-3.) içinde şu şekilde tanımlanır: 
 

A. Spesifikasyon etiketi BLANKETROL III ünitesinin elektriksel gerekliliklerinin ana hatlarını verir ve ünitenin seri 
numarası ile model numarasını gösterir.  

B. Ünitenin hem sağ hem sol tarafındaki hava açıklıkları mikroişlemci için hava dolaşımı sağlar.  
 
C. Naylon şerit kullanılmadığında sarılarak toplanmış güç kablosunu sabitlemek ve saklamak için kullanılır. 
 
D. Dört vidayla sabitlenmiş arka muhafaza paneli içeriğe erişim sağlar. Panel, bileşenlerin bakımı, tamiri veya 

değiştirilmesi için çıkarılır. 
 

E. Su doldurma açıklığı kullanıcının rezervuarı doldurmak üzere üniteye distile su koyduğu yerdir. 
 
F. Çalıştırma talimatı doğrudan ünitenin arka kapağına basılıdır. Bu durum kullanıcının talimatı açıkça görmesini ve 

üniteyi etkin bir şekilde kullanmasını sağlar. 
 

G. USB portu veri bildirim işlevleri içindir. 

 
 

 
ŞEKİL 1-3. BLANKETROL III - ARKADAN GÖRÜNÜM 
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1-2.4.   BLANKETROL III Membran Kontrol Panelinin Tanımı 
İngilizce için Şekil (1-4.A.) ve Semboller için (1-4.B) içinde gösterildiği gibi membran kontrol paneli basınca duyarlı dokunmalı 
anahtarlar ve LED ekranlardan oluşur. Membran kontrol paneli şu kısımlara bölünmüştür: 
 

A. WATER (SU) etiketli ekran BLANKETROL III ekipmanında suyun sıcaklığını gösterir.  
 
B. MANUAL CONTROL (MANUEL KONTROL) düğmesi MANUAL CONTROL MODE'UNU (MANUEL KONTROL 

MUDUNU) etkinleştirmek için kullanılır. Bu modun çalışması istenen Set Point (Ayar Noktası) sıcaklığına göre 
BLANKETROL III ekipmanında suyun sıcaklığını esas alır. 

 
C. Orta ekran ünitenin durumunu bildirir, Set Point'i gösterir ve/veya kullanıcının yapması gereken değişikliklere 

işaret eder. Buna Durum Ekranı denir. Olası Durum Ekranları Bölüm (3-12.) içinde liste halinde verilmiştir.  
 
D. TEMP SET (SICAKLIK AYARI) düğmesi ve Yukarı ve Aşağı ok düğmeleri ayar noktasını LCD ekranında 

gösterildiği şekilde ayarlamak için kullanılır. 
 
E. PATIENT (HASTA) etiketli ekran hastanın vücut sıcaklığı ölçümünü gösterir. 

 
F. AUTO CONTROL (OTOMATİK KONTROL) düğmesi AUTO CONTROLMODE'UNU (OTOMATİK KONTROL 

MODUNU) etkinleştirmek için kullanılır. 
 

G. GRADIENT 10C düğmesi GRADIENT 10C MODE'UNU (GRADIENT 10C MODUNU)etkinleştirmek için kullanılır. 
 

H. GRADIENT VARIABLE (GRADIENT DEĞİŞKEN) düğmesi GRADIENT VARIABLE MODE'UNU (GRADIENT 
DEĞİŞKEN MODUNU) etkinleştirmek için kullanılır. 

 
I. SMART (AKILLI) düğmesi uygun modlarda SMART (AKILLI) işlevini etkinleştirmek için kullanılır. 

 
J. MONITOR ONLY (SADECE İZLEME) düğmesi hastanın vücut sıcaklığını suyu ısıtmadan, soğutmadan veya 

dolaştırmadan izlemek için kullanılır.  
 

K. TEST INDICATORS (TEST GÖSTERGELERİ) ve SILENCE ALARM (ALARM SUSTUR) etiketli iki anahtar 
membran kontrol panelindeki tüm göstergelerin çalıştığını doğrulamak ve bazı durumlarda alarmı susturmak için 
kullanılır. 

 
L. Ünitenin gücü kesildiğinde ve güç durduğunda, tekrar geldiğinde ve ünite önceki çalışmasına başlamadığında 

POWER FAILURE (GÜÇ KESİLMESİ) sembolü, sembol sol tarafındaki kırmızı LED'in yanıp sönmesine ve sesli 
bir alarmın çalmasına yol açar. 

 
M. LOW WATER sembolü ünitede suyun az olduğuna işaret eder. Ünite sembolün solundaki kırmızı LED'in yanıp 

sönmesine, sesli bir alarmın çalmasına ve Durum Ekranında ”LOW WATER” (AZ SU) görüntülenmesine yol açar. 
Bakınız Bölüm (3-12-D. Az Su).  

 
N. C/F Düğmesi kullanıcının ünitenin çalışırken kullandığı ölçeği Celsius veya Fahrenheit olarak seçmesini mümkün 

kılar. Bu özellik sadece 115 Volt BLANKETROL III Sistemlerinde bulunmaktadır. 

 
ŞEKİL 1-4.A. BLANKETROL III - MEMBRAN KONTROL PANELİ (İngilizce) 
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ŞEKİL 1-4.B. BLANKETROL III - MEMBRAN KONTROL PANELİ  (Semboller) 

 

1-3.    GEREKLİ AKSESUARLAR 

 
BLANKETROL III Sisteminin çalışması ılık veya soğuk distile suyu dolaştırmak üzere tasarlanmış battaniye(ler), hızlı ayırmalı 
erkek ve dişi kuplajlı bir bağlantı hortumu ve otomatik modlardan herhangi biri kullanılacaksa bir 400 Serisi termistör probunun 

kullanılmasını gerektirir. Maxi-Therm
®

, Maxi-Therm Lite
®

, PlastiPad
®

, Gelli-Roll
®

 ve Kool Kit
®

 ürün ailelerini de içeren şekilde 

yalnızca onaylı CSZ aksesuarlarını ve Baş Kapamalarını kullanın. Daha ayrıntılı bilgi için Çalıştırma ve Teknik El Kitabına bakın. 

 

1-4.  USB PORTU ÇALIŞTIRMA 
 
BLANKETROL III Veri Dışa Aktarma Yazılımının talimatı ve kullanımı için CSZ el kitabı 57059'a bakınız. 

  
UYARI 

 BLANKETROL III ünitesine USB bağlantısının bir bilgisayara veri transferi için kullanılması amaçlanmıştır. Başka herhangi bir 
kullanım/bağlantı BLANKETROL III ünitesinin zarar görmesiyle sonuçlanabilir.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DİKKAT 

 Cihaz hastaya da bağlıyken USB portu terminalinde herhangi bir bağlantı yapmayın. Bu konektöre ve hastaya aynı anda 
dokunmayın. Hastanın yaralanmasına neden olabilir. 
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BÖLÜM 2.  BLANKETROL III SİSTEMİNİN GENEL HAZIRLIĞI 

2-1.   GİRİŞ 

Bu bölüm BLANKETROL III Sistemini genel kullanım için hazırlama işlemlerini tanımlamaktadır. Bunun için paketin açılması, tüm 
ekipmanın ilk kez düzenlenmesi ve bir test rutininin tamamlanması gerekmektedir. Bu bölüm ayrıca standart güvenlik önlemlerini ve 
hiper-hipotermi battaniyesi/battaniyeleri kullanılırken hasta hazırlığı/yatak başı bakımın ana hatlarını vermektedir. Teknik destek istek 
üzerine sağlanabilir. 

 
2-2.   PAKETİN AÇILMASI   

Ayrıntı için Çalıştırma ve Teknik El Kitabına bakınız.  

2-3.   İLK KURULUM/SİSTEM TEST RUTİNİ 

Ayrıntı için Çalıştırma ve Teknik El Kitabına bakınız 

2-3.1.   Ekipmanı İnceleme ve Düzenleme 
A. BLANKETROL III Sistemini kalabalık olmayan ve doğru güç kaynağına erişimi bulunan, çevre sıcaklığı 15°C – 30°C 

(59°F – 86°F) arasında olan bir çalışma alanına yerleştirin. Üniteyi membran kontrol paneli kullanıcıya bakacak şekilde 
konumlandırın. 

 
B. BLANKETROL III Sistemini herhangi bir eksik parça, olağandışı girinti veya delik bulunmadığından emin olmak üzere 

görsel olarak inceleyin. 
 

C. Güç kablosunu kesikler veya açığa çıkmış teller ve güç fişini bükülü olup olmadığı veya eksik uçları bulunup 
bulunmadığını kontrol etmek üzere inceleyin. 

 
D. BLANKETROL III Sisteminin özelliklerini tanımlamak için Bölüm (1-2) kısmına bakın. 
 
E. Şu ekipman ve malzemeyi toplayın ve düzenleyin: 

 
  1. Hiper-hipotermi battaniyesi/battaniyeleri. 
  2. Tek kullanımlık battaniye(ler) kullanılıyorsa hızlı ayırma bağlantılı bağlantı ortumu. 
  3. Çalıştırma ve Teknik El Kitabında tanımlanan 400 Serisi Termistör Probları / bağlantı kabloları. 
 

F. Su doldurma açıklığının kapağını kaldırın ve rezervuara yavaş yavaş yaklaşık 7,6 litre (2 galon) distile suyu dökün. Su, 
su doldurma açıklığının altında görünen elek kısmına ulaştığında dökmeyi durdurun. 

 

G. BLANKETROL III ve battaniye (uygulanan kısım) bir sistem olarak BF derecelidir. Başka kısımlarla (örneğin, hızlı 
ayırma kuplajları) aynı zamanda hastayla da temas etmek BF derecesini geçersiz kılar. 

 
H. Battaniyeyi/battaniyeleri üniteye bağlantı hortumunun hızlı ayırmalı dişi kuplaj kısmını ünitenin bir erkek çıkış kuplajına 

(alt sırada) takarak bağlayın. Bağlantı hortumunun erkek hızlı ayırmalı kuplajını ünitenin dişi dönüş kuplajına (üst 
sırada) takın. Her battaniye bir çıkış ve bir dönüşe bağlanmalıdır. 

 
 

Kuplajları takmak için: 
  1. Bağlantı hortumunun dişi kuplajını tutun 
  2. Yaka kısmını hortuma doğru geri kaydırın 
  3. Dişi kuplajı ünitenin bir erkek kuplajı üzerine itin 
  4. Yakanın yerine TIKLAYARAK oturmasını ve orijinal pozisyonuna dönmesini bekleyin  
  5. Pozitif bağlantıdan emin olmak üzere bağlantı hortumunu yavaşça çekin 
  6. Sonra, ünite üzerindeki bir dişi dönüş hortumunun yaka kısmını bir elle itin  
  7. Öteki elle bağlantı hortumunun erkek kuplaj kısmını yerleştirin 
  8. Dişi dönüş kuplajının yaka kısmını serbest bırakın 
  9. Erkek kuplaj kısmını yerine TIKLAYARAK oturuncaya kadar itin 
  10. Pozitif bağlantıdan emin olmak üzere bağlantı hortumunu yavaşça çekin 

 
I. Battaniyenin düz durduğundan ve üniteye bağlantı hortumunun bükülmediğinden ve sıkışmadığından emin olun. 
 
J. Ünitedeki güç anahtarının “O” pozisyonunda (ünite kapalı) olduğunu kontrol edin. 

 
K. Fişi uygun şekilde topraklanmış hastane sınıfı bir prize takın.  

!
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2-3.2.   Bir Sistem Test Rutinini Tamamlama 
 

Ayrıntı için Çalıştırma ve Teknik El Kitabına bakınız. 

2-4.   ÜNİTE VE HASTAYLA İLGİLİ ÖNLEMLER 

 
Bu ünite çalışmak için hem su hem elektrik gerektirir. 

 
Lütfen BLANKETROL III ile ilişkili tüm uyarı ve önlemlerin listesi için Uyarılar ve Dikkat Edilecek Noktalar kısmına bakınız. 

 
A. Ünite her alarm çaldığında kullanıcı Durum Ekranını hemen kontrol etmeli ve buna göre davranmalıdır, örn. su 

ekleme, hizmet dışı bırakma, probu kontrol etme, vs. 
 

B. BLANKETROL III ünitesi akım aşırı yüklenmesine karşı korumak için I/O (açık/kapalı) güç anahtarında bir sigorta 
ile donatılmıştır. 

2-5.   HASTA HAZIRLAMA VE YATAK YANI BAKIMI 
 

 
 BLANKETROL III Sisteminin etkin kullanımına hiper-hipotermi battaniyesi/battaniyelerini kullanma öncesinde ve kullanırken 

uygun hasta bakımı dahil olmalıdır. 
 

PLASTIPAD
®

 veya MAXI-THERM
®

  Battaniyeleri kullanırken hiper-hipotermi battaniyesi ile hasta arasına kuru bir tabaka 

yerleştirilmelidir. MAXI-THERM LITE
®

  Battaniyesi arada bir tabaka gerektirmez. 

 
Bir hiper-hipotermi battaniyesi kullanırken şunları yapın: 
A. Battaniye sıcaklığının ayarlanması ve ekipmanın kullanılması için doktor talimatı gereklidir. En az 20 dakikada bir 

ya da doktorun önerdiği sıklıkta hasta sıcaklığı ve battaniye ile temas eden alanlarda cilt bütünlüğünü kontrol edin, 
BLANKETROL III'ün su sıcaklığını kontrol etmeyi de ihmal etmeyin. Çocuk hastalar, damar rahatsızlığı bulunan 
sıcaklığa karşı hassas hastalar ve cerrahi hastalar, diyabet hastaları ve Raynaud Hastalığına sahip kişiler daha 
sık kontrol edilmelidir. Ciddi yaralanma veya ölümleri önlemek için hasta durumundaki değişiklikler 
konusunda doktoru derhal bilgilendirin. 

 
B. 400 Serisi probunun konumu ve yerleşimi düzenli olarak kontrol edilmelidir. Ayrıca BLANKETROL III Sistemi hasta 

probu 30°C – 43,5°C (86°F – 110,3°F) aralığı dışında bir ölçüm aldığında otomatik modlarda bir alarm aktive eder. 
 

C. Cilt rengi değişikliği, ödem, enflamasyon veya özellikle kemik çıkıntıları üzerinde olacak şekilde basınç 
endikasyonlarına dikkat edilmeli ve belirtildiği şekilde kısa süre içinde tedavi edilmelidir. Kemik çıkıntıları üzerinde 
uzun süreli doku basınçları ve kırpma güçlerinden kaçının. 

 
D. Hasta hastane/kurum yaklaşımı/protokolüne göre çevrilmeli ve uygun şekilde tekrar konumlandırılmalıdır. 

  



 
ÇALIŞTIRMA EL KİTABI BLANKETROL III, Model 233 
  

Sayfa 16 /41 

BÖLÜM 3.  BLANKETROL III SİSTEMİNİ ÇALIŞTIRMA 

3-1. GİRİŞ 

Bu bölüm bir hastanın sıcaklığını kontrol etmek üzere BLANKETROL III Sisteminin nasıl çalıştırılacağını tanımlar. Önce ekipmanı 
toplayın ve hastayı hazırlayın. İkinci olarak hangi çalıştırma modu kullanacağınıza karar verin. Üçüncü olarak uygun kontrolleri 
ayarlayın:  

 AUTOMATİC CONTROL MODE, (OTOMATİK KONTROL MODU) 

 MANUAL CONTROL MODE, (MANUEL KONTROL MODU) 

 GRADİENT 10C MODE, (GRADİENT 10C MODU) 

 GRADİENT 10C SMART MODE, (GRADİENT 10C AKILLI MODU) 

 GRADİENT VARİABLE MODE, (GRADİENT DEĞİŞKEN MODU 

 GRADİENT VARİABLE SMART MODE, (GRADİENT DEĞİŞKEN AKILLI MODU)  

 MONİTOR ONLY MODE (SADECE İZLEME MODU) .  
 
Ünitenin uygun bilgi ve anlayış için hizmet için servis çalışma yerinde sağlanabilir. 

 

3-2. SİSTEM BİLEŞENLERİNİN DÜZENLENMESİ 

 
 A. Tüm malzeme ve ekipmanı toplayın 
 

1. BLANKETROL III ünitesi 
2. Hiper-hipotermi battaniyesi(battaniyeleri) 
3. Kuru tabaka veya banyo battaniyesi  
4. Bağlantı hortumu (battaniye gerektiriyorsa) 
5. 400 Serisi probu 
6. Bağlantı kablosu (tek kullanımlık problar kullanılıyorsa) 

7. Distile su  
 

 
B. BLANKETROL III ünitesini hasta alanına doğru güç kaynağına erişilebilir durumda ve 15°C – 30°C (59°F – 86°F) 

çevre ortamına yerleştirin.  
 
C. Ünitenin ve membran kontrol panelinin özelliklerinin ana hatlarını veren Bölüm  

(1-2.) kısmını gözden geçirin. 

 

 
D. Rezervuardaki distile su düzeyini kontrol edin. Bunu yapmak için su doldurma açıklığının kapağını kaldırın ve 

suyun elek kısmına görünür şekilde dokunup dokunmadığını kontrol edin. Gerekiyorsa dikkatle distile su ekleyin. 
Ayrıca, su önceden ayarlı düzey altına düşerse alarm çalar ve Durum Ekranı LOW WATER (AZ SU) gösterir. 
Kullanıcı bu durumu Bölüm (3-12-D.) ve (4-2.2) içinde tanımlandığı şekilde düzeltilmedikçe devam edemez. 

 
E. Güç anahtarının “O” pozisyonunda olduğunu kontrol edin (ünite kapalı). 
 

 
F. Güç fişinin eğilmiş olup olmadığını veya eksik uçlar bulunup bulumadığını kontrol edin. 

 
 
 

UYARI 

 Elektromanyetik uyumluluk nedeniyle BLANKETROL III ünitesi diğer ekipmanlarla bitişik olarak veya diğer ekipmanlara 
tutturulmuş şekilde kullanılmamalıdır. Elektromanyetik etkileşim ihtimali bulunmaktadır.  Diğer ekipmanlar arasında 
vantilatörler, hasta monitörleri, damla anestezi ekipmanı gibi ekipmanlar bulunmaktadır. Elektromanyetik girişim, 
elektromanyetik enerjiyi emerek birbirinin çalışma performansını etkileyen elektronik cihazları nitelemektedir. Ünite IEC 
60601-1-2 uyumludur.  Aksi halde BLANKETROL III sisteminde hasar oluşabilir ya da hasta yaralanabilir. 

 Eğer BLANKETROL III ünitesi veya diğer ekipman düzgün çalışmıyorsa, cihazı kullanmayın ve cihaz çalışır durumdayken 
bir biyomedikal veya servis teknisyenine gösterin. BLANKETROL III ile diğer ekipman arasında bırakılması önerilen boşluk 
için Bölüm 5’e bakın. 

DİKKAT 
 Sadece distile su kullanın.  Deiyonize Su Kullanmayın.  Deiyonize su boru sistemi bileşenlerinin çürümesine yol açabilir. 

Musluk Suyu Kullanmayın.  Mineraller ve kalıntılar boru sistemi bileşenlerini tıkayabilir. 

 Alkol kullanmayın. Alkol battaniyeyi olumsuz etkileyebilir. 

 Aşırı doldurmayın. Aşırı doldurma sistem kapatıldığında ve battaniyedeki su sisteme geri aktığında taşmaya neden olabilir. 
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UYARI 

 Topraklama kısmını (230V Sistem) bypass yapmayın. Elektriksel tehlikeler oluşabilir. 

 
G. Fişi uygun şekilde topraklanmış hastane sınıfı bir prize takın. 

  
H. Hiper-hipotermi battaniyesini hortum bükülme olmadan üniteye doğru yönlendirilmiş olarak düz bir şekilde koyun. 
 
I. Battaniye zaten doluysa sızıntı olmadığını kontrol edin. 

 
UYARI 

 Ünite, bağlantı hortumu ve/veya battaniye içine veya etrafına su sızdığı görülürse üniteyi kapatın, güç kablosunu güç 
kaynağından ayırın ve devam etmeden önce problemi düzeltin. Bu el kitabında tanımlanan koruyucu bakım dâhil ama 
bununla sınırlı olmamak üzere uygun bakım işlemleri izlenmelidir. Sızdıran battaniye veya hortumlar asla 
kullanılmamalıdır. Su sızıntıları kayma tehlikesi ve enfeksiyon riski oluşturabilir ve elektrik çarpmasına neden 

olabilir.  

  

 

J. Battaniyeyi kuru bir tabaka veya banyo battaniyesiyle örtün (PLASTIPAD
®

 veya MAXI-THERM
®

 Battaniye 

kullanılıyorsa). 
 
K. Battaniyeyi BLANKETROL III ünitesine Bölüm (2-3.1.), Adım (H.) içinde tanımlandığı şekilde bağlayın. 
 
L. Tek hastada kullanımlık hiper-hipotermi battaniyesi kullanılıyorsa, bağlantı hortumunun renk kodlu kuplajlarını 

battaniyeye her battaniyeyle gelen talimatta tanımlandığı şekilde bağlayın.  
   

M. Battaniyenin düz durduğunu ve bağlantı hortumunun bükülmemiş ve eğilmemiş olduğunu kontrol edin. 
 
N. Hiper-hipotermi battaniyesi hastayı konumlandırmadan önce ön soğutma veya ön ısıtma işlemine tabii tutulabilir. 

Bunu yapmak için sistemi birkaç dakika MANUAL CONTROL MODE'DA (MANUEL KONTROL MODUNDA)'UNDA 
çalıştırın. 

 
O. Hastayı hiper-hipotermi battaniyesi üzerine yerleştirin. 

 

 
P. Hastanın sıcaklığı otomatik kontrol modu veya MONITOR ONLY MODE'DA(SADECE İZLEME MODU)'NDA 

gerektiği şekilde izlenecekse hastaya bir 400 Serisi probunu yerleştirin veya tutturun. 
 
  1. Rektal bir prob rektum içine yerleştirilir ve hastanın bacağına bantla sabitlenir. 
 
  2. Bir cilt probunun diyaframı hastaya, genellikle hastanın kolu altına veya göğsüne bantlanır. 
 
  3. Özofagus probu hastaya yerleştirilir. Hastanın komada veya anestezi altında olduğu durumlarda probun 

genellikle özofagus içine yerleştirilmesi tercih edilir.  
 
   400 Serisi probu yerinden oynamadığını ve darbeye maruz kalmadığını kontrol etmek üzere düzenli 

olarak incelenmelidir. BLANKETROL III Sistemi prob ölçümü 30°C'nin (86°F) altına düştüğünde bir 
alarm çalar. 

 
   400 Serisi probunun bir kontrol modu düğmesine basmadan önce hastaya en az üç dakika 

boyunca yerleştirilmiş veya tutturulmuş olması önemlidir. Bu durum CHECK PROBE (PROBU 
KONTROL ET) durum mesajının yanlışlıkla tetiklenmesini önler. 

 

 Prob bağlantı kablosu BLANKETROL III Sistemini tek kullanımlık sıcaklık problarına bağlamak için 
kullanılır. 

 

 
Q. Bir üst hiper-hipotermi battaniyesi kullanılıyorsa, adım (J) içindeki talimatı izleyin. 
 
R. Üst battaniyeyi üniteye Bölüm (2-3.1.) içinde tanımlanan işlemi kullanarak bağlayın. Adım (G.). 
 
S. Üst hiper-hipotermi battaniyesi kullanılmıyorsa, hastayı bir üst tabaka ile örtün. Hasta hazırlığı ve yatak yanı 

bakımı Bölüm (2-5.) içinde daha ileri tanımlanmaktadır. 
 
T. Hangi çalışma modunu kullanacağınıza karar verin: AUTO CONTROL MODE'DA (OTOMATİK KONTROL MODU) 

çalıştırmak Bölüm (3-3.) içinde tanımlanmıştır. MANUAL CONTROL MODE'DA (MANUEL KONTROL MODU) 

DİKKAT 

 Uygun önlem alınmadığı takdirde, hasta probunun muamelesi veya kullanılması elektronik deşarj (ESD) sisteminin hasar 
görmesine neden olabilir. 
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çalıştırmak Bölüm (3-4.) ve (3-5.) içinde tanımlanmıştır. GRADIENT 10C MODE'DA (GRADIENT 10C MODU) 
çalıştırmak bölüm (3-6.) içinde tanımlanmıştır. GRADIENT 10C SMART MODE'DA (GRADIENT 10C AKILLI 
MODU) çalıştırmak Bölüm (3-7.) içinde tanımlanmıştır. GRADIENT VARIABLE MODE'DA (GRADIENT 
DEĞİŞKEN MODU) çalıştırmak Bölüm (3-8.) içinde tanımlanmıştır. GRADIENT VARIABLE SMART MODE'DA 
(GRADIENT DEĞİŞKEN AKILLI MODU) çalıştırmak Bölüm (3-9.) içinde tanımlanmıştır. MONITOR ONLY 
MODE'DA (SADECE İZLEME MODU) çalıştırmak Bölüm (3-10.) için tanımlanmıştır. 

NOT: Maksimum temas yüzey sıcaklığı 41°C'dir. 
 

 NOT: Herhangi bir zamanda güç anahtarı (I/O şalteri) çalıştırılmadan ünitenin gücü kesilirse bir güç kesilmesi alarmı aktive 
olur ve membran kontrol panelindeki güç kesilmesi sembolü LED'i yanar. Alarmı durdurmak için tekrar güç verin veya 
ALARM SUSTURMA düğmesine basın. 

 
 Ünitenin gücü 5 saniye veya daha kısa süreyle kesilirse, ünite önceki çalışma moduna tekrar döner. Ancak, güç 5 

saniyeden daha uzun kesilirse, ünite güç kesilmesi alarm moduna girer.  

 

3-3. BLANKETROL III SİSTEMİNİ AUTO CONTROL MODE'DA (OTOMATİK KONTROL 
 MODU) ÇALIŞTIRMA 

 

 
AUTO CONTROL MODE'UNDA BLANKETROL III Sistemi hastanın vücut sıcaklığını izleyebilir ve hastanın sıcaklığını kullanıcının 
seçtiği bir ayar noktasına getirmek için maksimum ısıtma veya soğutma tedavisi iletebilir. 
 
Ekipmanı Bölüm (3-2.) içinde tanımlandığı şekilde düzenledikten sonra şu şekilde ilerleyin: 
 

A. Hastanın içine veya üzerine 400 Serisi probunun yerleştirilmesini kontrol edin. 
 

B. Ünitenin sağ tarafındaki 1/4 inç yuvaya bir 400 Serisi probu takın. Tek kullanımlık bir prob kullanıyorsanız probu 
BLANKETROLIII ürününe bağlamak için bir bağlantı kablosu gereklidir. 

 
C. Güç anahtarını “I” pozisyonuna getirecek şekilde anahtara basın. 

 
1. Anahtar yeşil yanar. 

 
2. Mikroişlemci kartı otomatik testini yapar. 

 
3. Durum Ekranında CHECK SETPT yanıp söner. 
 

D. İstenen hasta Ayar Noktası sıcaklığını belirlemek için doktorun önerilerine başvurun. Bir güvenlik önlemi olarak 
SET POINT ekranı AUTO CONTROL MODE'DA çalışmak üzere sadece 30°C – 40°C (86°F – 104°F) arasında 
ayarlanabilir 

 
E. İstenen sıcaklık ölçeğini seçmek için C/F düğmesini kullanın (Yalnızca membranda İngilizce). 

 
F. TEMP SET düğmesine basın. 

 
1. Mikroişlemci kartı bip sesi çıkarır. 

 

UYARI 

 Battaniye sıcaklığını ayarlamak ve ekipmanı kullanmak için doktor reçetesi veya tavsiyesi gereklidir. En az 20 dakikada bir 
veya doktorun belirttiği şekilde hastanın vücut sıcaklığını ve battaniyeye temas eden bölgelerde cilt bütünlüğünü kontrol 
edin; ayrıca BLANKETROL III’ün su sıcaklığını kontrol edin. Pediatrik hastalar, vasküler hastalıklı sıcağa duyarlı hastalar, 
cerrahi hastaları, diyabetikler ve Raynaud Hastalığı olan hastalar daha sık kontrol edilmelidir.  Ciddi yaralanma veya 
ölümü önlemek açısından hasta durumunda herhangi bir değişikliği doktora kısa süre içinde haber verin. 

 Statik elektrik nedeniyle, kişinin vücudundaki elektrik BLANKETROL III ünitesine veya diğer topraklı nesneye deşarj 
edilmeden 400 Serisi Probu BLANKETROL III ünitesine bağlanmayabilir. Aksi halde elektrostatik deşarj (ESD) 
nedeniyle hasar oluşabilir. 400 Serisi Prob ile temas eden tüm personel bu uyarıyı bilmeli ve temel statik elektrik veya 
elektronik deşarj (ESD) eğitiminden geçmiş olmalıdır. 

 Temel statik elektrik veya ESD eğitiminde elektrostatik şarj fiziğine giriş bilgileri, normal kullanımda oluşabilecek voltaj 
seviyeleri ve ekipmana statik elektrik yüklü olan operatör tarafından temas edilmesi halinde ekipman bileşenlerine 
verilebilecek hasar gibi konular yer almalıdır. Ayrıca, statik elektrik birikimini önleme yöntemleri ve kişilerin BLANKETROL 
III ünitesi ya da diğer topraklı bir nesneye bu statik elektriği neden ve nasıl atmaları gerektiğine dair açıklamalar verilmelidir. 
Aksi halde elektrostatik deşarj (ESD) nedeniyle hasar oluşabilir. 

DİKKAT 

 Eğer cihaz herhangi bir Otomatik modda çalışırsa, cihaz kapanacak ve hastanın sıcaklığının 30.0°C (86°F)  altına düşmesi 
durumunda CHECK PROBE (PROBU  KONTROL  ET) alarmı devreye girecektir. Cihazı Otomatik modda tekrar 
çalıştırmadan önce hastanın sıcaklığı 30.0°C (86°F) üzerine çıkmalıdır. Cihaz hastanın 30.0°C (86°F ) üzeri sıcaklığa 
getirilmesi için Manuel Kontrol Modda çalıştırılabilir.Terapinin yarıda kesilme ihtimali vardır. 
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2. Düğmenin köşesindeki LED yanar. 
 

3. SET POINT ekranı bir sıcaklık ölçümü gösterir. 
 

4. Durum Ekranı SET TEMP gösterir. 
 
 G.  SET POINT ekranının istenen hasta sıcaklığını değiştirmek için Yukarı oku veya Aşağı okuna basın. Ekran sadece 

30°C – 40°C (86°F – 104°F) arasında ayarlanabilir yoksa sistem AUTO CONTROL MODE'DA (OTOMATİK 
KONTROL MODUNDA) çalışmaz. 

 
1. Mikroişlemci kartı bip sesi çıkarır. 
 

  2. Durum Ekranında Ayar Noktası değişir. 
 
 H.  AUTO CONTROL (OTOMATİK KONTROL) düğmesine basın. 
 

1. Mikroişlemci kartı bip sesi çıkarır. 
 
2. Düğmenin köşesindeki LED yanar. 

 
3. Hasta ekranı hastanın fiili vücut sıcaklığını gösterir. 

 
4. WATER ekranı BLANKETROL III ekipmanında suyun fiili sıcaklığını gösterir. 

 
5. Durum Ekranı şunları gösterir: 

 * XXXXXX PATIENT 
AUTO          SETPT 37.0 C  

Veya Durum Ekranı şunu gösterir: 
PATIENT @SETPT 
AUTO          SETPT 37.0 C  

* (”XXXXXX” “HEATING”  veya “COOLING” temsil eder.)  
Yukarıdakiler hasta sıcaklığının Ayar Noktası sıcaklığıyla ilişkisine bağlıdır. Ayar Noktasının Fahrenheit 
olarak gösterilebileceğine dikkat edin.  

 
6. Pompa aktive olur. Isıtıcı veya kompresör aktive olabilir. 

 
7. Sağ taraftaki paneldeki su akış göstergesi hareket etmeye başlar. 

 
8. Su üniteden battaniye içine hareket eder ve üniteye geri döner. 

  
I. Suyun dolaştığını doğrulamak için su akış göstergesini doğrulayın. 
 
J. Battaniyenin ısıttığı/soğuttuğunu doğrulamak için hiper-hipotermi battaniyesine dokunun. 
 

K. Kontrol ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmak için SICAKLIK AYARLAMA düğmesine basın ve tekrar 
başlayın. 

 

BLANKETROL III Sistemi artık AUTO CONTROL MODE'DA (OTOMATİK KONTROL MODUNDA)  çalışıyordur. Sistemi ve hastayı 
izlemeye devam etmelisiniz (Bölüm (2-5.) içinde tanımlandığı şekilde hasta bakımı önerilerini gözden geçirin). 
 

Durum Ekranı herhangi bir zamanda AUTO CONTROL MODE (OTOMATİK KONTROL MODU)  işlemleri içinde tanımlanan 
mesajlardan başka bir mesaj görüntülerse ekranda belirtilen değişiklikleri yapın veya Bölüm (3-12.) içinde ekran mesajlarının bir listesine 
başvurun. Ünite herhangi bir zamanda bir alarm çalarsa ve Durum Ekranında bir mesaj görüntülenirse belirtilen değişiklikleri yapın. 
 

Üniteyi kapatmak veya hiper-hipotermi tedavisini sonlandırmak için Bölüm (3-11.) içinde tanımlandığı şekilde devam edin. 
 

NOT: HERHANGİ BİR KONTROL MODUNDAN BAŞKA BİR KONTROL MODUNA GEÇMEK İÇİN ÖNCE 
“SICAKLIK AYARLAMA” DÜĞMESİNE BASIN SONRA İSTENEN ÇALIŞTIRMA MODUNU SEÇİN. 

 

AUTO CONTROL MODE'DAN (OTOMATİK KONTROL MODUNDAN)  MONITOR ONLY MODE'UNA (SADECE İZLEME MODUNA) 
geçmek için MONITOR ONLY (SADECE İZLEME) düğmesine basın. 
 
 

 

3-4. BLANKETROL III SİSTEMİNİ MANUAL CONTROL MODE'UNDA ÇALIŞTIRMA 
 

UYARI 
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BLANKETROL III Sistemi BLANKETROL III ekipmanında suyun Ayar Noktası sıcaklığına göre fiili sıcaklığı temelinde çalışacak şekilde 
ayarlanabilir.  
  
MANUEL KONTROL MODUNDA BLANKETROL III Sistemi hastanın vücut sıcaklığını ölçmez ve bu nedenle ünite BLANKETROL III 
ekipmanında suyun sıcaklığını buna göre ayarlamaz. Bu nedenle hastanın vücut sıcaklığını izlemeye özellikle dikkat edilmelidir. Her 
durumda olduğu gibi hastanın cildinin bütünlüğü yakından izlenmelidir 
 
Ekipmanı Bölüm (3-2.) içinde tanımlandığı şekilde düzenledikten sonra şu şekilde ilerleyin: 
 

A. Güç anahtarını “I” pozisyonuna getirecek şekilde anahtara basın. 
 

1. Anahtar yeşil yanar. 
 

2. Mikroişlemci kartı otomatik testini yapar. 
 

3. Durum Ekranında CHECK SETPT yanıp söner. 

 
B. İstenen hasta Ayar Noktası sıcaklığını ve istenen su sıcaklığını ayarlamak için doktorun önerilerine başvurun. 

 
C. TEMP SET Şalterine basın. 

 
1. Mikroişlemci kartı bip sesi çıkarır. 

 
2. Düğmenin köşesindeki LED yanar. 

 
3. SET POINT ekranı bir sıcaklık ölçümü gösterir. 

 
4. Durum Ekranı SET TEMP gösterir. 

 
D. İstenen sıcaklık ölçeğini seçmek için C/F düğmesini kullanın. (Yalnızca membranda İngilizce) 

 
E. SETPOINT ekranını istenen su Ayar Noktası sıcaklığına değiştirmek için Yukarı ok veya Aşağı oka basın. Bir 

güvenlik önlemi olarak Blanketrol III ekipmanı su sıcaklığı sadece 4°C – 42°C (39,2°F – 107,6°F) olarak 
ayarlanabilir. 
1. Mikroişlemci kartı bip sesi çıkarır. 

 
2. Durum Ekranı değişir. 

 
F. MANUAL CONTROL şalterine basın. 

 
1. Mikroişlemci kartı bip sesi çıkarır. 

 
2. Düğmenin köşesindeki LED yanar. 

 
3. BLANKET/WATER ekranı BLANKETROL III ekipmanında suyun fiili sıcaklığını gösterir. 

 
4. Durum Ekranı şunları gösterir: 

 * XXXXXX WATER  
MANUAL          SETPT 37.0 C 

Veya Durum Ekranı şunu gösterir: 
WATER @SETPT 
MANUAL          SETPT 37.0 C  

* (”XXXXXX” “HEATING” veya “COOLING” temsil eder.)  
Yukarıdakiler battaniye su sıcaklığının Ayar Noktası sıcaklığıyla ilişkisine bağlıdır. Ayar Noktasının 
Fahrenheit olarak gösterilebileceğine dikkat edin.  

 
5. Pompa aktive olur. Isıtıcı veya kompresör aktive olabilir. 

 
6. Sağ taraftaki paneldeki Su Akış göstergesi hareket etmeye başlar. 

 
7. Su, üniteden battaniye içine hareket eder ve üniteye geri döner. 

 
G. Suyun dolaştığını doğrulamak için su akış göstergesini doğrulayın. 
 
H. Battaniyenin ısıttığı/soğuttuğunu doğrulamak için hiper-hipotermi battaniyesine dokunun. 

 Battaniye sıcaklığını ayarlamak ve ekipmanı kullanmak için doktor reçetesi veya tavsiyesi gereklidir. En az 20 dakikada bir 
veya doktorun belirttiği şekilde hastanın vücut sıcaklığını ve battaniyeye temas eden bölgelerde cilt bütünlüğünü kontrol 
edin; ayrıca BLANKETROL III’ün su sıcaklığını kontrol edin. Pediatrik hastalar, vasküler hastalıklı sıcağa duyarlı hastalar, 
cerrahi hastaları, diyabetikler ve Raynaud Hastalığı olan hastalar daha sık kontrol edilmelidir.  Ciddi yaralanma veya 
ölümü önlemek açısından hasta durumunda herhangi bir değişikliği doktora kısa süre içinde haber verin. 
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I. Kontrol ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmak için TEMP SET düğmesine basın ve tekrar başlayın. 

 
BLANKETROL III Sistemi artık MANUAL CONTROL MODE'UNDA çalışıyordur. Kullanıcı hastanın vücut sıcaklığı değişikliğini 
izlemeye devam etmelidir. (Bölüm (2-5.) içinde tanımlandığı şekilde hasta bakımı önerilerini gözden geçirin). 
 
 
Durum Ekranında herhangi bir zamanda MANUAL CONTROL MODE prosedürleri içinde tanımlanan mesajlardan başka bir mesaj 
görüntülenirse ekranda belirtilen değişiklikleri yapın veya Bölüm (3-12.) içindeki ekran mesajlarının bir listesine başvurun. Ünite 
herhangi bir zamanda bir alarm çalarsa ve Durum Ekranında bir mesaj görüntülenirse belirtilen değişiklikleri yapın. 
 
Üniteyi kapatmak veya hiper-hipotermi tedavisini sonlandırmak için Bölüm (3-11.) içinde tanımlandığı şekilde devam edin. 
 

NOT: BİR MANUAL CONTROL MODE'UNDAN (MANUEL KONTROL MODUNDAN) BAŞKA BİR KONTROL 
MODUNA GEÇMEK İÇİN ÖNCE “TEMP SET” (SICAKLIK AYARLA) DÜĞMESİNE BASIN SONRA İSTENEN 
ÇALIŞTIRMA MODUNU SEÇİN. 

 
MANUAL CONTROL MODE'UNDAN(MANUEL KONTROL MODUNDAN) MONITOR ONLY (SADECE İZLEME MODUNA) geçmek 
için MONITOR ONLY (SADECE İZLEME) düğmesine basın. 

 

3-5. HASTA PROBLARININ EKLENMESİYLE BLANKETROL III SİSTEMİNİ MANUAL 
CONTROL MODE'DA (MANUEL KONTROL MODUNDA) ÇALIŞTIRMA 

 

 
BLANKETROL III Sistemi MANUAL CONTROL MODE'UNDA (MANUEL KONTROL MODUNDA) çalışmaya ayarlandığında hasta 
probu çalışmayı etkilemeden hastanın vücut sıcaklığını izlemek üzere üniteye bağlanabilir. Sistem BLANKETROL III ekipmanında 
suyun istenen Battaniye/Su sıcaklığına göre sıcaklığını esas alarak çalışmaya devam eder. 
 
Ekipmanı Bölüm (3-2.) içinde tanımlandığı şekilde düzenledikten sonra şu şekilde ilerleyin: 
 

A. Hastanın içine veya üzerine 400 Serisi probunun yerleştirilmesini kontrol edin. 
 
B. Ünitenin sağ tarafındaki 1/4 inç yuvaya bir 400 Serisi probu takın. 
 
C. Bölüm (3-4.) kısmında tanımlanan Adım (A - I) kısmını izleyin. Ayrıca Battaniye/Su ekranı fiili su sıcaklığını 

gösterir, Hasta ekranı fiili hasta vücut sıcaklığını gösterir. 
 
BLANKETROL III Sistemi şimdi hasta vücut sıcaklığı izlenirken MANUAL CONTROL MODE'UNDA (MANUEL KONTROL MODUNDA) 
çalışıyordur. Ancak, hastanın vücut sıcaklığı ayrıca izlenmelidir. (Bölüm (2-5.) içinde tanımlandığı şekilde hasta bakımı önerilerini 
gözden geçirin). 
 

 

Durum Ekranında herhangi bir zamanda MANUAL CONTROL MODE (MANUEL KONTROL MODUNDA) prosedürleri içinde 
tanımlanan mesajlardan başka bir mesaj görüntülenirse ekranda belirtilen değişiklikleri yapın veya Bölüm (3-12.) içindeki ekran 
mesajlarının bir listesine başvurun. Ünite herhangi bir zamanda bir alarm çalarsa ve Durum Ekranında bir mesaj görüntülenirse 
belirtilen değişiklikleri yapın. 
 

Üniteyi kapatmak veya hiper-hipotermi tedavisini sonlandırmak için Bölüm (3-11.) içinde tanımlandığı şekilde devam edin. 
 

NOT: BİR MANUEL KONTROL MODUNDAN (MANUEL KONTROL MODUNDAN) BAŞKA BİR KONTROL 
MODUNA GEÇMEK İÇİN ÖNCE “TEMP SET” (SICAKLIK AYARLA) DÜĞMESİNE BASIN SONRA İSTENEN 
ÇALIŞTIRMA MODUNU SEÇİN. 

 

MANUAL CONTROL MODE'UNDAN MONITOR ONLY MODE'UNA geçmek için MONITOR ONLY düğmesine basın. 

  

UYARI 

 Battaniye sıcaklığını ayarlamak ve ekipmanı kullanmak için doktor reçetesi veya tavsiyesi gereklidir. En az 20 dakikada bir 
veya doktorun belirttiği şekilde hastanın vücut sıcaklığını ve battaniyeye temas eden bölgelerde cilt bütünlüğünü kontrol 
edin; ayrıca BLANKETROL III’ün su sıcaklığını kontrol edin. Pediatrik hastalar, vasküler hastalıklı sıcağa duyarlı hastalar, 
cerrahi hastaları, diyabetikler ve Raynaud Hastalığı olan hastalar daha sık kontrol edilmelidir.  Ciddi yaralanma veya 
ölümü önlemek açısından hasta durumunda herhangi bir değişikliği doktora kısa süre içinde haber verin. 

 Statik elektrik nedeniyle, kişinin vücudundaki elektrik BLANKETROL III ünitesine veya diğer topraklı nesneye deşarj 
edilmeden 400 Serisi Probu BLANKETROL III ünitesine bağlanmayabilir. Aksi halde elektrostatik deşarj (ESD) 
nedeniyle hasar oluşabilir. 400 Serisi Prob ile temas eden tüm personel bu uyarıyı bilmeli ve temel statik elektrik veya 
elektronik deşarj (ESD) eğitiminden geçmiş olmalıdır. 

 Temel statik elektrik veya ESD eğitiminde elektrostatik şarj fiziğine giriş bilgileri, normal kullanımda oluşabilecek voltaj 
seviyeleri ve ekipmana statik elektrik yüklü olan operatör tarafından temas edilmesi halinde ekipman bileşenlerine 
verilebilecek hasar gibi konular yer almalıdır. Ayrıca, statik elektrik birikimini önleme yöntemleri ve kişilerin BLANKETROL 
III ünitesi ya da diğer topraklı bir nesneye bu statik elektriği neden ve nasıl atmaları gerektiğine dair açıklamalar verilmelidir. 
Aksi halde elektrostatik deşarj (ESD) nedeniyle hasar oluşabilir. 
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3-6. BLANKETROL III SİSTEMİNDE GRADIENT 10C MODE'UNU ÇALIŞTIRMA 
 

 

 
BLANKETROL III Sistemi bir hastanın vücut sıcaklığını BLANKETROL III ekipmanında suyu hastanın vücut sıcaklığından maksimum 
10°C (18°F) sıcaklık farkında tutarak yavaş yavaş değiştirmek üzere ayarlanabilir. 
 
Ekipmanı Bölüm (3-2.) içinde tanımlandığı şekilde düzenledikten sonra şu şekilde ilerleyin: 
 

A. Hastanın içine veya üzerine 400 Serisi probunun yerleştirilmesini kontrol edin. 
 

B. Ünitenin sağ tarafındaki 1/4 inç yuvaya bir 400 Serisi probu takın. 
 

C. Güç anahtarını “I” pozisyonuna getirecek şekidle anahtara basın. 
 

1. Anahtar yeşil yanar. 
 

2. Mikroişlemci kartı otomatik testini yapar. 
 

3. Durum Ekranında CHECK SETPT yanıp söner. 
 

D. İstenen hasta Ayar Noktası sıcaklığını belirlemek için doktorun önerilerine başvurun. Bir güvenlik önlemi olarak 
Ayar noktası GRADIENT 10C modunda çalışmak için sadece 30°C – 40°C (86°F – 104°F) arasında ayarlanabilir. 

 
E. İstenen sıcaklık ölçeğini seçmek için C/F düğmesini kullanın. (Yalnızca membranda İngilizce) 

 
F. TEMP SET (SICAKLIK AYARLA) düğmesine basın. 

 
1. Mikroişlemci kartı bip sesi çıkarır. 

 
2. Düğmenin köşesindeki LED yanar. 

 
3. Durum Ekranında Ayar Noktası sıcaklığı gösterilir. 

 
G. Durum Ekranında Ayar Noktası sıcaklığı istenen hasta sıcaklığını değiştirmek için Yukarı ok veya Aşağı oka basın. 

Ekran sadece 30°C – 40°C (86°F – 104°F) arasında ayarlanabilir. 
 

1. Mikroişlemci kartı bip sesi çıkarır. 
 

  2. Durum Ekranında Ayar Noktası sıcaklığı değişir. 
 

H. GRADIENT 10C anahtarına basın. 
 

1. Mikroişlemci kartı bip sesi çıkarır. 
 
2. Düğmenin köşesindeki LED yanar. 

 
3. PATIENT (HASTA) ekranı hastanın fiili vücut sıcaklığını gösterir. 

 
4. WATER(SU) ekranı BLANKETROL III ekipmanında suyun fiili sıcaklığını gösterir. 
 

UYARI 

 Battaniye sıcaklığını ayarlamak ve ekipmanı kullanmak için doktor reçetesi veya tavsiyesi gereklidir. En az 20 dakikada bir veya 
doktorun belirttiği şekilde hastanın vücut sıcaklığını ve battaniyeye temas eden bölgelerde cilt bütünlüğünü kontrol edin; ayrıca 
BLANKETROL III’ün su sıcaklığını kontrol edin. Pediatrik hastalar, vasküler hastalıklı sıcağa duyarlı hastalar, cerrahi hastaları, 
diyabetikler ve Raynaud Hastalığı olan hastalar daha sık kontrol edilmelidir. Ciddi yaralanma veya ölümü önlemek açısından 
hasta durumunda herhangi bir değişikliği doktora kısa süre içinde haber verin. 

 Statik elektrik nedeniyle, kişinin vücudundaki elektrik BLANKETROL III ünitesine veya diğer topraklı nesneye deşarj 
edilmeden 400 Serisi Probu BLANKETROL III ünitesine bağlanmayabilir. Aksi halde elektrostatik deşarj (ESD) 
nedeniyle hasar oluşabilir. 400 Serisi Prob ile temas eden tüm personel bu uyarıyı bilmeli ve temel statik elektrik veya 
elektronik deşarj (ESD) eğitiminden geçmiş olmalıdır. 

 Temel statik elektrik veya ESD eğitiminde elektrostatik şarj fiziğine giriş bilgileri, normal kullanımda oluşabilecek voltaj 
seviyeleri ve ekipmana statik elektrik yüklü olan operatör tarafından temas edilmesi halinde ekipman bileşenlerine 
verilebilecek hasar gibi konular yer almalıdır. Ayrıca, statik elektrik birikimini önleme yöntemleri ve kişilerin BLANKETROL 
III ünitesi ya da diğer topraklı bir nesneye bu statik elektriği neden ve nasıl atmaları gerektiğine dair açıklamalar verilmelidir. 
Aksi halde elektrostatik deşarj (ESD) nedeniyle hasar oluşabilir. 

DİKKAT 

 Eğer cihaz herhangi bir Otomatik modda çalışırsa, cihaz kapanacak ve hastanın sıcaklığının 30.0°C (86°F)  altına düşmesi 
durumunda CHECK PROBE (PROBU  KONTROL  ET) alarmı devreye girecektir. Cihazı Otomatik modda tekrar 
çalıştırmadan önce hastanın sıcaklığı 30.0°C (86°F) üzerine çıkmalıdır. Cihaz hastanın 30.0°C (86°F ) üzeri sıcaklığa 
getirilmesi için Manuel Kontrol Modda çalıştırılabilir.Terapinin yarıda kesilme ihtimali vardır. 
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5. Durum Ekranı şunları gösterir: 
 * XXXXXX PATIENT 

AUTO          SETPT 37.0 C 
Veya Durum Ekranı şunu gösterir: 

PATIENT @SETPT 
AUTO          SETPT 37.0 C  
 

* (”XXXXXX” “HEATING (ISITMA)” veya “COOLING (SOĞUTMA)”  yı temsil eder.)  
Yukarıdakiler hasta sıcaklığının Ayar Noktası sıcaklığıyla ilişkisine bağlıdır. Ayar Noktasının Fahrenheit 
olarak gösterilebileceğine dikkat edin.  

 
6. Pompa aktive olur. Isıtıcı veya kompresör aktive olabilir. 

 
7. Sağ taraftaki paneldeki Su Akış göstergesi hareket etmeye başlar. 

 
8. Su üniteden battaniye içine hareket eder ve üniteye geri döner. 

  
I. Suyun dolaştığını doğrulamak için su akış göstergesini doğrulayın. 
 
J. Battaniyenin ısıttığı/soğuttuğunu doğrulamak için hiper-hipotermi battaniyesine dokunun. 
 
K. Kontrol ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmak için ISI AYARI düğmesine basın ve tekrar başlayın. 

 
BLANKETROL III Sistemi artık GRADIENT 10C MODE'DA (GRADIENT 10C MODDA) çalışıyordur. Sistemi ve hastayı izlemeye 
devam etmelisiniz. (Bölüm (2-5.) içinde tanımlandığı şekilde hasta bakımı önerilerini gözden geçirin). 
 
Durum Ekranında herhangi bir zamanda GRADIENT 10C MODE (GRADIENT 10C MODU) prosedürleri içinde tanımlanan mesajlardan 
başka bir mesaj görüntülenirse ekranda belirtilen değişiklikleri yapın veya  
Bölüm (3-12.) içindeki ekran mesajlarının bir listesine başvurun. Ünite herhangi bir zamanda bir alarm çalarsa ve Durum Ekranında bir 
mesaj görüntülenirse belirtilen değişiklikleri yapın. Üniteyi kapatmak veya hiper-hipotermi tedavisini sonlandırmak için Bölüm (3-11.) 
içinde tanımlandığı şekilde devam edin. 
 

NOT:  BİR GRADIENT 10C MODE'UNDAN BAŞKA BİR KONTROL MODUNA GEÇMEK İÇİN ÖNCE “TEMP 
SET” DÜĞMESİNE BASIN SONRA İSTENEN ÇALIŞTIRMA MODUNU SEÇİN. 

 
GRADIENT 10C MODE'DAN(GRADIENT 10C MODUNDAN) MONITOR ONLY MODE'UNA (SADECE İZLEME MODUNA) geçmek 
için MONITOR ONLY (SADECE İZLEME) düğmesine basın. 

 

3-7. BLANKETROL III ÜNİTESİNDE GRADIENT 10C SMART MODE'UNU (GRADIENT 10C 
AKILLI MODUNU) ÇALIŞTIRMA 

 

 

 
BLANKETROL III Sistemi bir hastanın vücut sıcaklığını BLANKETROL III ekipmanında suyu hastanın vücut sıcaklığından maksimum 
10°C (18°F) sıcaklık farkında tutacak şekilde ve sonra hastanın vücut sıcaklığı ile su sıcaklığı arasındaki gradient offseti (sıcaklık 
farkını) 30 dakikada bir 5°C (9°F) arttırarak kademeli olarak değiştirmeye ayarlanabilir. 
 

UYARI 

 Battaniye sıcaklığını ayarlamak ve ekipmanı kullanmak için doktor reçetesi veya tavsiyesi gereklidir. En az 20 dakikada bir 
veya doktorun belirttiği şekilde hastanın vücut sıcaklığını ve battaniyeye temas eden bölgelerde cilt bütünlüğünü kontrol 
edin; ayrıca battaniyenin su sıcaklığını kontrol edin. Pediatrik hastalar, vasküler hastalıklı sıcağa duyarlı hastalar, cerrahi 
hastaları, diyabetikler ve Raynaud Hastalığı olan hastalar daha sık kontrol edilmelidir. Ciddi yaralanma veya ölümü 
önlemek açısından hasta durumunda herhangi bir değişikliği doktora kısa süre içinde haber verin. 

 Statik elektrik nedeniyle, kişinin vücudundaki elektrik BLANKETROL III ünitesine veya diğer topraklı nesneye deşarj 
edilmeden 400 Serisi Probu BLANKETROL III ünitesine bağlanmayabilir. Aksi halde elektrostatik deşarj (ESD) 
nedeniyle hasar oluşabilir. 400 Serisi Prob ile temas eden tüm personel bu uyarıyı bilmeli ve temel statik elektrik veya 
elektronik deşarj (ESD) eğitiminden geçmiş olmalıdır. 

 Temel statik elektrik veya ESD eğitiminde elektrostatik şarj fiziğine giriş bilgileri, normal kullanımda oluşabilecek voltaj 
seviyeleri ve ekipmana statik elektrik yüklü olan operatör tarafından temas edilmesi halinde ekipman bileşenlerine 
verilebilecek hasar gibi konular yer almalıdır. Ayrıca, statik elektrik birikimini önleme yöntemleri ve kişilerin BLANKETROL 
III ünitesi ya da diğer topraklı bir nesneye bu statik elektriği neden ve nasıl atmaları gerektiğine dair açıklamalar verilmelidir. 

DİKKAT 

 Eğer cihaz herhangi bir Otomatik modda çalışırsa, cihaz kapanacak ve hastanın sıcaklığının 30.0°C (86°F)  altına düşmesi 
durumunda CHECK PROBE (PROBU  KONTROL  ET) alarmı devreye girecektir. Cihazı Otomatik modda tekrar 
çalıştırmadan önce hastanın sıcaklığı 30.0°C (86°F) üzerine çıkmalıdır. Cihaz hastanın 30.0°C (86°F ) üzeri sıcaklığa 
getirilmesi için Manuel Kontrol Modda çalıştırılabilir.Terapinin yarıda kesilme ihtimali vardır. Aksi halde elektrostatik deşarj 
(ESD) nedeniyle hasar oluşabilir. 
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Ekipmanı Bölüm (3-2.) içinde tanımlandığı şekilde düzenledikten sonra şu şekilde ilerleyin: 
 

A. Hastanın içine veya üzerine 400 Serisi probunun yerleştirilmesini kontrol edin. 
 

B. Ünitenin sağ tarafındaki 1/4 inç yuvaya bir prob takın. 
 

C. Güç anahtarını “I” pozisyonuna getirecek şekilde anahtara basın.  
 

1. Anahtar yeşil yanar. 
 

2. Mikroişlemci kartı otomatik testini yapar. 
 

3. Durum Ekranında CHECK SETPT yanıp söner. 
 

 
D. İstenen hasta Ayar Noktası sıcaklığını belirlemek için doktorun önerilerine başvurun. Bir güvenlik önlemi olarak 

Ayar noktası GRADIENT 10C SMART modunda çalışmak için sadece 30°C – 40°C (86°F – 104°F) arasında 
ayarlanabilir 

 
  

E. İstenen sıcaklık ölçeğini seçmek için C/F düğmesini kullanın. (Yalnızca membranda İngilizce) 
 

F. TEMP SET (SICAKLIK AYARLA) düğmesine basın. 
 

1. Mikroişlemci kartı bip sesi çıkarır. 
2. Düğmenin köşesindeki LED yanar. 

 
3. Durum Ekranında Ayar Noktası sıcaklığı gösterilir. 

 
G. Durum Ekranında Ayar Noktası sıcaklığı istenen hasta sıcaklığını değiştirmek için Yukarı ok veya Aşağı oka basın. 

Ekran sadece 30°C – 40°C (86°F – 104°F) arasında ayarlanabilir. 
 

1. Mikroişlemci kartı bip sesi çıkarır. 
 

  2. Durum Ekranında Ayar Noktası sıcaklığı değişir. 
 

H. GRADIENT 10C düğmesine basın. 
 

1. Mikroişlemci kartı bip sesi çıkarır. 
 
2. Düğmenin köşesindeki LED yanar. 

 
3. PATIENT(HASTA) ekranı hastanın fiili vücut sıcaklığını gösterir. 

 
4. WATER(SU) ekranı Blanketrol III ekipmanında suyun fiili sıcaklığını gösterir. 
 
5. Durum Ekranı şunları gösterir: 

 * XXXXXX PATIENT 
AUTO          SETPT 37.0 C  

Veya Durum Ekranı şunu gösterir: 
PATIENT @SETPT 
AUTO          SETPT 37.0 C 
 

* (”XXXXXX” “HEATING (ISITMA)” veya “COOLING (SOĞUTMA)”  yı temsil eder.)  
Yukarıdakiler hasta sıcaklığının Ayar Noktası sıcaklığıyla ilişkisine bağlıdır. Ayar Noktasının Fahrenheit 
olarak gösterilebileceğine dikkat edin.  

 
6. Pompa aktive olur. Isıtıcı veya kompresör aktive olabilir. 

 
7. Sağ taraftaki paneldeki su akış göstergesi hareket etmeye başlar. 

 
8. Su üniteden battaniye içine hareket eder ve üniteye geri döner. 

 
I. SMART(AKILLI) tuşuna basın. 
 

1. Mikroişlemci kartı bip sesi çıkarır. 
 
2. LED üzerinde SMART(AKILLI) düğmesi yanar. 

 
J. Suyun dolaştığını doğrulamak için Su Akış göstergesini doğrulayın. 
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K. Battaniyenin ısıttığı/soğuttuğunu doğrulamak için hiper-hipotermi battaniyesine dokunun. 
 
L. Kontrol ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmak için TEMP SET (SICAKLIK AYARLA) düğmesine basın ve 

tekrar başlayın. 
 
BLANKETROL III Sistemi artık GRADIENT 10C SMART MODE'DA (GRADIENT 10C AKILLI MODUNDA) çalışıyordur. Sistemi ve 
hastayı izlemeye devam etmelisiniz. (Bölüm (2-5.) içinde tanımlandığı şekilde hasta bakımı önerilerini gözden geçirin). 
 
Durum Ekranında herhangi bir zamanda GRADIENT 10C SMART MODE (GRADIENT 10C AKILLI MODU) prosedürleri içinde 
tanımlanan mesajlardan başka bir mesaj görüntülenirse ekranda belirtilen değişiklikleri yapın veya Bölüm (3-12.) içindeki ekran 
mesajlarının bir listesine başvurun. Ünite herhangi bir zamanda bir alarm çalarsa ve Durum Ekranında bir mesaj görüntülenirse 
belirtilen değişiklikleri yapın. 
 
Üniteyi kapatmak veya hiper-hipotermi tedavisini sonlandırmak için Bölüm (3-11.) içinde tanımlandığı şekilde devam edin. 
 

NOT: GRADIENT 10C SMART MODE'UNDAN (GRADIENT 10C AKILLI MODUNDAN) BAŞKA BİR KONTROL 
MODUNA GEÇMEK İÇİN ÖNCE “TEMP SET” (SICAKLIK AYARLA) DÜĞMESİNE BASIN SONRA İSTENEN 
ÇALIŞTIRMA MODUNU SEÇİN. 

 
GRADIENT 10C SMART MODE'UNDAN (GRADIENT 10C AKILLI MODUNDAN) MONITOR ONLY MODE'UNA (SADECE İZLEME 
MODUNA) geçmek için MONITOR ONLY (SADECE İZLEME) düğmesine basın. 

 

3-8. BLANKETROL III SİSTEMİNİ GRADIENT VARIABLE MODE'UNDA (GRADIENT 
 DEĞİŞKEN MODUNDA) ÇALIŞTIRMA 

 

 
 
BLANKETROL III Sistemi bir hastanın vücut sıcaklığını BLANKETROL III ekipmanı suyunu hastanın vücut sıcaklığından belli bir 
sıcaklık farkında tutarak kademeli olarak değiştirmek üzere ayarlanabilir. 
 
Ekipmanı Bölüm (3-2.) içinde tanımlandığı şekilde düzenledikten sonra şu şekilde ilerleyin: 
 

A. Hastanın içine veya üzerine 400 Serisi probunun yerleştirilmesini kontrol edin. 
 

B. Ünitenin sağ tarafındaki 1/4 inç yuvaya bir prob takın. 
 

C. Güç anahtarını “I” pozisyonuna getirecek şekilde anahtara basın. 
 

1. Anahtar yeşil yanar. 
 

2. Mikroişlemci kartı otomatik testini yapar. 
 

3. Durum Ekranında CHECK SETPT (AYAR NOKTASI KONTROL ET) yanıp söner. 
 

D. İstenen hasta Ayar Noktası sıcaklığını belirlemek için doktorun önerilerine başvurun. Bir güvenlik önlemi olarak 
Ayar noktası GRADIENT VARIABLE MODE'DA (GRADIENT DEĞİŞKEN MODUNDA) çalışmak için sadece 30°C 
– 40°C (86°F – 104°F) arasında ayarlanabilir. 

UYARI 

 Battaniye sıcaklığını ayarlamak ve ekipmanı kullanmak için doktor reçetesi veya tavsiyesi gereklidir. En az 20 dakikada bir 
veya doktorun belirttiği şekilde hastanın vücut sıcaklığını ve battaniyeye temas eden bölgelerde cilt bütünlüğünü kontrol 
edin; ayrıca battaniyenin su sıcaklığını kontrol edin. Pediatrik hastalar, vasküler hastalıklı sıcağa duyarlı hastalar, cerrahi 
hastaları, diyabetikler ve Raynaud Hastalığı olan hastalar daha sık kontrol edilmelidir. Ciddi yaralanma veya ölümü 

önlemek açısından hasta durumunda herhangi bir değişikliği doktora kısa süre içinde haber verin.  

 Statik elektrik nedeniyle, kişinin vücudundaki elektrik BLANKETROL III ünitesine veya diğer topraklı nesneye deşarj 
edilmeden 400 Serisi Probu BLANKETROL III ünitesine bağlanmayabilir. Aksi halde elektrostatik deşarj (ESD) 
nedeniyle hasar oluşabilir. 400 Serisi Prob ile temas eden tüm personel bu uyarıyı bilmeli ve temel statik elektrik veya 
elektronik deşarj (ESD) eğitiminden geçmiş olmalıdır. 

 Temel statik elektrik veya ESD eğitiminde elektrostatik şarj fiziğine giriş bilgileri, normal kullanımda oluşabilecek voltaj 
seviyeleri ve ekipmana statik elektrik yüklü olan operatör tarafından temas edilmesi halinde ekipman bileşenlerine 
verilebilecek hasar gibi konular yer almalıdır. Ayrıca, statik elektrik birikimini önleme yöntemleri ve kişilerin BLANKETROL 
III ünitesi ya da diğer topraklı bir nesneye bu statik elektriği neden ve nasıl atmaları gerektiğine dair açıklamalar verilmelidir. 
Aksi halde elektrostatik deşarj (ESD) nedeniyle hasar oluşabilir. 

DİKKAT 

 Eğer cihaz herhangi bir Otomatik modda çalışırsa, cihaz kapanacak ve hastanın sıcaklığının 30.0°C (86°F)  altına düşmesi 
durumunda CHECK PROBE (PROBU  KONTROL  ET) alarmı devreye girecektir. Cihazı Otomatik modda tekrar 
çalıştırmadan önce hastanın sıcaklığı 30.0°C (86°F) üzerine çıkmalıdır. Cihaz hastanın 30.0°C (86°F ) üzeri sıcaklığa 
getirilmesi için Manuel Kontrol Modda çalıştırılabilir.Terapinin yarıda kesilme ihtimali vardır. 
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E. İstenen sıcaklık ölçeğini seçmek için C/F düğmesini kullanın. (Yalnızca membranda İngilizce) 

 
F. TEMP SET düğmesine basın. 

 
1. Mikroişlemci kartı bip sesi çıkarır. 
 
2. Düğmenin köşesindeki LED yanar. 
 
3. Durum Ekranında Ayar Noktası sıcaklığı gösterilir. 

 
G. Durum Ekranında Ayar Noktası sıcaklığı istenen hasta sıcaklığını değiştirmek için Yukarı ok veya Aşağı oka basın. 

Ekran sadece 30°C – 40°C (86°F – 104°F) arasında ayarlanabilir. 
 

1. Mikroişlemci kartı bip sesi çıkarır. 
 

2. Durum Ekranında Ayar Noktası sıcaklığı değişir. 
 

H. GRADIENT VARIABLE (GRADIENT DEĞİŞKEN) düğmesine basın. 
 
1. Mikroişlemci kartı bip sesi çıkarır. 

 
2. Düğmenin köşesindeki LED yanar. 

 
3. Durum Ekranı gradient değişken gösterir. 

 
I. Gradient değişken offseti istenen değere getirmek için Yukarı oku veya Aşağı okuna basın. 
 

1. Mikroişlemci kartı bip sesi çıkarır. 
 
2. Durum Ekranında Ayar Noktası sıcaklığı değişir. 
 

J. GRADIENT VARIABLE(GRADIENT DEĞİŞKEN) düğmesine basın. 
 

1. Mikroişlemci kartı bip sesi çıkarır. 
 
2. Düğmenin köşesindeki LED yanar. 
 
3. PATIENT (HASTA) ekranı hastanın fiili vücut sıcaklığını gösterir. 
 
4. WATER(SU) ekranı Blanketrol III ekipmanında suyun fiili sıcaklığını gösterir. 
 
5. Durum Ekranı şunu gösterir: 

 * XXXXXX PATIENT  
AUTO          SETPT 37.0 C  

Veya Durum Ekranı şunu gösterir: 
PATIENT @SETPT 
AUTO          SETPT 37.0 C  

 
* (”XXXXXX” “HEATING (ISITMA)” veya “COOLING (SOĞUTMA)”  yı temsil eder.)  
Yukarıdakiler hasta sıcaklığının Ayar Noktası sıcaklığıyla ilişkisine bağlıdır. Ayar Noktasının Fahrenheit 
olarak gösterilebileceğine dikkat edin.  

 
6. Pompa aktive olur. Isıtıcı veya kompresör aktive olabilir. 
 
7. Sağ taraftaki paneldeki su akış göstergesi hareket etmeye başlar. 
 
8. Su üniteden battaniye içine hareket eder ve üniteye geri döner. 

  
K. Suyun dolaştığını doğrulamak için su akış göstergesini doğrulayın. 
 
L. Battaniyenin ısıttığı/soğuttuğunu doğrulamak için hiper-hipotermi battaniyesine dokunun. 
 
M. Kontrol ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmak için TEMP SET (SICAKLIK AYARLA) düğmesine basın ve 

tekrar başlayın. 
 
BLANKETROL III Sistemi artık GRADIENT VARIABLE MODE'DA (GRADIENT DEĞİŞKEN MODUNDA) çalışıyordur. Sistemi ve 
hastayı izlemeye devam etmelisiniz. (Bölüm (2-5.) içinde tanımlandığı şekilde hasta bakımı önerilerini gözden geçirin). 
 
Durum Ekranında herhangi bir zamanda GRADIENT VARIABLE MODE (GRADIENT DEĞİŞKEN MODU) prosedürleri içinde 
tanımlanan mesajlardan başka bir mesaj görüntülenirse ekranda belirtilen değişiklikleri yapın veya Bölüm (3-12.) içindeki ekran 
mesajlarının bir listesine başvurun. Ünite herhangi bir zamanda bir alarm çalarsa ve Durum Ekranında bir mesaj görüntülenirse 
belirtilen değişiklikleri yapın. 
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Üniteyi kapatmak veya hiper-hipotermi tedavisini sonlandırmak için Bölüm (3-11.) içinde tanımlandığı şekilde devam edin. 
 

NOT: GRADIENT VARIABLE MODE'UNDAN (GRADIENT DEĞİŞKEN MODUNDA)BAŞKA BİR KONTROL 
MODUNA GEÇMEK İÇİN ÖNCE “SICAKLIK AYARLAMA” DÜĞMESİNE BASIN SONRA İSTENEN 
ÇALIŞTIRMA MODUNU SEÇİN. 

 
GRADIENT VARIABLE MODE'UNDAN (GRADIENT DEĞİŞKEN MODUNDA) MONITOR ONLY MODE'UNA (SADECE İZLEME 
MODUNA) geçmek için MONITOR ONLY (SADECE İZLEME) düğmesine basın. 

3-9. BLANKETROL III SİSTEMİNİ GRADIENT VARIABLE SMART MODE'UNDA 
(GRADIENT DEĞİŞKEN AKILLI MODUNDA) ÇALIŞTIRMA 

 

 

 
 
BLANKETROL III Sistemi BLANKETROL III ekipmanında suyu hastanın vücut sıcaklığından belirtilen miktarda farklı bir sıcaklıkta 
(operatör tarafından seçildiği şekilde) tutarak hastanın sıcaklığını belirli hasta gereksinimlerine göre kademeli olarak değiştirecek 
şekilde ayarlanabilir. Sistem ardından bu sıcaklık farkını hastanın sıcaklığı Ayar Noktasına ulaşana kadar her 30 dakikada 5°C (9°F) 
arttırır. 
 
Ekipmanı Bölüm (3-2.) içinde tanımlandığı şekilde düzenledikten sonra şu şekilde ilerleyin: 
 

A. Hastanın içine veya üzerine 400 Serisi probunun yerleştirilmesini kontrol edin. 
 

B. Ünitenin sağ tarafındaki 1/4 inç yuvaya bir prob takın. 
 

C. Güç anahtarını “I” pozisyonuna getirecek şekidle anahtara basın. 
 

1. Anahtar yeşil yanar. 
 

2. Mikroişlemci kartı otomatik testini yapar. 
 

3. Durum Ekranında CHECK SETPT (AYAR NOKTASI KONTROL ET)  
yanıp söner. 

 
D. İstenen hasta Ayar Noktası sıcaklığını belirlemek için doktorun önerilerine başvurun. Bir güvenlik önlemi olarak 

Ayar noktası GRADIENT VARIABLE SMART (DEĞİŞKEN AKILLI) modunda çalışmak için sadece 30°C – 40°C 
(86°F – 104°F) arasında ayarlanabilir. 

 
E. İstenen sıcaklık ölçeğini seçmek için C/F düğmesini kullanın. (Yalnızca membranda İngilizce) 

 
F. TEMP SET düğmesine basın. 

 
1. Mikroişlemci kartı bip sesi çıkarır. 

 
2. Şalterin köşesindeki LED yanar. 

 

UYARI 

 Battaniye sıcaklığını ayarlamak ve ekipmanı kullanmak için doktor reçetesi veya tavsiyesi gereklidir. En az 20 dakikada bir 
veya doktorun belirttiği şekilde hastanın vücut sıcaklığını ve battaniyeye temas eden bölgelerde cilt bütünlüğünü kontrol 
edin; ayrıca battaniyenin su sıcaklığını kontrol edin. Pediatrik hastalar, vasküler hastalıklı sıcağa duyarlı hastalar, cerrahi 
hastaları, diyabetikler ve Raynaud Hastalığı olan hastalar daha sık kontrol edilmelidir.  Ciddi yaralanma veya ölümü 
önlemek açısından hasta durumunda herhangi bir değişikliği doktora kısa süre içinde haber verin. 

 Statik elektrik nedeniyle, kişinin vücudundaki elektrik BLANKETROL III ünitesine veya diğer topraklı nesneye deşarj 
edilmeden 400 Serisi Probu BLANKETROL III ünitesine bağlanmayabilir. Aksi halde elektrostatik deşarj (ESD) 
nedeniyle hasar oluşabilir. 400 Serisi Prob ile temas eden tüm personel bu uyarıyı bilmeli ve temel statik elektrik veya 
elektronik deşarj (ESD) eğitiminden geçmiş olmalıdır. 

 Temel statik elektrik veya ESD eğitiminde elektrostatik şarj fiziğine giriş bilgileri, normal kullanımda oluşabilecek voltaj 
seviyeleri ve ekipmana statik elektrik yüklü olan operatör tarafından temas edilmesi halinde ekipman bileşenlerine 
verilebilecek hasar gibi konular yer almalıdır. Ayrıca, statik elektrik birikimini önleme yöntemleri ve kişilerin BLANKETROL 
III ünitesi ya da diğer topraklı bir nesneye bu statik elektriği neden ve nasıl atmaları gerektiğine dair açıklamalar verilmelidir. 
Aksi halde elektrostatik deşarj (ESD) nedeniyle hasar oluşabilir. 

DİKKAT 

 Eğer cihaz herhangi bir Otomatik modda çalışırsa, cihaz kapanacak ve hastanın sıcaklığının 30.0°C (86°F)  altına düşmesi 
durumunda CHECK PROBE (PROBU  KONTROL  ET) alarmı devreye girecektir. Cihazı Otomatik modda tekrar 
çalıştırmadan önce hastanın sıcaklığı 30.0°C (86°F) üzerine çıkmalıdır. Cihaz hastanın 30.0°C (86°F ) üzeri sıcaklığa 
getirilmesi için Manuel Kontrol Modda çalıştırılabilir.Terapinin yarıda kesilme ihtimali vardır. 
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3. Durum Ekranında Ayar Noktası sıcaklığı gösterilir. 
 

G. Durum Ekranında Ayar Noktası sıcaklığı istenen hasta sıcaklığını değiştirmek için Yukarı ok veya Aşağı oka basın. 
Ekran sadece 30°C – 40°C (86°F – 104°F) arasında ayarlanabilir. 

 
1. Mikroişlemci kartı bip sesi çıkarır. 
 

  2. Durum Ekranında Ayar Noktası sıcaklığı değişir. 
 

H. GRADIENT VARIABLE düğmesine basın. 
 
1. Mikroişlemci kartı bip sesi çıkarır. 
 
2. Düğmenin köşesindeki LED yanar. 

 
3. Durum Ekranı gradient değişken gösterir. 

 
I. Gradient değişken offseti istenen değere getirmek için Yukarı oku veya Aşağı okuna basın. 
 

1. Mikroişlemci kartı bip sesi çıkarır. 
 

  2. Durum Ekranında Ayar Noktası sıcaklığı değişir. 
 

J. GRADIENT VARIABLE düğmesine basın. 
 

1. Mikroişlemci kartı bip sesi çıkarır. 
 

2. Şalterin köşesindeki LED yanar. 
 

3. PATIENT ekranı hastanın fiili vücut sıcaklığını gösterir. 
 

4. WATER ekranı BLANKETROL III ekipmanında suyun fiili sıcaklığını gösterir. 
 

5. Durum Ekranı şunları gösterir: 
 * XXXXXX PATIENT 

AUTO          SETPT 37.0 C 
Veya Durum Ekranı şunu gösterir: 

PATIENT @SETPT 
AUTO          SETPT 37.0 C 
 

* (”XXXXXX” “HEATING (ISITMA)” veya “COOLING (SOĞUTMA)”  yı temsil eder.)  
Yukarıdakiler hasta sıcaklığının Ayar Noktası sıcaklığıyla ilişkisine bağlıdır. Ayar Noktasının Fahrenheit 
olarak gösterilebileceğine dikkat edin.  

 

6. Pompa aktive olur. Isıtıcı veya kompresör aktive olabilir. 
 

7. Sağ taraftaki paneldeki Su Akış göstergesi hareket etmeye başlar. 
 

8. Su üniteden battaniye içine hareket eder ve üniteye geri döner. 
 

K. SMART (AKILLI) tuşuna basın. 
 

1. Mikroişlemci kartı bip sesi çıkarır. 
 

2. LED üzerinde SMART (AKILLI) düğmesi yanar. 
 

L. Suyun dolaştığını doğrulamak için su akış göstergesini doğrulayın. 
 

M. Battaniyenin ısıttığı/soğuttuğunu doğrulamak için hiper-hipotermi battaniyesine dokunun. 
 

N. Kontrol ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmak için TEMP SET (SICAKLIK AYARLA) düğmesine basın ve 
tekrar başlayın. 

 

BLANKETROL III Sistemi artık GRADIENT VARIABLE SMART MODE'UNDA (GRADIENT DEĞİŞKEN AKILLI MODUNDA) 
çalışıyordur. Sistemi ve hastayı izlemeye devam etmelisiniz. (Bölüm (2-5.) içinde tanımlandığı şekilde hasta bakımı önerilerini gözden 
geçirin). 
 

Durum Ekranında herhangi bir zamanda GRADIENT VARIABLE SMART MODE (GRADIENT DEĞİŞKEN AKILLI MODU) prosedürleri 
içinde tanımlanan mesajlardan başka bir mesaj görüntülenirse ekranda belirtilen değişiklikleri yapın veya Bölüm (3-12.) içindeki ekran 
mesajlarının listesine başvurun. Ünite herhangi bir zamanda bir alarm çalarsa ve Durum Ekranında bir mesaj görüntülenirse belirtilen 
değişiklikleri yapın. Üniteyi kapatmak veya hiper-hipotermi tedavisini sonlandırmak için Bölüm (3-11.) içinde tanımlandığı şekilde 
devam edin. 
 

NOT:  GRADIENT VARIABLE SMART MODE'UNDAN (GRADIENT DEĞİŞKEN AKILLI MODUNDAN) BAŞKA 
BİR KONTROL MODUNA GEÇMEK İÇİN ÖNCE “TEMP SET” (SICAKLIK AYARLA) DÜĞMESİNE BASIN 
SONRA İSTENEN ÇALIŞTIRMA MODUNU SEÇİN. 

 

GRADIENT VARIABLE SMART MODE'UNDAN (GRADIENT DEĞİŞKEN AKILLI MODU) MONITOR ONLY MODE'UNA (SADECE 
İZLEME MODUNA) geçmek için MONITOR ONLY (SADECE İZLEME) düğmesine basın. 
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3-10.   BLANKETROL III SİSTEMİNİ MONITOR ONLY MODE'UNDA (SADECE İZLEME 
MODUNDA) ÇALIŞTIRMA 

BLANKETROL III Sistemi hastanın sıcaklığını görüntüleyecek ama suyu ısıtmayacak, soğutmayacak ve su dolaşımı yapmayacak 
şekilde ayarlanabilir. Bu çalışma modunda hasta bir hiper-hipotermi battaniyesi üzerine yerleştirilmiş olabilir veya olmayabilir ama ünite 
ve 400 Serisi probu Bölüm (3-2.) içinde açıklandığı şekilde düzenlenmiş olmalıdır. 
 
Ekipmanı düzenledikten sonra şu şekilde ilerleyin: 
 

A. Hastanın içine veya üzerine 400 Serisi probunun yerleştirilmesini kontrol edin. 
 
B. Ünitenin sağ tarafındaki 1/4 inç yuvaya bir prob takın. 
 
C. Güç anahtarını “I” pozisyonuna getirecek şekilde anahtara basın. 

 
1. Anahtar yeşil yanar. 
 
2. Mikroişlemci kartı otomatik testini yapar. 

 
3. Durum Ekranında CHECK SETPT (AYAR NOKTASI KONTROL ET) yanıp söner. 

 
D. MONITOR ONLY (SADECE İZLEME) düğmesine basın. 

 
1. Mikroişlemci kartı bip sesi çıkarır. 
 
2. Düğmenin köşesindeki LED yanar. 
 
3. Hasta ekranı hastanın vücut sıcaklığını gösterir. 

 
4. Durum Ekranında MONITOR ONLY (SADECE İZLEME)  ve seçilen sıcaklık ölçeği görüntülenir. 

 
E. Kontrol ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmak için TEMP SET (SICAKLIK AYARLA) düğmesine basın ve 

tekrar başlayın. 
 
BLANKETROL III Sistemi artık MONITOR ONLY MODE'UNDA (SADECE İZLEME MODUNDA) çalışıyordur. 
 
Durum Ekranında herhangi bir zamanda MONITOR ONLY MODE (SADECE İZLEME MODU) prosedürleri içinde tanımlanan 
mesajlardan başka bir mesaj görüntülenirse ekranda belirtilen değişiklikleri yapın veya Bölüm (3-12.) içindeki ekran mesajlarının listesine 
başvurun. Ünite herhangi bir zamanda bir alarm çalarsa ve Durum Ekranında bir mesaj görüntülenirse belirtilen değişiklikleri yapın. 
Üniteyi kapatmak veya hiper-hipotermi tedavisini sonlandırmak için Bölüm (3-11.) içinde tanımlandığı şekilde devam edin. 
 

NOT: MONITOR ONLY MODE'UNDAN (SADECE İZLEME MODUNDAN) BAŞKA BİR KONTROL MODUNA 
GEÇMEK İÇİN ÖNCE “TEMP SET” (SICAKLIK AYARLA) DÜĞMESİNE BASIN SONRA İSTENEN 
ÇALIŞTIRMA MODUNU SEÇİN. 
 

 

3-11. HİPER-HİPOTERMİ TEDAVİSİNİN SONLANDIRILMASI 

 
Doktor talimatı üzerine terapiyi sonlandırın. Hastanın vücut sıcaklığı tedavi sonlandırıldıktan sonra 0,5°C (1°F) yukarı veya aşağı 
kayabilir. Bu kayma eğer hasta titriyorsa ve tedavi aniden durdurulursa daha fazla olabilir. Kullanıcı hastanın vücut sıcaklığını izlemeye 
devam etmelidir. Bunu yapmak için kullanıcı sistemi Bölüm 3-10’da tanımlandığı şekilde MONITOR ONLY MODE'UNDA (SADECE 
İZLEME MODUNDA) çalıştırmayı tercih edebilir. 
 

UYARI 

 Statik elektrik nedeniyle, kişinin vücudundaki elektrik BLANKETROL III ünitesine veya diğer topraklı 
nesneye deşarj edilmeden 400 Serisi Probu BLANKETROL III ünitesine bağlanmayabilir. Aksi halde 
elektrostatik deşarj (ESD) nedeniyle hasar oluşabilir. 400 Serisi Prob ile temas eden tüm personel bu 
uyarıyı bilmeli ve temel statik elektrik veya elektronik deşarj (ESD) eğitiminden geçmiş olmalıdır. 

 Temel statik elektrik veya ESD eğitiminde elektrostatik şarj fiziğine giriş bilgileri, normal kullanımda 
oluşabilecek voltaj seviyeleri ve ekipmana statik elektrik yüklü olan operatör tarafından temas edilmesi 
halinde ekipman bileşenlerine verilebilecek hasar gibi konular yer almalıdır. Ayrıca, statik elektrik birikimini 
önleme yöntemleri ve kişilerin BLANKETROL III ünitesi ya da diğer topraklı bir nesneye bu statik elektriği 
neden ve nasıl atmaları gerektiğine dair açıklamalar verilmelidir. Aksi halde elektrostatik deşarj (ESD) 
nedeniyle hasar oluşabilir. 
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Çalıştırma modunu değiştirmek veya üniteyi durdurmak için kullanıcı TEMP SET (SICAKLIK AYARLA) düğmesine basmalı veya güç 
anahtarını “O” pozisyonuna döndürmelidir. Kullanıcı herhangi bir kontrol modundan MONITOR ONLY (SADECE İZLEME) düğmesine 
basarak MONITOR ONLY MODE'UNA (SADECE İZLEME MODUNA) doğrudan gidebilir. 
 
Hiper-hipotermi tedavisi sonlandırıldığında ve ünite kapandığında: 
 

A. Battaniyenin/battaniyelerin ve hortumun üniteye yaklaşık on dakika bağlı kalmasına izin verin. Bu durum bir miktar 
suyun üniteye geri drene olmasını sağlar. 

 
B. Probu hastadan ve 1/4 inç yuvadan çıkarın. TEKRAR KULLANILABİLİR probun bakımı Bölüm 4-7’de 

tanımlanmıştır. 
 
C. Güç kablosunu güç kaynağından çıkarın, gevşek bir şekilde sarın ve arka panele naylon şeridi kullanarak tutturun. 
 
D. Bağlantı hortumunu üniteden ayırın ve ön saklama çekmecesinde saklayın. 
 
E. Battaniyeyi/battaniyeleri çıkarın. 
 

F. Tekrar kullanılabilir PLASTIPAD
®

 battaniyeler için hortumu battaniyenin ortasında uzunlamasına gevşek bir 

şekilde sarın. Battaniyeyi uzunlamasına 1/3 sol taraftan ve 1/3 sağ taraftan olmak üzere ortaya uzunlamasına 
katlayın. Battaniyenin bakımı Çalıştırma ve Teknik El Kitabı içinde tanımlanmıştır. 

 
Tek Hastada Kullanımlık battaniyeleri için battaniyeyi hastane/kurumun politikası/protokolüne göre atın. 
 

 

3-12. DURUM EKRANI MESAJLARI 
 

BLANKETROL III ünitesi membran kontrol panelinin ortasında bulunan Durum Ekranı ünitenin çalışma durumunu bildirir veya 
kullanıcının yapması gereken değişikliklere işaret eder. Durum Ekranı kullanıcıyı yönlendirmek için farklı mesajlar gösterebilir. 
Aşağıdaki liste her mesajı tarif eder ve kullanıcının varsa yapması gereken değişiklikleri tanımlar. Aşağıdaki listede, “x” sembolünün 
ölçümler veya kullanıcı işlemleri temelinde değişebilecek sayısal bir haneyi temsil ettiğini ve “Y” işaretinin kullanılan sıcaklık ölçeğine 
göre C veya F görüntülenecek olduğunda kullanıldığına dikkat edin. 
 

A. MANUAL CONTROL MODE'UNDA (MANUEL KONTROL MODUNDA) normal çalışma sırasında Durum 
Ekranında şu mesajlar görüntülenir: 

 

Durum Ekranı Mesajı İşlev 

MANUAL  
(MANUEL) 

Bu mesaj alt satırın sol tarafında görüntülenir ve BLANKETROL III ürününün MANUAL 
CONTROL MODE'UNDA (MANUEL KONTROL MODUNDA) çalıştığına işaret eder. 

SETPT (AYAR NOKTASI) xxx.xY *  
* (“xxx.x” Sıcaklığı ve “Y” Santigrad veya Fahrenheit temsil eder.)  Bu mesaj alt satırın sağ 
tarafında görüntülenir ve BLANKETROL III ekipmanında su için uygun sıcaklık ölçeğiyle 
istenen/mevcut ayar noktası sıcaklığını gösterir. 

HEATING WATER  
(SU ISITILIYOR) 

Bu mesaj BLANKETROL III dolaşan suyu ısıtırken üst satırda görüntülenir. 

COOLING WATER  
(SU SOĞUTULUYOR) 

Bu mesaj BLANKETROL III dolaşan suyu soğuturken üst satırda görüntülenir. 

WATER @SETPT  
(SU AYAR NOKTASINDA) 

Bu mesaj suyun sıcaklığı su sıcaklığı Ayar Noktasına ulaştığında üst satırda görüntülenir. 

 
B. Beş otomatik mod olan, AUTO CONTROL MODE OTOMATİK KONTROL MODU), GRADIENT 10C MODE 

(GRADIENT 10C MODU), GRADIENT 10C SMART MODE (GRADIENT 10C AKILLI MODU), GRADIENT 
VARIABLE MODE (GRADIENT DEĞİŞKEN MODU) VE GRADIENT VARIABLE SMART 
MODE'UNDA(GRADIENT DEĞİŞKEN AKILLI MODU), normal çalışma sırasında Durum Ekranında şu mesajlar 
görüntülenir: 

 

Durum Ekranı Mesajı İşlev 

AUTO (OTO) 
Bu mesaj alt satırın sol tarafında görüntülenir ve BLANKETROL III ürününün beş otomatik 
moddan birinde çalıştığına işaret eder. 

SETPT (AYAR NOKTASI) xxx.xY *  
* (“xxx.x” Sıcaklığı ve “Y” Santigrad veya Fahrenheit temsil eder.)  Bu mesaj alt satırın sağ 
tarafında görüntülenir ve beş otomatik mod için uygun sıcaklık ölçeğiyle istenen/mevcut ayar 
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noktası sıcaklığını gösterir. 

HEATING PATIENT  
(HASTA ISITILIYOR) 

Bu mesaj BLANKETROL III hastayı ısıtırken üst satırda görüntülenir. 

COOLING PATIENT  
(HASTA SOĞUTULUYOR) 

Bu mesaj BLANKETROL III hastayı soğuturken üst satırda görüntülenir. 

PATIENT @SETPT  
(HASTA AYAR NOKTASINDA) 

Bu mesaj hastanın sıcaklığı sıcaklık Ayar Noktasına ulaştığında üst satırda gösterilir. 

 
C. MONITOR ONLY MODE'UNDA (SADECE İZLEME MODUNDA)  normal çalışma sırasında Durum Ekranında şu 

mesajlar görüntülenir: 

 
D. Aşağıdaki mesajlar Durum Ekranında görüntülenen uyarılar ve endikasyonlardır: 

 

Endikasyon/Uyarı Mesajı İşlev 

CHECK SETPT (AYAR NOKTASI 
KONTROL ET) 

Bu mesaj şu üç olası neden için gösterilir ve sonrasında sorun çözücü işlemler belirtilir: 
 

1. Başlama sırasında kullanıcı üniteyi AÇIK hale getirir: 

a. Ayar Noktası sıcaklığına girmek için TEMP SET (SICAKLIK AYARLA) 
düğmesine basarak devam edin. 

 
2. Başlama sırasında kullanıcı beş Otomatik Kontrol modundan birini 30°C – 40°C 

(86°F – 104°F) aralığı dışında seçilmiş bir Hasta Ayar Noktası sıcaklığı ile 
çalıştırmaya kalkışmıştır. Ünite kullanıcının Hasta Ayar Noktası sıcaklık ayarı 
düzeltilmeden Otomatik Kontrol modlarına devam etmesine izin vermez: 

a. TEMP SET (SICAKLIK AYARLA) sıcaklığını izin verilir aralığa getirmek 
için değiştirmek üzere TEMP SET (SICAKLIK AYARLA) düğmesine 
basarak  
devam edin. 

+ 
3. Çalışma sırasında bir “az su” durumu, şu nedenle bir CHECK SETPT (AYAR 

NOKTASI KONTROL ET)  durumuna neden olabilir: 

a. Rezervuardaki su düzeyini kontrol edin ve üniteyi gerekirse suyla 
doldurun.  

 
Not: CHECK SETPT (AYAR NOKTASI KONTROL ET) ekranı beş dakika boyunca yanıp 
sönerse alarm duyulur ve kullanıcı sonraki adıma geçer. Alarm ayrıca kullanıcıya güç 
kesilirse haber verir. 

SET TEMPERATURE (SICAKLIK 
AYARLA) 

SETPT (AYAR NOKTASI) xxx.xY *  

* (“xxx.x” Sıcaklığı ve “Y” Santigrad veya Fahrenheit temsil eder.) Bu mesaj “TEMP SET” 
(SICAKLIK AYARLA) düğmesine basıldığında oluşur. Durum Ekranı artık Yukarı veya Aşağı 
okuna basılarak veya başlangıçta önceden ayarlı 37°C (98,6°F) sıcaklık doğrulanarak 

değiştirilebilir.  

GRADIENT VARIABLE (GRADIENT 
DEĞİŞKEN) 

OFFSET xxY * 

* (“xx” Sıcaklığı ve “Y” Santigrad veya Fahrenheit temsil eder.) Bu mesaj GRADIENT 
VARIABLE (GRADIENT DEĞİŞKEN) düğmesine ilk basıldıktan sonra, kullanıcı 
BLANKETROL III ürününü GRADIENT VARIABLE MODE’UNDA (GRADIENT DEĞİŞKEN 
MODUNDA) ayarlarken görüntülenir. Bu ekran gösterildiğinde kullanıcı gradient değişken 

offseti ayarlayabilir.  

Durum Ekranı Mesajı İşlev 

MONITOR ONLY CELSIUS (SADECE 
İZLEME CELSIUS) 

Bu mesaj MONITOR ONLY MODE'UNDA (SADECE İZLEME MODUNDA) sıcaklık ölçeği 
Celsius olarak ayarlandığında gösterilir. 

MONITOR ONLY FAHRENHEIT 
(SADECE İZLEME FAHRENHEIT) 

Bu mesaj MONITOR ONLY MODE'UNDA (SADECE İZLEME MODUNDA) sıcaklık ölçeği 
Fahrenheit olarak ayarlandığında gösterilir. 
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HIGH LIMIT (ÜST LİMİT)  
REMOVE FROM SERVICE (HİZMET 

DIŞI BIRAKIN) 

Bu mesaj BLANKETROL III ekipmanı suyu 44,0°C  2°C (111,2°F  3,6°F) üst sıcaklığa 

ulaştığı için üst sınır tetiklendiğinde oluşur. Bu mesaj görüntülendiğinde sorun alarmı 
duyulur ve ısıtıcı ve pompa kapanır. Alarm susturma tuşu bu alarmı susturamaz. Bu mesajın 
görüntülenmesi ve sorun alarmının çalmaya devam etmesi ünite ON/OFF (AÇIK/KAPALI) 
anahtarı kullanılarak kapatılıncaya veya güç kablosu güç kaynağından ayrılıncaya kadar 
devam eder. Ünite ON/OFF (AÇIK/KAPALI) anahtarına basılmadan fiş çekilmesi durumunda 
güç kesilmesi alarmı aktif hale gelir ve güç kesilmesi LED'i yanar. Ünite tekrar açılırsa, bu 
mesaj tekrar belirir ve sorun alarmı duyulur. Ünite servis verilinceye kadar tekrar 
kullanılamaz. Yedi segmentli ekranların (“WATER”(SU) ve ”PATIENT”(HASTA)) her ikisi de 
bu durumda boş olacaktır. CSZ Teknik Servis ile irtibat kurun. 

HIGH LIMIT (ÜST LİMİT)  
REMOVE FROM SERVICE (HİZMET 

DIŞI BIRAKIN) 

Bu mesaj yazılım arızası olduğunda ve BLANKETROL III ekipmanında su üst sıcaklık 

sınırı olan 44,0°C  2°C (111,2°F  3,6°F) değerine ulaşıp bağımsız güvenlik durumunu 
aktif hale getirince oluşur. Bu mesaj görüntülendiğinde sorun alarmı duyulur ve ısıtıcı ve 
pompa kapanır. Alarm susturma tuşu bu alarmı susturamaz. Bu mesajın görüntülenmesi ve 
sorun alarmının çalmaya devam etmesi ünite ON/OFF (AÇIK/KAPALI) anahtarı kullanılarak 
kapatılıncaya veya güç kablosu güç kaynağından ayrılıncaya kadar devam eder. Ünite 
ON/OFF (AÇIK/KAPALI) anahtarına basılmadan fiş çekilmesi durumunda güç kesilmesi 
alarmı aktif hale gelir ve güç kesilmesi LED'i yanar. Ünite tekrar açılırsa, bu mesaj tekrar 
belirir ve sorun alarmı duyulur. Ünite servis verilinceye kadar tekrar kullanılamaz. Yedi 
segmentli ekranların (“WATER”(SU) ve ”PATIENT”(HASTA)) her ikisi de bu durumda boş 
olacaktır. CSZ Teknik Servis ile irtibat kurun. 

SNAP DISC (SNAP DİSK) 
REMOVE FROM SERVICE (HİZMET 

DIŞI BIRAKIN) 

Bu mesaj termostatik snap disk açıldığında veya ayrıldığında veya rezervuar sıcaklığı 

46°C  2°C (114,8  3,6°F) değerini geçip termostatik diskin ısınmayı kapatmasına 
neden olduğunda görülür. Bu mesaj görüldüğünde “PATIENT”(HASTA) sıcaklık ekranında 
EE02** görülür, sıcaklık alarmı çalar ve ısıtıcı, kompresör ve pompa kapanır. Alarm 
susturma tuşu bu alarmı susturamaz. Bu mesajın görüntülenmesi ve sorun alarmının 
çalmaya devam etmesi ünite ON/OFF (AÇIK/KAPALI) anahtarı kullanılarak kapatılıncaya 
veya güç kablosu güç kaynağından ayrılıncaya kadar devam eder.  Ünite ON/OFF 
(AÇIK/KAPALI) anahtarına basılmadan fiş çekilmesi durumunda güç kesilmesi alarmı aktif 
hale gelir ve güç kesilmesi LED'i yanar. Ünite tekrar açılırsa, disk sıfırlanmış olsa bile 
yalnızca ”SNAP DISC”(SNAP DİSK)  “REMOVE FROM SERVICE” (HİZMET DIŞI BIRAKIN) 
yeniden ekrana gelir ve sorun alarmı çalar. Ünite servis verilinceye kadar tekrar 
kullanılamaz. CSZ Teknik Servis ile irtibat kurun. 
 
**EE02 termostatik snap disk açıldığında veya bağlantısı kesildiğinde ekrana gelir.  

LOW LIMIT (ALT LİMİT)  
REMOVE FROM SERVICE (HİZMET 

DIŞI BIRAKIN) 

Bu mesaj BLANKETROL III ekipmanında su 2,0°C  2°C (35,6°F  3,6°F) sıcaklığa 
ulaştığı için alt ısnır tetiklendiğinde oluşur. Bu mesaj görüntülendiğinde sorun alarmı 
duyulur ve kompresör ve pompa kapanır. Alarm susturma tuşu bu alarmı susturamaz. Bu 
mesajın görüntülenmesi ve sorun alarmının çalmaya devam etmesi ünite AÇIK/KAPALI 
anahtarı kullanılarak kapatılıncaya veya güç kablosu güç kaynağından ayrılıncaya kadar 
devam eder. Ünite ON/OFF (AÇIK/KAPALI) anahtarına basılmadan fiş çekilmesi durumunda 
güç kesilmesi alarmı aktif hale gelir ve güç kesilmesi LED'i yanar. Ünite tekrar açılırsa, bu 
mesaj tekrar belirir ve sorun alarmı duyulur. Ünite servis verilinceye kadar tekrar 
kullanılamaz. Yedi segmentli ekranların (“WATER”(SU) ve ”PATIENT”(HASTA)) her ikisi de 
bu durumda boş olacaktır. CSZ Teknik Servis ile irtibat kurun. 

LOW LIMIT (ALT LİMİT)  
REMOVE FROM SERVICE (HİZMET 

DIŞI BIRAKIN) 

Bu mesaj yazılım arızası olduğunda ve BLANKETROL III ekipmanında su alt sıcaklık sınırı 

olan 2,0°C  2°C (35,6°F  3,6°F) değerine ulaşıp bağımsız güvenlik durumunu aktif hale 
getirince oluşur. Bu mesaj görüntülendiğinde sorun alarmı duyulur ve kompresör ve pompa 
kapanır. Alarm susturma tuşu bu alarmı susturamaz. Bu mesajın görüntülenmesi ve sorun 
alarmının çalmaya devam etmesi ünite ON/OFF (AÇIK/KAPALI) anahtarı kullanılarak 
kapatılıncaya veya güç kablosu güç kaynağından ayrılıncaya kadar devam eder. Ünite 
ON/OFF (AÇIK/KAPALI) anahtarına basılmadan fiş çekilmesi durumunda güç kesilmesi 
alarmı aktif hale gelir ve güç kesilmesi LED'i yanar. Ünite tekrar açılırsa, bu mesaj tekrar 
belirir ve sorun alarmı duyulur. Ünite servis verilinceye kadar tekrar kullanılamaz. Yedi 
segmentli ekranların (“WATER”(SU) ve ”PATIENT”(HASTA)) her ikisi de bu durumda boş 
olacaktır. CSZ Teknik Servis ile irtibat kurun. 

EE01 
REMOVE FROM SERVICE (HİZMET 

DIŞI BIRAKIN) 

Bu mesaj PATIENT sıcaklık ekranında EE01 belirdiğinde oluşur. Her iki mesaj yedek 
işlemci, temel işlemciyle anlaşamadığında görülür. Her iki mesaj görüntülendiğinde sorun 
alarmı duyulur ve ısıtıcı, kompresör ve pompa kapanır. Alarm susturma tuşu bu alarmı 
susturamaz. Her iki mesajın görüntülenmesi ve sorun alarmının çalmaya devam etmesi 
ünite ON/OFF (AÇIK/KAPALI) anahtarı kullanılarak kapatılıncaya veya güç kablosu güç 
kaynağından ayrılıncaya kadar devam eder. Ünite ON/OFF (AÇIK/KAPALI) anahtarına 
basılmadan fiş çekilmesi durumunda güç kesilmesi alarmı aktif hale gelir ve güç kesilmesi 
LED'i yanar. Ünite tekrar açılırsa, Durum Ekranında sadece “EE01” “REMOVE FROM 
SERVICE” (HİZMET DIŞI BIRAKIN) mesajı görüntülenir ve sorun alarmı duyulmaz. Ünite 
servis verilinceye kadar tekrar kullanılamaz. CSZ Teknik Servis ile irtibat kurun. 



 
ÇALIŞTIRMA EL KİTABI BLANKETROL III, Model 233 
  

Sayfa 33 /41 

SENSOR FAULT  
(SENSÖR HATASI) 

REMOVE FROM SERVICE (HİZMET 
DIŞI BIRAKIN) 

Bu mesaj su sıcaklığı sensörü açıksa veya kısa devre yapmışsa görüntülenir. Bu mesajın 
görüntülenmesi ve sorun alarmının çalmaya devam etmesi güç kablosu güç kaynağından 
ayrılıncaya kadar devam eder. Ünite servis verilinceye kadar tekrar kullanılamaz. Bu mesaj 
görüntülendiğinde sorun alarmı duyulur ve ısı, kompresör ve pompa kapanır. Alarm 
susturma tuşu bu alarmı susturamaz. Yedi segmentli ekranların (“WATER”(SU) ve 
”PATIENT”(HASTA)) her ikisi de bu durumda boş olacaktır. Bu mesaj ayrıca WATER (SU) 
sıcaklığı mevcut sıcaklık ölçümünde 0°C – 52,0°C (32°F – 125,6°F) şeklindeki aralık 

dışındaysa görüntülenir. CSZ Teknik Servis ile irtibat kurun.  

CHECK PROBE  
(PROBU KONTROL EDİN) 

Bu mesaj kullanıcıyı probun kontrol edilmesi gerektiğinde uyarmak için görüntülenir. 
Örneğin: 
 

1. Prob herhangi bir modda 30,0°C – 43,5°C (86°F – 110,3°F) normal çalışma aralığı 
dışındaysa bu mesaj görüntülenir. 

2. Prob otomatik modlar düğmesinden herhangi birine basılmadan önce 1/4 inçlik 
yuvaya bağlanmamışsa. 

3. Prob hastadan ayrılırsa. 
4. PATIENT (HASTA) sıcaklığı 30°C'nin (86°F) altına düşerse. 
5. PATIENT (HASTA) sıcaklığı 43,5ºC'nin (110,3ºF) üzerindeyse. 
6. Prob hatalı veya açıksa. 
7. 1/4 inçlik yuvaya 400 Serisi probu dışında bir ürün bağlanmışsa. 

 
Bu mesaj görüntülendiğinde sorun alarmı duyulur ve ünite kapanır. Kullanıcı alarmı 
SILENCE ALARM (ALARM SUSTUR) düğmesine basarak susturabilir. Alarmı susturduktan 
ve probu kontrol ettikten sonra kullanıcı devam etmek üzere TEMP SET (SICAKLIK 
AYARLA) düğmesine basmalıdır yoksa STATUS CHECK PROBE (PROBU KONTROL 
EDİN DURUMU) görüntülemeye devam eder. Kullanıcının probu düzeltmek için  
5 dakikası vardır. Bu süreden sonra durum giderilmemişse sistem daha önce SILENCE 
ALARM (ALARM SUSTUR) düğmesine basılmasına rağmen tekrar sorun alarmı çalınır.  
 
MONITOR ONLY MODE'UNDA (SADECE İZLEME MODUNDA) şu durumda CHECK 
PROBE (PROBU KONTROL EDİN) görüntülenir: 

1. Sıcaklık 10,0°C – 50,0°C (50°F – 122,0°F) aralığı dışındadır. 
Sorun alarmı duyulur ve susturulamaz. Hasta ekranı boştur. Sıcaklık tekrar aralığa dönerse 
ünitenin MONITOR ONLY MODE'UNDA (SADECE İZLEME MODUNDA) çalışmaya 
başlaması beklenir.  
 
MANUAL CONTROL MODE'UNDA (SADECE İZLEME MODUNDA), aralık dışına bir prob 
PATIENT (HASTA) ekranının boş kalmasına neden olmalı ama ünite hata mesajı vermeden 
çalışmaya devam etmelidir. Sıcaklık tekrar aralık içine girerse PATIENT (HASTA) ekranı 
tekrar açılması beklenir. 

BAD PROBE  
(KÖTÜ PROB) 

Beş otomatik moddan herhangi birindeyken hasta probu sadece prob devresinde bir 
doğrudan kısa devreye işaret ederse bu mesaj oluşur. Bu mesaj görüntülendiğinde sorun 
alarmı duyulur ve ünite kapanır. Bu alarm SILENCE ALARM (ALARM SUSTUR) düğmesi 
kullanılarak susturulabilir. Kullanıcının probu tamir etmesi için 5 dakikası vardır. Bu süreden 
sonra durum düzeltilmemişse sistem daha önce SILENCE ALARM (ALARM SUSTUR) 
düğmesine basılmasına rağmen tekrar sorun alarmını çalar. Bu durumda yedi segmentli 
ekranların her ikisi de boş olacaktır.  
 
MANUAL CONTROL MODE'UNDA (MANUEL KONTROL MODUNDA) çalışırken bir kötü 
hasta probu durumu oluşursa ısıtma/soğutma sistemi açık kalır ama yedi segmentte 
PATIENT (HASTA) ekranı söner.  
 
MONITOR ONLY MODE'UNDA (SADECE İZLEME MODUNDA) çalışırken bir kötü hasta 
probu durumu oluşursa, BAD PROBE (KÖTÜ PROB) mesajı görüntülenir, sesli alarm 
duyulur ve “PATIENT” (HASTA) sıcaklık ekranı yanıp söner. Sesli alarm SILENCE ALARM 
(ALARM SUSTUR) düğmesi kullanılarak susturulabilir. Kullanıcının probu tamir etmesi için  
5 dakikası vardır. Bu süreden sonra durum düzeltilmemişse sistem daha önce SILENCE 
ALARM (ALARM SUSTUR) düğmesine basılmasına rağmen tekrar sorun alarmını çalar. 
Çalışan bir probun aralık içinde bağlanmasının hata mesajını gidermesi ve üniteyi 
MONITOR ONLY MODE'UNDA (SADECE İZLEME MODUNDA) normal çalışmaya 
döndürmesi gerekir. 
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LOW WATER  
(AZ SU) 

Bu mesaj yüzen anahtar rezervuardaki suyun önceden ayarlı bir düzey altında olmasını 
algılamasıyla veya yüzen anahtarın hatalı olmasıyla oluşur. Sorun alarmı duyulur, yedi 
segmentli ekranlar boş olacaktır, az su sembolü LED'i yanıp söner ve ısıtıcı, kompresör ve 
pompa kapanır. LCD ekran, 5 saniye boyunca “LOW WATER”(AZ SU), sonraki 5 saniye 
boyunca “REPLENISH RESERVOIR”(REZERVUARI DOLDUR), sonrasında 5 saniye 
“PRESS Δ TO CONTINUE” (DEVAM ETMEK İÇİN Δ 'E BASIN) mesajını kaydırarak gösterir 
ve arttırma anahtarına basılana kadar bu mesaj devam eder. Kullanıcı bu alarmı SILENCE 
ALARM (ALARM SUSTUR) düğmesine basarak susturabilir. Bu durum ayrıca kullanıcının 
rezervuara su ekleyip uygun seviyeye ulaşmasını sağlaması durumunda da giderilir ve 
kaydırarak gösterilen “LOW WATER” (AZ SU) mesajını takiben “PRESS Δ TO CONTINUE” 
(DEVAM ETMEK İÇİN Δ 'E BASIN)  mesajını temizlemek için ise arattırma anahtarına 
basar. LOW WATER (AZ SU) durumu geçtikten sonra Durum Ekranı CHECK SETPT 
(AYAR NOKTASI KONTROL ET) gösterecek şekilde değişir. Sorun alarmının çalmaya 
devam etmesi beklenir. Devam etmek için kullanıcı çalıştırma modu düğmesi sırasını 
tekrarlamalıdır. Alarm susturulursa, kullanıcının su eklemek için 5 dakikası vardır. Bu 
süreden sonra durum giderilmemişse sistem daha önce SILENCE ALARM (ALARM 
SUSTUR) düğmesine basılmasına rağmen tekrar sorun alarmını çalar. 

LOW FLOW  
(DÜŞÜK AKIŞ) 

 

Bu mesaj üniteden battaniyeye akış daha önce kabul edilebilir bir akış saptandıktan sonra 6 
± 3 GPH değerinin altına düştüğünde görüntülenir.  
Bu mesajla birlikte bir sorun alarmı duyulur. Kullanıcı bu alarmı SILENCE ALARM (ALARM 
SUSTUR) düğmesine basarak susturulabilir. Kullanıcının durumu gidermek için 5 dakikası 
vardır. Bu süreden sonra durum giderilmemişse sistem daha önce SILENCE ALARM 
(ALARM SUSTUR) düğmesine basılmasına rağmen tekrar sorun alarmını çalar. Bu durum 
ayrıca akış 6 ± 3 GPH üzerine yükselirse geçer. 

CHECK FLOW SWITCH  
(AKIŞ ANAHTARINI KONTROL EDİN) 

Bu mesaj akış anahtarı ünitenin başlangıçta gücü açılırken kapanması sonrasında 
göstergeler test edilirse görüntülenir. Bu gösterge sıkışmış bir akış anahtarından 
kaynaklanır. Sesli alarm 30 saniye boyunca sürekli yanar. 30 saniyeden sonra mesaj silinir 
ve alarm çalması durur. Alarm çalarken SILENCE ALARM (ALARM SUSTUR) tuşuna 
basılması alarmı susturur ve mesajı siler. Kötü akış anahtarı olan bir ünite halen çalışır; 
ancak battaniyeden akış engellendiğinde bir LOW FLOW (DÜŞÜK AKIŞ) alarmı çalmaz. 

PM REQUIRED  
(KORUYUCU BAKIM GEREKLİ) 

Bu mesaj sayacın son resetlenmesinden (500 saat) sonra 500 saat geçince görüntülenir. Bu 
mesaj sadece güç açılırken 5 saniye boyunca görüntülenir.  
 
Not: 500 saat sayacını sadece koruyucu bakım yapıldıktan sonra Vasıflı Tıbbi Ekipman 
Servis Teknisyenleri, Sertifikalı Biomedikal Elektronik Teknisyenleri veya Sertifikalı Klinik 
Mühendisler resetleyebilir.  

TOTAL HOURS  
(TOPLAM SAAT) 

Bu mesaj toplam çalışma saatini gösterir. Bu mesajı göstermek için Increment (Arttır) ve 
Decrement (Azalt) düğmelerine aynı anda basın. 

HOURS UNTIL SERVICE (SERVİSE 
KADAR SAAT) 

Bu mesaj bundan sonra gerekli koruyucu bakıma kadar toplam çalışma saatini gösterir. Bu 
mesajı göstermek için, SILENCE ALARM (ALARM SUSTUR) ve SET TEMPERATURE 
(SICAKLIK AYARLA) düğmelerine aynı anda basın.  
 
Not:  
1. Bakım en az üç ayda bir veya 500 saat Koruyucu Bakım duyurusunun belirttiği 

zamanda (hangisi önce olursa) yapılmalıdır.  
2. Servise Kadar Saat sayacını koruyucu bakım yapıldıktan sonra Vasıflı Tıbbi Ekipman 

Servis Teknisyenleri, Sertifikalı Biomedikal Elektronik Teknisyenleri veya Sertifikalı 
Klinik Mühendisler resetleyebilir.  

UNDER TEST  
(TEST YAPILIYOR) 

Bu mesaj ünite koruyucu bakım sırasında test yapılırken görüntülenir. 
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BÖLÜM 4.  BLANKETROL III Sisteminin GENEL BAKIMI 

 

4-1.   GİRİŞ 

 
BLANKETROL III cihazında Temizlik ve Bakım rutini ile önleyici bakım gerçekleştirilmelidir.. 
 
BLANKETROL III ürününün vasıflı bir bakım/teknik personeli tarafından bakımı, tamiri ve/veya servisi ünitenin garantisini devre dışı 
bırakmaz. 
 
Bakım yapıldıktan sonra PM Required/HOURS UNTIL SERVICE (SERVİSE KADAR SAAT) saat sayacı Vasıflı bir Tıbbi Ekipman 
Servis Teknisyeni, Sertifikalı Biomedikal Elektronik Teknisyeni veya Sertifikalı Klinik Mühendis tarafından tekrar 500'e 
resetlenmelidir. Bakınız Çalıştırma ve El Kitabı. 
 

 
4-2.   BLANKETROL III DIŞ KISMININ BAKIMI – TEMİZLİK TALİMATI 
 
BLANKETROL III ünitesi üç ayda bir su ve yumuşak deterjan solüsyonuyla temizlenmesi gereken plastik bir üst kısımlı toz kaplı çelikten 
oluşur. Temizleme ve dezenfektasyon için daima alkol içermeyen ve hastane tarafından onaylanmış topikal ekipman temizleyiciler ve 
dezenfektanlar kullanın. Alkol ve diğer güçlü, seyreltilmemiş dezenfektanlardan kaçının. Bunlar cihazın dış yüzeyinin lekelenmesine yol 
açabilir. Temizlik solüsyonlarının herhangi bir kalıntısını gidermek üzere cihazı nemli bir bezle iyice silin.  

 
 
4-3.   SU REZERVUARININ BAKIMI 
 
İki bölmeli rezervuar kullanım dönemleri arasında ünitede kalan yaklaşık 7,6 litre (2 galon) distile su tutar. Su rezervuarı üç ayda bir 
boşaltılmalı ve tekrar doldurulmalıdır. Ünite ambalajında gelen drenaj hortumu takılır ve su ünite dışına pompalanır. LOW WATER (AZ 
SU) alarmı duyulduğunda kalan su yerçekimiyle boşaltılır. Distile/steril-distile su (veya distile su-bakteriostatik ajan preparatı) rezervuara 
sonra dökülür.  

 
NOT:  DEİYONİZE SU VEYA ALKOL KULLANMAYIN. 

 
En azından üç ayda bir SIVI DEVRESİ DEZENFEKSİYONU/KURU SAKLAMA İŞLEMİ yapılmalıdır (Çalıştırma ve Teknik El Kitabına 
bakınız ). 

 

4.3.1. Rezervuarı Tekrar Doldurmak 
 

A. Drenaj hortumunun ayrılmış olduğundan emin olun. 
 
B. Su doldurma açıklığı kapağını açın ve rezervuar içine yavaşça yaklaşık 7,6 litre  

(2 galon) distile su dökün (ALKOL, MUSLUK SUYU VEYA DEİYONİZE SU KULLANMAYIN). 
 
C. Su, su doldurma açıklığının altında görünen elek kısmına ulaştığında dökmeyi durdurun. 
 

D. Normal işlemlerle devam edin; başlamadan önce daima su düzeyini kontrol edin. 

  

4-4.  HİPER-HİPOTERMİ BATTANİYELERİNİN BAKIMI    

Bu bölüm tekrar kullanılabilir ve tek kullanımlık battaniyeler için genel bakım işlemlerini tanımlamaktadır. Genel bakım işlemleri 
arasında temizleme, drenaj ve battaniyelerin saklanması vardır.  
 

4-4.1.   Tekrar Kullanılabilir Battaniyeler 
Cincinnati Sub-Zero tekrar kullanılabilir battaniyeleri biyouyumlu poliüretan/üretandan yapılmıştır. Lekeler ve kalıntılar yumuşak 
sabun ve suyla silinerek giderilebilir. Temizleme ve dezenfekte için daima alkol içermeyen ve hastane tarafından onaylanmış topikal 
temizleyiciler ve dezenfektanlar kullanın. Alkol ve diğer güçlü, seyreltilmemiş dezenfektanlardan kaçının. Bunlar cihazın dış 
yüzeyinin lekelenmesine yol açabilir. Temizleme solüsyonlarının kalıntılarını temizlemek için ürünü temiz suyla iyice durulayın. 
Battaniyeleri temizlemek ve dezenfekte etmek için gaz sterilizasyon veya otoklavlama KULLANMAYIN.  
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Tekrar kullanılabilir bir battaniyeden suyu boşaltmak için ünitenin gücünü kapatın veya manuel veya otomatik mod çalışmasını 
kapatıp suyun battaniyeden tekrar Blanketrol ünitesine boşalmasını bekleyin.  
 

PLASTIPAD
®

 battaniyelerini saklamak için hortumu battaniyenin ortasında uzunlamasına gevşek bir şekilde sarın. Battaniyeyi 

uzunlamasına 1/3 sol taraftan ve 1/3 sağ taraftan olmak üzere ortaya uzunlamasına katlayın. Battaniyelerin genişliğine doğru 
katlamayın yoksa tüp bükülür. 

 
Battaniyelerin atılması hastayla temas eden maddeler için hastane/kurum yaklaşımı/protokolüyle uyumlu bir şekilde yapılır. 

4-4.2.   Tek Kullanımlık, Tek Hastada Kullanımlık Battaniyeler     

Tekrar kullanılabilir battaniye bakım işlemleri tek kullanımlık, tek hastada kullanımlık battaniyeler için geçerli değildir. Battaniyelerin 
atılması hastayla temas eden maddeler için hastane/kurum yaklaşımı/protokolüyle uyumlu bir şekilde yapılır. 
 
 

4-5.   TEKRAR KULLANILABİLİR TERMİSTÖR PROBLARININ BAKIMI 
 
Standart 400 Serisi probu bir prob içinde yer alan ve bir telefon fişiyle sonlanan vinil kaplı, yalıtımlı, plastisize elektrot teline takılı bir 
termistör sıcaklık algılama elemanından oluşur. Sıcaklık spesifikasyonları, dikkat edilecek noktalar, bakım ve atmayla ilgili olarak her 
probla sağlanan basılı materyale başvurun. 
 
Genel olarak temiz bir bez ve yumuşak deterjanla temizleyin. Kullanılmadığında problar gevşek bir şekilde sarılmalı ve oda 
sıcaklığında saklanmalıdır. Vinil kaplı elektrot telini asla kaynatmayın veya otoklava sokmayın. Kuvvetli aromatik, klorine, keton, eter 
veya ester solventleriyle temastan kaçının. 

 

 
Temizlerken veya sterilize ederken proba nazik davranılmalıdır. Aşırı basınç kaplamayı delebilir ve/veya dahili kabloları koparabilir. 
Yüksek sıcaklıklarda vinil yumuşar ve basınç ve stresle deforme olabilir. OTOKLAVA SOKMAYIN. 
 
Battaniyelere benzer şekilde probların atılması hastayla temas eden maddeler için hastane/kurum yaklaşımı/protokolüyle uyumlu bir 
şekilde yapılır. 

 
Nasıl bakım yapacağınıza dair ayrıntılar için Çalıştırma ve Teknik El Kitabına 
bakınız. 
 
 
4-6.   BLANKETROL III ÜNİTESİNİN TASFİYESİ 
 
Hastalar ile temas eden tıbbi cihazlar, biyokontaminasyon riski taşır. Bu cihaz, normal kullanım ve normal temizleme rutinleri 
sırasında herhangi bir atık ürün veya kalıntı üretmemektedir. Tıbbi cihazların kullanım süresi sonunda tasfiyesi ile ilgili olarak yerel 
Devlet ve Hastane kılavuz ilkelerini izleyin.  

DİKKAT 
 Probları veya bağlantı kablolarını sıvıya batırmayın. Aksi halde problar hasar görebilir. 
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BÖLÜM 5.  BLANKETROL III SPESİFİKASYONLARI VE 
SERTİFİKASYONLARI 

BLANKETROL III MODEL 233 ÖZELLİKLERİ   

FİZİKSEL 
Boyutlar: 17 inç G x 17 inç D x 37,5 inç Y 
 (43,18 cm. G x 43,18 cm. D x 95,25 cm.Y) 
Ağırlık: Boş-131 lb. (59,5kg) 
 Sevkiyat – 151 lb. (68,5 kg) 
 
Kabin Yapısı: 
Plastik üstlü toz kaplı çelik. Bölünmüş rezervuar.  
Alt hava deşarjı. Entegre sap. Tampon koruyucu. Saklama Bölmesi. İki 4 inç 
yönlendirici, 360° dönen tipte tekerlek ve iki 4 inç yönlendirici olmayan, 360° 
dönen tipte kilitlenen tekerlek.  
 
Çevre Sıcaklığı (kullanım sırasında): 
  15°C – 30°C (59°F – 86°F) 
 
Çevredeki Nem Oranı (kullanım sırasında): 
                  %20 - %60 
 
Maksimum Temas Yüzey Sıcaklığı:        
 41°C (105,8°F) 

GÜVENLİK SİSTEMİ 
 

Maksimum Yüksek Kontrol Ayarı: 
 42,0°C (107,6°F) 
 
Üst Limit Güvenliği:   

 44,0°C  2,0°C (111,2°F  3,6°F)     
 
Üst Limit Sekonder Yedekleme Güvenliği: 

 44,0°C  2,0°C (111,2°F  3,6°F) 
 
Termostatik Snap Disk: 

       46,0°C  2,0°C (114,8°F  3,6°F)  
 
Minimum Alt Kontrol Ayarı:   
       4,0°C (39,2°F) 
 
Alt Limit Güvenliği:   

 2,0°C  2,0°C (35,6°F  3,6°F)   
 
Alt Limit Sekonder Yedekleme Güvenliği: 

 2,0°C  2,0°C (35,6°F  3,6°F) 
 
Hatalı veya Yerinden Oynamış Prob Alarmı: İşitsel 
ve Görsel  
 
Primer ve Sekonder Üst ve 
Sekonder Alt Limit Arızası Alarmı: 
 İşitsel ve Görsel 
 
Az Su Alarmı:   İşitsel ve Görsel 
 
Hatalı Su Sıcaklık Sensörü: 
 İşitsel ve Görsel 

Su Akışı Göstergesi: Görsel 
 
Az Akış Alarmı: İşitsel ve Görsel 
  
Su Sıcaklığı Sensörü Hatası Alarmı:   İşitsel ve 
Görsel 

TERMAL SİSTEM 
Kompresör 1/3 HP   
Isıtıcı 800 Watts 
NOT:  Maksimum beklenen ısıtma kapasitesi dakikada yaklaşık 3°C (5,4°F). 
Maksimum beklenen soğutma kapasitesi dakikada yaklaşık 5,5°C (9,9°F). 

23°C ± 2°C sıcaklıktan 37C sıcaklığa ısıtma süresi bir battaniye takılıyken 
yaklaşık 12 dakikadır. 

DOLAŞIM SİSTEMİ 
Bölünmüş Kompartman Rezervuarı, 7,5 litre (2 galon) toplam kapasite. Hataya 
yer vermeyen, hızlı ayırmalı kuplajlar.  

ELEKTRİKSEL SİSTEM 
Elektrik Özellikleri: 
 115V-127V±%10, 60Hz., 10,2 Amp 

 220V-230V±%10, 50Hz., 5,2 Amp 
 
Güç Kablosu: 14/3 SJT (115V),  
 Hastane sınıfı fiş 
 Standart Avrupa Kablosu (230V) 
 
Sızıntı Akımı:  <300 µa 115 
 <500 µa 230 
 
Devre Kesici:   Güç Anahtarında 
Ana Şebeke Yalıtımı: İki Kutuplu Ana Şebeke Anahtarı 
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BLANKETROL III MODEL 233 ÖZELLİKLERİ (DEVAM) 

 
 

KONTROL SİSTEMİ 
 
Mikroişlemci kontrollü, Işıklı "AÇIK-KAPALI" güç anahtarı, Dijital LED Ölçümleri, 
Alarm İşaretleri ve Mod Göstergeleri. 
 
Kontrolör Aralığı: 
  Su Sıcaklığı:  4°C – 42°C   
  (39.2°F – 107.6°F) 
  Hasta Sıcaklığı: 30°C – 40°C 
  (86°F – 104°F) 
Ekran Doğruluğu: 

  Su Sıcaklığı      0,5°C ( 1°F) (37°C'de ölçülmüş) 

  Hasta Sıcaklığı     0,3°C (  0,5°F)   
 
Görüntü Aralığı: 
  Su Sıcaklığı:  0°C – 52°C 
   (32°F – 126°F) 
  Hasta Sıcaklığı:    
     MANUEL KONTROL: 10°C – 50,0°C 
   (50°F –122°F) 
 
     OTOMATİK MODLAR: 30,0°C – 43,5°C 
   (86,0°F – 110,3°F) 
 
     SADECE İZLEME:                       10.0°C – 50,0°C 
   (50°F – 122°F) 
 

Servis Ömrü 
Blanketrol III Model 233 ünitenin tahmini servis ömrü ürünün yanlış kullanım, 
ihmal, kaza veya suistimale maruz kalmaması ve kullanım amacına uygun 
olarak kullanılarak bakım işlemlerinin cihaz ile birlikte verilen Çalıştırma/Teknik 
El Kitabına uygun şekilde gerçekleştirilmesi durumunda üretim tarihinden 
itibaren on iki (12) yıldır. 

 
KONTROL SİSTEMİ (devam) 

 
Ekran Tipi: LED 
 
Sıcaklık Ayarları: 
  Su Sıcaklığı:  0,1°C (0,1°F) 
  Hasta Sıcaklığı:  0,1°C (0,1°F) 
  Hasta Probu ¼ inç  
  yuva:  Bir 
  Prob Tipi:  400 Serisi   

ÇEVRESEL KOŞULLAR  
(saklama ve nakil sırasında)  

 
Çevre Sıcaklığı (nakil ve saklama):  
 -40°C – 

+
50°C (-40°F – 

+
122°F) 

 
Nem (nakil ve saklama): 
 %20 – %95 

GARANTİ 
 
2 yıl parça (CSZ'ye geri gönderilirse işçilik) 
Satın alma zamanında ek garantiler mevcuttur. CSZ 
ile irtibat kurun. 

SINIFLANDIRMA 
Sınıf I ekipman. 

 
Tip BF ekipman. 

Battaniye bir hasta koruma yoludur. 
 

 
 

SERTİFİKASYONLAR 
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Aşağıdaki tablolar IEC 60601-1-2 gerekliliklerinin yerine getirilmesi amacıyla 

verilmiştir 

TABLO 5-1.  KILAVUZ VE ÜRETİCİNİN BEYANI - ELEKTROMANYETİK EMİSYONLAR 

BLANKETROL III, Model 233'ün aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamlarda kullanılması amaçlanmıştır. BLANKETROL III, müşterisi 
veya kullanıcısı Model 233'ün böyle bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır. 

Emisyon testleri Uyum Elektromanyetik ortam – kılavuzluk 

RF emisyonları 
 

CISPR 11 
Grup 1 

BLANKETROL III, Model 233 sadece dahili işlevi için RF enerjisi 
kullanır. Bu nedenle, RF emisyonları çok düşüktür ve yakındaki 
elektronik ekipmanda herhangi bir enterferans yapması beklenmez. 

RF emisyonları 
 

CISPR 11 
Sınıf A 

BLANKETROL III, Model 233 mesken tipi ve mesken amacıyla 
kullanılan binaları besleyen kamusal düşük voltajlı güç kaynağı 
ağına doğrudan bağlı olanlar dışındaki tüm tesislerde kullanıma 
uygundur. Harmonik emisyonlar 

 

IEC 61000-3-2 
Sınıf A 

Voltaj oynamaları/ 
titreme emisyonları 
 

IEC 61000-3-3 

Uyumlu 

 

TABLO 5-2. KILAVUZ VE ÜRETİCİNİN BEYANI - ELEKTROMANYETİK BAĞIŞIKLIK 

BLANKETROL III, Model 233'ün aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamlarda kullanılması amaçlanmıştır. BLANKETROL III, müşterisi 
veya kullanıcısı Model 233'ün böyle bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır. 

Bağışıklık testi IEC 60601 test düzeyi Uyum düzeyi Elektromanyetik ortam – kılavuz 

Elektrostatik deşarj 
(ESD) 
 
IEC 61000-4-2 

±6 kV temas 
 
±8 kV hava 

±6 kV temas 
 
±8 kV hava 

Yerler tahta, beton veya karo seramik olmalıdır. Yerler 
sentetik materyalle kaplıysa bağıl nem en az %30 
olmalıdır. 

Elektriksel hızlı 
geçiş/patlama 
 
IEC 61000-4-4 

güç besleme hatları  
için ±2 kV 
 
giriş/çıkış hatları  
için ±1 kV 

güç besleme hatları  
için ±2 kV 
 
giriş/çıkış hatları  
için ±1 kV 

Ana şebeke güç kalitesi tipik bir ticari veya hastane 
ortamındaki gibi olmalıdır. 

Aşırı Akım 
 
IEC 61000-4-5 

±1 kV diferansiyel mod 
 
±2 kV ortak mod 

±1 kV diferansiyel mod 
 
±2 kV ortak mod 

Ana şebeke güç kalitesi tipik bir ticari veya hastane 
ortamındaki gibi olmalıdır. 

Güç besleme giriş 
hatlarında voltaj 
düşmeleri, kısa 
kesintiler ve voltaj 
değişiklikleri 
 
IEC 61000-4-11 

<5% UT 
(>%95 UT düşmesi) 
0,5 döngü için 
 
<40% UT 
(60% UT düşmesi) 
5 döngü için 
 
70% UT 
(30% UT düşmesi) 
25 döngü için 
 
<5% UT 
(>%95 UT düşmesi) 
5 s için 

<5% UT 
(>%95 UT düşmesi) 
0,5 döngü için 
 
40% UT 
(60% UT düşmesi) 
5 döngü için 
 
70% UT 
(30% UT düşmesi) 
25 döngü için 
 
<5% UT 
(>%95 UT düşmesi) 
5 s için 

Ana şebeke güç kalitesi tipik bir ticari veya hastane 
ortamındaki gibi olmalıdır. BLANKETROL III, Model 
233 kullanıcısı güç kesilmesi sırasında çalışmanın 
devam etmesini istiyorsa BLANKETROL III, Model 
233'ün kesintisiz bir güç kaynağı veya bataryadan güç 
alması önerilir. 

Güç frekansı (50/60 
Hz) manyetik alanı 
 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Güç frekansı manyetik alanları tipik bir ticari veya 
hastane ortamında tipik bir konum için karakteristik 
düzeylerde olmalıdır. 

Not: UT test düzeyinin uygulanmasından önceki a.c. ana şebeke voltajıdır. 
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TABLO 5-3. KILAVUZ VE ÜRETİCİNİN BEYANI - ELEKTROMANYETİK BAĞIŞIKLIK 

BLANKETROL III, Model 233'ün aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamlarda kullanılması amaçlanmıştır. BLANKETROL III, müşterisi 
veya kullanıcısı Model 233'ün böyle bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır. 

Bağışıklık testi IEC 60601 test düzeyi Uyum düzeyi Elektromanyetik ortam – kılavuz 

 
 
 
 
 
 
 
 
İletilen RF  
 

IEC 61000-4-6 
 
 
 
Saçılan RF  
 

IEC 61000-4-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 Vrms 
 

150 kHz - 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
 

80 MHz - 2,5 GHz 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 Vrms 
 

 
 
 
 
3 V/m 

Taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanı BLANKETROL 
III, Model 233'ün kablolar dahil hiçbir kısmına vericinin 
frekansı için geçerli denklemden hesaplanan önerilen 
ayırma mesafesinden daha yakın kullanılmamalıdır. 
 
Önerilen ayırma mesafesi 
 

d = 1,2√P 
 
 
 
 
 

d = 1,2√P     80 MHz - 800 MHz 

 

d = 2,3√P     800 MHz - 2,5 GHz 

 
Burada P verici üreticisine göre vericinin watt (W) olarak 
maksimum çıkış gücü derecesi ve d metre (m) olarak 
önerilen ayırma mesafesidir. 
 
Bir elektromanyetik saha taramasıyla belirlendiği şekilde 

sabit RF vericilerinden alan güçleri
a
 her frekans 

aralığında uyum düzeyinden düşük olmalıdır.
b
 

 
Şu sembolle işaretli ekipman çevresinde enterferans 
oluşabilir: 

 

NOT 1:  80 MHz ve 800 MHz değerlerinde üst frekans aralığı geçerlidir. 
 
NOT 2:  Bu kılavuz ilkeler her durumda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik propagasyon yapılar, nesneler ve insanlardan yansıma ve 

emilimden etkilenir. 
a
    Telsiz (cep/kablosuz) telefonlar ve kara mobil telsizleri, amatör radyo, AM ve FM radyo yayınları ve TV yayınları gibi sabit 

vericilerden saha güçleri teorik olarak doğru şekilde öngörülemez. Sabit RF vericilerine bağlı elektromanyetik ortamı 
değerlendirmek için bir elektromanyetik saha taraması yapılması düşünülmelidir. BLANKETROL III, Model 233 kullanılacağı 
yerde ölçülen saha gücü yukarıdaki ilgili RF uyum düzeyini geçiyorsa, BLANKETROL III, Model 233 normal çalışmayı gözlemek 
üzere izlenmelidir. Anormal performans gözlenirse, BLANKETROL III, Model 233'ün yerini veya yönünü değiştirmek gibi ek 
önlemler gerekebilir. 

 
b 150 kHz ila 80 MHz frekans aralığında saha güçleri 3 V/m altında olmalıdır.  
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TABLO 5-4. TAŞINABİLİR VE MOBİL RF İLETİŞİM EKİPMANI VE BLANKETROL III, MODEL 233 
ARASINDA ÖNERİLEN AYIRMA MESAFELERİ 

BLANKETROL III, Model 233 saçılan RF parazitinin kontrol edildiği bir elektromanyetik ortamda kullanılması amaçlanmıştır. 
BLANKETROL III, Model 233'ün müşteri veya kullanıcısı taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanı (vericiler) ile BLANKETROL III, Model 
233 arasında aşağıda iletişim ekipmanının maksimum çıkış gücüne göre önerildiği şekilde minimum bir mesafeyi devam ettirerek 
önlemeye yardımcı olabilir. 

Vericinin anma maksimum 
çıkış gücü 

 
W 

Verici frekansına göre ayırma mesafesi 
m 

150 kHz - 80 MHz 
 

d = 1,2√P 

80 MHz - 800 MHz 
 

d = 1,2√P 

800 MHz - 2,5 GHz 
 

d = 2,3√P 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,38 0,38 0,73 

1 1,2 1,2 2,3 

10 3,8 3,8 7,3 

100 12 12 23 

Yukarıdaki listede bulunmayan bir maksimum çıkış gücü dereceli vericiler için önerilen ayırma mesafesi d metre (m) olarak vericinin 
frekansı için geçerli denklem kullanılarak tahmin edilebilir ve burada P verici üreticisine göre vericinin watt (W) cinsinden maksimum 
çıkış gücü derecesidir.  
 
Not 1:  80 MHz ve 800 MHz değerlerinde üst frekans aralığı için ayırma mesafesi geçerlidir. 
 
Not 2:  Bu kılavuz ilkeler her durumda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik propagasyon yapılar, nesneler ve insanlardan yansıma ve 
emilimden etkilenir. 
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