
 :   ( راتوریساکشن)اسپ دستگاه

مورد استفاده   یمراکز درمان ایو  مارستانیمختلف هر ب  یدر بخشها یدستگاه ضرور کیامروزه به عنوان  ساکشن

    :را نام برد ریتوان موارد ز   یدستگاه م ی. از جمله کاربردهاردیگ یقرار م

داخل دهان    یاضاف عاتیآوردن خلطها، خون و ما رونیدر ب دستگاه مورد استفاده نیتر  یاتیو ح نیمهمتر -1

در   یزیشوند عمل تنفس مختل شود. مثال در هنگام تصادف اگر مصدوم دچار خونر  یباشد که باعث م یم

 شود.   یاستفاده م یاز خفگ یریجلوگ یدستگاه برا نیشود. از ا  یقسمت نا

 ی در اعمال جراح  جراح سهولت کار یمناسب برا یفضا جادیا -۲ 

 کشد.  یم رونیداخل دهان را ب عاتیکه ما ردیگ یقرار م استفاده مورد یساکشن در دندانپزشک گریانواع د -٣ 

 ساکشن :   انواع

 باشد.  یم یموتور ستمی که فاقد س  ییپا ای یدست  ،یساکشن تلمبه ا -۱ 

 شود و قابل انتقال  یشارژ که در خودرو ، آمبوالنس نصب م  یساکشن پرتابل دارا -۲

 است.  ییجابجا و

 ی و درمان  یمتحرک در واحدها یساکشن ها -٣ 

 ی دندانپزشک یتهایونیمتصل به  یساکشن ها -۴ 

توان   یم قیشود که از آن طر  یهستند استفاده م ن یسنسور و دورب یکه دارا شرفتهی پ یاز ساکشن ها امروزه

 . دیکند د یم  رهیرا که دستگاه آسپ ییجا

که در ساکشن ها استفاده   ییشود که کمپرسورها یم جادیعمل مکش در دستگاه ساکشن توسط کمپرسور ا 

 شوند :  یم  میشوند خود به سه نوع تقس یم

 ی سوپاپ- ٣ یافراگمید -۲ یروغن  -۱  

 

 روغنی : 

است   ییارهایش   یکه دارا یتوپ  کی باشد. شفت به  یشفت به کمپرسور متصل م   کی موتور توسط  ی نوع روغن در

 ی. شفت داراردیگ یزغال قرار م ایاز جنس فلز و  ییها غهی ت ارها،یش  نیباشد. در داخل ا یدر انتها متصل م



جب  مو زیخالء ن جادیآمده و ا دحرکت موجب شده تا خالء به وجو نیباشد. ا یلنگ م   لیبه صورت م یعملکرد

 می گردد .   خارج  لتریف قیمکش از طر نیگردد. ا یمکش م جادیا

 دیافراگمی :

سوپاپ از   کی که به  یک یالست افراگمید کی و انجام مکش توسط  ست ین یاز مخزن روغن خبر یافراگمینوع د در

 افراگم،ید نیرفتن ا نییباشد با باال و پا  یوصل م گریشفت که به موتور متصل بوده از طرف د ک یطرف و با  کی

 آورد.  یآمدن مکش به وجود م نییدر هنگام پا

 :   یی نوع سوپا

  نییباال و پا  یشکل فلز یمحفظه استوانه ا کیکه در  یستونیمکش، توسط پ جادیعمل ا زین ی نوع سوپاپ در

 گردد.  یم جادیکند، ا یحرکت م

پر   صیباشد. جهت تشخ  یشده م  دهی کش عاتیما ی جمع آور یبرا یا شهی دو مخزن ش   ای کی یدارا ساکشن

  جی گ کی یدارا نیدستگاه استفاده شده است. دستگاه همچن نیدر ا عیسنسور سطح ما  کیشدن مخزنها از 

 باشد.  یمکش م زانیم می تنظ چ یپ کی نیو همچن ومیوک زانیم شیفشار جهت نما

 

 : است ر یکرد به قرار ز تیرعا  ستیبا  یدستگاه م  کیکه در رابطه با  یمسائل نیمهمتر

 تا دو سوم آن پر باشد.  د ی مخزن روغن حتما با ،یروغن یدر کمپرسورها -1

 شده پر شوند.  ن ییاز حد تع شتری ب د ی ها نبا شهیش   -2

  ستی با یمشکل م  نیباشند و در صورت بروز ا یشکستگ  دچار  د یها نبا شهی ش  اخودیها و  شهی درب ش   -3

 گردند.  ضیتعو

 

 شود:  یم جادیا یدستگاه در مراکز درمان  نیا یکه برا یبیمعا

کار بر در هنگام   یتوجه  یو ب یدقت ی از ب یشود ناش   یم جادیا دستگاه نیا یکه برا یرادیا نیشتری ب -1 

به داخل   عیجمع کننده پر شده و ما یها  شه یعدم دقت، ش  لیباشد که به دل ی استفاده از دستگاه م

گردد.   یبه بدنه م یتوپ  دنی زنگ در کمپرسور و چسب جادیو به مرور زمان باعث ا ابد ی یکمپرسور راه م 

   ی نوع و روغن یها سورکمبود روغن در کمپر  -2

 ی افراگمینوع د یکمپرسورها در افراگمیسوراخ شدن د  ایو  یپارگ -3

 ی سوپاپ یدر کمپرسورها ستونی پ یشکستن بازو -4



 لنگهای سوراخ شدن ش  ای یپارگ -5

 ومیفشار وک شیو نما جی گ یاخرابیفشار  میتنظ  چی پ یخراب  -6

  یها میقطع س  ایو موتور نالیخازن راه انداز شل شدن ترم  شدن ف یاشکاالت مربوط به موتور شامل ضع -7

 سوختن و موتور  ایرابط 

 فیوز  خاموش و روشن و سوختن د ی کل یخراب  -8


