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Pat de reanimare 

 
Ghid rapid 

 

 

   

 

 

 

Înainte de fiecare utilizare se face un test de funcţionare. Dacă ati depistat defecţiuni 

nu utilizaţi dispozitivul. Anunţaţi serviciul tehnic.  

Puneţi senzorul de temperatură pe partea corpului nou-născutului care se află în 

contact direct cu razele infraroşie a încălzitorului. Înlăturaţi din mediu între razele infraroşie 

a încălzitorului şi nou-născut  plapuma, hainuţele, dispozitivele şi alte lucruri care ar putea fi 

un obstacol pentru razele infraroşie. În caz contrar puneţi viaţa copilului în pericol. 
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Alarme. Cauze. Remedii 
 

Denumire alarma Cauze alarma Remedii 

Pe display apare „PrE” 
 Senzorul de temperatura nu 

este conectat 

 Conectati senzorul de 

temperatura 

Nu se vizualizează 

temperatura în grade 
o
C pe 

display 

 Este aleasă alta unitate de 

măsura pentru măsurarea 

temperaturii 

 Apasaţi butonul  
 

pentru a schimba modul de 

afisare a temperaturii din 
o
F în 

o
C 

Se aprinde butonul  Se aprinde în regimul 

blocarii temperaturii 

 Schimbaţi alt regim de 

setare a temperaturii 

Nu functioneaza butonul   Acest buton nu va functiona 

dacă valoarea setata nu este 

la 37
o
C. 

 Setati valoarea temperaturii 

la 37
o
C. 

Butoanele   
 

nu functioneaza 

 Aceste butoane îndeplinesc 

2 funcţii de reglare a 

temperaturii: 

- în regim manual se 

reglează puterea de incălzire. 

Cu săgeata în sus pentru 

mărirea puterii de la 0 pînă la 

100% şi cu sageata în jos 

pentru micşorarea puterii cu 

pasul de 10% 

- în regim automat se 

reglează temperatura setată. 

Cu ajutorul săgeţilor se poate 

regla temperatura de la 34
 o

C 

pînă la 37
 o

C cu pasul de 

0,1
o
C. 

 Aceste butoane se blochează 

dacă este apasat 

 butonul  

    Apasaţi  

 

butonul pentru a debloca  

 

tastele  

Alarma taimer „Apgar” 

 Cînd acest taimer este pornit 

pe ecran este arătat timpul 

funcţionări lămpi. Peste un 

interval de timp de 1,5 şi 10 

min. se produce o alarmă 

 Pentru a opri alarma 

resetăm taimerul. 

         „Temperatura copil” 

         -se aprinde indicatorul 

alarmei (se află în partea 

dreaptă de sus a panoului 

de comandă). 

 Acestă alarmă este însoţită 

cu semnal sonor şi indică că 

temperatura copilului 

variază de temperatura 

setată > 1
 o
C. 

 

 Pentru a înlătura acestă 

alarmă timp de 10 min.   
 
 

Apăsăm butonul             . 



Centrul Pilot „Managementul Tehnologiilor Medicale” 

       „Temperatura înaltă” 
– se aprinde indicatorul 

alarmei. 

 Dacă pe copil este senzor de 

temeperatură şi temperatura 

pielei e mai mare de 39
 o

C 

atunci indicatorul alarmei se 

aprinde fiind însoţit cu 

alarmă sonoră şi încălzitorul 

automat se deconectează. 

 Pentru a înlătura acestă 

alarmă timp de 2 min. 
 

apasăm  butonul              a 

alarmei. 
 

 Dacă temperatura pielei 

coboară pînă la 38,5
o
C 

semnalul de alarmă 

automat dispare. 

 

         „Senzorul de 

         temperatură” – se 

aprinde indicatorul alarmei.  

 Dacă senzorul de 

temperatură este defectat 

cînd dispozitivul este setat 

în regim automat indicatorul 

de alarmă se aprinde însoţit 

cu alarmă sonoră. 

 Dacă senzorul de 

temperatura este scurt 

circuitat atunci va aparea 

alarma „System Error”. 

 Dupa inlocuirea senzorului 

alarma dispare. 

 Pentru a inlatura această 

alarmă trebuie de schimbat 

senzorul si 

deconectat/conectat 

dispozitivul. 

Indicator alarma 

„Verificarea pacientului” 

 

 Dacă în regim automat 

încălzitorul lucrează mai 

mult de 10 min., indicatorul 

se aprinde insoţit cu alarmă 

sonoră. Apoi în timp de 5 

min. indicatorul ”Verifica 

pacientul” continue să ardă 

şi alarma sonoră apare peste 

fiecare 30 sec. 

 Pentru a deconecta alarmă 

timp de 10 min., apăsăm 

butonul de anulare a 

alarmelor în timp de 5 min. 

Dacă în acest timp nu va fi 

anulată alarma, incalzitorul 

se va deconecta şi se va 

porni alarma sonoră. 

Alarmă de  sistem 

 In cazul apariţiilor erorilor 

de la „Er01” pînă la 

„Er023”. Această alarmă nu 

se anulează. 

 

 Dispozitivul trebuie 

deconectat şi de contactat 

serviciul tehnic. 

Pana de curent 
 Această eroare apare din 

cauza lipse sursei de 

alimentare. 

 Conectaţi dispozitivul la 

sursa de alimentare. 

      Cum se poate trece la 

alt regim de functionare 

(regim manual, regim 

automat, regim de incalzire 

preliminară) 

 

 Butonul                        
 

„Alege regimul”. 

 Cu ajutorul acestui buton se 

poate de ales regimul necesar: 

regim manual, regim automat 

şi regim încălzire preliminară 

 Cu ajutorul butonului 

 

 

„Alege regimul”  alegem 

regimul necesar de 

functionare. 
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Îngrijirea, întreţinerea şi curăţarea 
 

 

Înainte de curăţarea dispozitivului deconectaţil de la sursa de alimentare şi de 

O2.  În caz contrar este pericol de explozii, incendii şi electrocutari!!!  

 

Curăţirea generala 
 

Curăţaţi şi dezinfectaţi încălzitorul după fiecare pacient. Se recomandă de a curăţa 

dispozitivul cu apă caldă şi agenţi de curăţare şi dezinfectare neagresivi. 

 

Atenţie!!! 
 

Nu folosiţi pentru curăţare alcool, acetona sau diluanşi organici. Alcoolul poate 

produce crăpături pe componentele de masă plastică. 
 

Părţile metalice cum ar fi regiunea încălzitorului şi încălzitorul se pot încălzi de aceea 

înainte de curăţare trebuie să-l lăsaţi să se racească timp de 30 min. pentru a nu vă provoca 

arsuri. Nu folositi pentru curăţarea parţilor metalice dezinfectanţi şi agenti care ar putea 

provoca corozia lor. 

 

Părţile de masă plastică a dispozitivului nu trebuie supuse direct la lumina lămpilor 

bactericide pentru a nu le deteriora. 

 

   
 

 

 

 

 


