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Tá an ceart ag Precision Medical, Inc. botúin cleiriciúla nó litriú a cheartú
gan pionós.
Ní bheith Precision Medical, Inc. freagrach as damáistí speisialta, timpisteach
nó iarmartach ar chor ar bith - caillteanas, díolachán tubaisteach, gortú
ar dhuine agus damáiste ar an airnéis san áireamh. I gcás nach bhfuil
comhlíonadh mar atá léirithe thuas, beidh an ceartúchán de réir gach dliteanas
ag Precision Medical, Inc., ar bhonn conradh, faillí, sracadh nó eile. Tá an ceart
ag Precision Medical, Inc. déantús earraí a chur ar ceal nó athrú a dhéanamh
ar an dearadh, ábhar nó sonraíochtaí gan fógra a thabhairt faoi.
TÁ AN BARÁNTA SEO EISIACH AGUS TÁ SÍ IN IONAD GACH BARÁNTA
DÍOLACHÁIN, FEILIÚNACHT AR CHUSPÓIR FAOI LEITH NÓ BARÁNTA AR
BITH EILE AR CHÁILÍOCHT, RÁITE NÓ INTUIGTHE.
Ní cead ag aon ionadaí de chuid Precision Medical, Inc. baránta ó bhéal
a thabhairt duit le haghaidh an earra atá léirithe sa chonradh seo, agus níl
baint ag an ráiteas ó bhéal sin leis an díolachán ar chor ar bith. Dá bhrí sin,
is ráiteas an scríbhinn seo atá cinntitheach, iomlánaigh agus eisiach ag na
téarmaí an chonradh.

300 Held Drive
Fón: (+001) 610-262-6090
Northampton, PA 18067 SAM
Facs: (+001) 610-262-6080
Deimhnithe ag ISO 13485www.precisionmedical.com
De réir an dlí feidearálach (SAM) is gá don fheiste
seo a bheith ordaithe ag lia chun a bheith díolta.
DÉAN NA TREORACHA SEO A SHÁBHÁIL
(Taispeánaithe)

(Taispeánaithe)

1MFA1001

8MFA1001

NÍ BHAINEANN BARÁNTA LE RÁITEAS Ó BHÉAL.
Mura bhfuil an earra á comhlíonadh leis an baránta seo ar feadh an tréimhse
léirithe thuas, déanfaidh Precision Medical, Inc., tráth nóta scríofa a léiríonn
go raibh sé stóráilte, súiteáilte, coiméadta agus úsáidte de réir na treoracha
atá ag Precision Medical, Inc. agus an ghnáth-úsáid tionsclaíochta, agus
nach bhfuil athrú, athchur nó athdhéanamh déanta ar an earra, é a dhéisiú
saor in aisce duit.

1MFA, 4MFA, 6MFA agus
8MFA Series

(a) Feadán Sreabhaidh agus Feireadh
Ré an earra
(b) Comhla shnáthaide
Cúig (5) bhliain ón lá seoladh
(c) Gach páirt eile
Bliain (1) ón lá seoladh
Sreabhmhéadar gáis gan aithint
ar (a) nó (b) thuas
Ní bhaineann an baránta le briseadh / mí-úsáid.

SAMHLACHA:

SREABHMHÉADAR

Tugann Precision Medical, Inc. barántas duit go bhfuil an Sreabhmhéadar gáis
leithis (an earra) gan fabht ar bith ó thaobh saoirseachta nó ábhair ar feadh
an tréimhse a leanas:

LÁMHLEABHAIR AN ÚSÁIDEORA
PACÁISTE / INIÚCHADH

Bain an Sreabhmhéadar de chuid Precision Medical, Inc. as an phacáiste agus
déan iniúchadh ar damáistí. NÁ BAIN ÚSÁID as an sreabhmhéadar má tá
damáiste éigin air, agus déan teagmháil leis an soláthraí sa chás sin.

ÚSÁID MHOLTA

Moltar do lianna, teiripeoirí riospráidí agus pearsanra ospidéal eile an
Sreabhmhéadar a úsáid chun dáileoga gáis leighis a thabhairt don othar.

LÉIGH NA TREORACHA AR FAD SULA MBAINEANN
TÚ ÚSÁID ASTU

Tá treoracha do proifisiúnaigh leighis ar fáil sa lámhleabhar seo chun an
Sreabhmhéadar a shuiteáil agus a úsáid. Is aidhm leis na treoracha seo
sábháilteacht a chinntiú agus damáiste ar an Sreabhmhéadar a sheachaint.
Mura n-éiríonn leat ciall a bhaint as an lámhleabhar seo, NÁ BAIN ÚSÁID as an
Sreabhmhéadar agus déan teagmháil leis an soláthraí.

BARÁNTA TEORANTA
AGUS TEORAINN AR AN DLITEANAS

RABHADH
• Bain úsáid as an Sreabhmhéadar de réir an "úsáid mholta", mar atá sa
lámhleabhar seo.
• Is gá breathnú ar an sreabhadh ordaithe GACH UAIR go bhfuil tú chun
é a thabhairt don othar, agus is gá an sreabhadh a fhiosrú go minic.
• D'fhéadfadh le hábhair mhaignéadacha nó feiriúila a bheith ar an
Sreabhmhéadar, agus d'fhéadfadh éifeacht a bheith acu ar na
torthaí MRI.
Chun baol tine nó pléascadh a sheachaint:
• Bí comhlíontach GACH UAIR leis na caighdeáin ag ANSI agus CGA ar
Gáis Leighis agus Sreabhmhéadar agus Ocsaigin a Láimhseáil.
• NÁ bain úsáid nó cuir ola, gréisc, bealaidh orgánacha nó ábhair indóite
ar an Sreabhmhéadar nó in aice leis.
• NÁ bain úsáid as an Sreabhmhéadar in aice le ábhair nó gáis nó
atmaisféir so-lasta/pléascacha.
• NÁ bí ag caitheamh tobac san áit ina bhfuil an ocsaigin á thabhairt.

EOLAS SLÁNDÁLA - FOLÁIREAMH AGUS RABHADH

AIRE

•

Treoracha Úsáide

•
•
•
•

Mura bhfuil siombail aire ann, léiríonn sé cúinse a
d’fhéadfadh a bheith contúirteach agus a bheith de
thoradh ar damáiste ar an airnéis, mura ndéantar é a
sheachaint.

•
•

Léiríonn sé cúinse a d’fhéadfadh a bheith contúirteach
agus a bheith de thoradh ar ghortú éadrom nó meánach,
mura ndéantar é a sheachaint.

AIRE

Léiríonn sé cúinse a d’fhéadfadh a bheith contúirteach
agus a bheith de thoradh ar ghortú trom nó an bháis,
mura ndéantar é a sheachaint.

RABHADH

AIRE

•
•

Siombal ar "NÁ CUIR OLA"
•

Is gá Feadán Sreabhaidh an Sreabhmhéadar a choinneáil ingearach
agus é á úsáid.
Ní cead ag éinne ach pearsanra oilte treoraiche ar an Sreabhmhéadar
úsáid a bhaint as.
Is gá cinntiú go bhfuil gach nasc chúng agus gan sceitheadh.
Ná bain úsáid as an brathadóir sceithidh mura bhfuil sé comhoiriúnach
don ocsaigín.
NÁ steiriligh go huathoibríoch.
NÁ steiriligh le EtO (ocsaíd eitiléin).
NÁ glan le hidreacarbóin aramatacha.
NÁ tum an Sreabhmhéadair i leacht ar bith. Cuirfidh sé sin an baránta
ar neamhní.
D'fhéadfadh le sriantán a bheith réamhshocraithe ar na
Sreabhmhéadair 1MFA3001, 4MFA1001 agus 6MFA1001. Déan lipéad
an Sreabhmhéadair a sheiceáil mar gheall ar sriantacht sreabhadh sula
mbaineann tú úsáid as.
D'fhéadfadh leis an Feadán Sreabhaidh ar na Sreabhmhéadair
1MFA3001, 4MFA1001 agus 6MFA1001 a bheith déanta le gloine, agus
sobhriste dá bharr. Is gá a bheith cúramach go leor gan an Feadán
Sreabhaidh a bhriseadh.
(Ar leanúint taobh istigh)

SONRAÍOCHTAÍ
Raon Sreafa

Grádú

Cruinneas
0-100 cc ±10 cc
101-200 cc ±14 cc
0-1 ±.05 l/nóim

0 – 200 cc

20 cc (0-200)

0 – 1 l/nóim

0 – 5 l/nóim

.1 (0-1) l/nóim
.125 (0-1) l/nóim
.25 (1-3.5) l/nóim
.25 (0-5) l/nóim

0 – 6 l/nóim

.5 (0-6) l/nóim

0-6 ±.50 l/nóim

0 – 8 l/nóim

.5 (0-8) l/nóim
.5 (0-5) l/nóim
1 (5-15) l/nóim

0-8 ±.25 l/nóim
0-5 ±.25 l/nóim
6-15 ±.50 l/nóim
2-4 ±.50 l/nóim
5-26 ±10% léitheoireacht
3-4 ± .50 l/min
5-35 ±10% léitheoireacht
0-70 ±10% léitheoireacht

0 – 3.5 l/nóim

0 – 15 l/nóim
0 – 26 l/nóim
3 - 35 l/min
0 – 70 l/nóim

1 (2-26) l/nóim
1 (3-15) l/min
5 (5-35) l/min
5 (0-70) l/nóim

0-3.5 ±.15 l/nóim
0-5 ±.20 l/nóim

Sreabhadh Comhréidh: aschur an Sreabhmhéadair nuair atá an léitheoir
sreafa thar an grádú is airde. Tá raon an Sreabhadh Comhréidh léirithe sa
lipéid an Sreabhmhéadair.
Riachtanas Iompair / Stóir
-40˚F (-40˚C) to 140˚F (60˚C)
Tá an brú gáis agus ionraon léirithe ar chorp an Sreabhmhéadar nó an
Feadán Sreabhaidh.
NÓTA:

D'fhéadfadh leis an iompair / stóir atá difriúil ón raon sonraithe
damáiste a dhéanamh ar an Sreabhmhéadar.

Tá an éifeacht ar an gcruinneas sreafa mar gheall ar athruithe sa theocht
comhthimpeallach cothrom le cruinneas caighdeánach +7.3% @ 32°F (0°C)
agus -3.0% @ 104°F (40°C).
Tá na samhlacha Sreabhmhéadair thuas calabraithe ar an bhrú ionraon, 70°F
(21°C), brú atmaisféarach caighdeánach. Bíonn na samhlacha idirnáisiúnta
calabraithe de réir na sonraíochtaí atá léirithe sa chorp an Sreabhmhéadar nó
an Feadán Sreabhaidh.
D’fhéadfaí linn athruithe a dhéanamh ar na sonraíochtaí gan fógra a thabhairt roimh ré.

Chun an athbhreithniú is déanaí ar an lámhleabhar a fheiceáil,
breathnaigh ar ár suíomh gréasáin: www.precisionmedical.com
Abair linn cad a cheapann tú fúinn! Breathnaigh ar www.precisionmedical.com

TREORACHA ÚSÁIDE

RABHADH

AIRE

• NÁ tean an cnoba an iomarca agus é á mhúchadh. Déanfaidh sé sin
damáiste ar an Sreabhmhéadar.
• Má tá an brú difriúil ón brú mholta ar chorp an Sreabhmhéadar nó Feadán
Sreabhaidh, d'fhéadfadh éifeacht a bheith aige ar chruinneas an sreabhadh.
• Má tá an teocht difriúil ó 70° F (21°C), d'fhéadfadh éifeacht a bheith aici
ar an sreabhadh mholta.
• Má tá oiriúintí ceangailte leis an asraon (a chuirfeadh friotaíocht in
aghaidh sreabhadh asraoin i méid) d'fhéadfadh leis an sreabhadh a athrú
ach ní tharlóidh athrú ar chruinneas an sreabhadh.
• NÁ BAIN ÚSÁID ACH as feistí oiriúnaí do gáis chun an Sreabhmhéadar
a cheangal le foinse gáis. Bain úsáid as nascanna ocsaigine ar
Sreabhmhéadar ocsaigine, agus nascanna aeir ar Sreabhmhéadar aeir.
• NÁ déan iarracht Sreabhmhéadar 8MFA a dheisiú. Níl páirt spártha ar fáil.

TREORACHA GLANTA

1. Dícheangail gach nasc sula ndéanann tú é a ghlanadh.
2. Glan an dromchla eachtrach an Sreabhmhéadair le héadach ar a bhfuil beagán uisce
agus glantach mín.
3. Triomaigh le héadach glan.

FABHTCHEARTÚ

Má tá mífheidhm ar an Sreabhmhéadar, déan teagmháil leis an soláthraí nó
Precision Medical, Inc.
Fadhb

Cúis is dochúla

• Sceitheadh
• Comhla fabhtach

Liathróid Snámháin ag
greamú
Ní féidir an sreabhadh
a shocrú
Ní féidir an cnoba a chasadh

• Déan smionagar ar an
bhFeadán Sreabhaidh
• Ionraon stoptha

• Déan an Tetraseal nó an
feireadh a achur.
• Déan an chorp a achur
•G
 lan Feadán Sreabhaidh
agus Liathróid Snámháin
• Déan an chorp a achur

• Comhla stalctha

• Déan an chorp a achur

NÍL páirt spártha ar fáil do na samhlacha 8MFA.

EARRAÍ AR AIS

Is gá uimhir RGA (údarú earraí ar ais) a bheith agat chun earraí a sheoladh ar
ais. Chun earraí a sheoladh ar ais chuig Precision Medical, Inc. is gá duit iad a
chur i mbosca séalaithe chun damáiste a sheachaint. Ní bheith Precision Medical,
Inc freagrach as damáistí a dhéantar ar an mbealach ar ais. Tá ár bPolasaí
Aisdúichithe ar fáil san Idirlíon ar www.precisionmedical.com.

Liosta Páirteanna Athsholáthair
ar fáil ar an idirlíon:
www.precisionmedical.com

Léigh an lámhleabhar seo sula ndéanann tú an Sreabhmhéadar a
shuiteáil nó a úsáid.

AIRE
Déan iniúchadh ar an Sreabhmhéadar le haghaidh damáiste. NÁ BAIN
ÚSÁID as má tá damáiste air.
NÓTA: Molann Precision Medical, Inc. úsáid a bhaint as cannúl
rocdhíonach.
1.

Cas an cnoba chun é a chur ar an "OFF".

2.

Ceangail an Sreabhmhéadair leis an fhoinse gáis oiriúnaí. Tá tagairtí
ar an gás agus brú is oiriúnaí ar chorp an Sreabhmhéadar nó Feadán
Sreabhaidh.

3.

Féach ar an Liathróid Snámháin chun cinntiú go bhfuil sí ar chúl an
Feadáin Sreabhaidh.
NÓTA: Mura bhfuil an liathróid ar chúl an Feadáin Sreabhaidh, ciallaíonn sé
sin go bhfuil an ábhar ag sceitheadh. Breathnaigh ar na treoracha
"FABHTCHEARTÚ" sa chás sin.

4.

Sreabhadh a shocrú:
Chun é a chur i méid - Cas an cnoba go tuathalach

5.

Chun an sreabhadh a shocrú, ailínigh lár an Liathróid Snámháin leis na
línte treoracha atá ar an bhFeadán Sreabhaidh.

6.

Má dhéanann tú an sreabhadh a shocrú thar an líne treoracha is airde,
tarlóidh sreabhadh neamhchinntithe.

7.

Chun an t-uasmhéid sreabhadh comhréidh a fháil, cas an cnoba go
tuathalach an bhealach ar fad.

Chun é a laghdú - Cas an cnoba ar deiseal

NÓTA: Sreabhadh comhréidh: sreabhadh ar bith atá thar an líne treoracha
is airde ar an Feadán Sreabhaidh, gan cosc ar an sreabhadh, mar
atá léirithe sa lipéid an Sreabhmhéadar.

Réiteach

Níl sé á mhúchadh

Precision Medical, Inc.
300 Held Drive
Northampton, PA 18067, SAM

