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Oksigen adalah alat untuk mengatur aliran oksigen dari sumbernya (outlet oksigen di dinding rumah sakit) sesuai kebutuhan pasien.

digunakan untuk mengendalikan laju aliran gas dari sistem pasokan sentral atau dari tabung gas bertekanan.
Flowmeter umumnya digunakan dalam bangsal umum untuk pasien dewasa, anak-anak, dan bayi baru lahir.
berbeda termasuk mengatur anestesi dan ambulans.

1 Agar pemeliharaan alat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
2 Agar alat selalu dalam keadaan siap dan laik pakai.
KEBIJAKAN

l

UUNO.44TahunZOOStentangRumahSakitpasal L6ayat1: Peralatanmedikdannonmedikharusmemenuhi standarpelayanan,
persyaratan mutu, keamanan,keselamatan dan laik pakai.

2 Peraturan Menteri Kesehatan No.4 tahun 2016 : Penggunaan Gas Medik dan Vakum Medik pada fasilitas Pelayanan Kesehatan.
3 Peraturan Menteri Kesehatan No.24Tahun 2016: PrasyaratTeknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit.
PRASYAMT

1.1 50M siap dan terlatih
1.2 Alat laik pakai dan aman digunakan

1.3 Bahan operasional tersedia
L.4 Aksesoris lengkap dan dalam kondisi baik

2.

PERSIAPAN

2.1. Hubungkan inlet adaptor Pressure Compensated Flowmeter ke pasokan oksigen atau gas udara tergantung pada model,
pada 4 Bar (60 Psig), 3,4 Bar (50 Psig) atau 5 Bar (72.5 psie), seperti yang tertera pada label.
2.2 Pastikan flowmeter terpasang dengan kencang atau terkunci ke dalam outlet gas. tersebut.

Flowmeter harus diposisikan secara vertikal untuk memastikan akurasi maksimum.
PERINGATAN

:

Pengencangan kenop flowmeter yang berlebihan saat mematikan flowmeter dapat menyebakan kerusakan.

Flowmeter harus digunakan dengan aliran tabung dalam posisi tegak.

3.

PEMANASAN

3.L Lakukan pengetesan
3.2 Cek hubungan supply Gas
3.3 Putar knob kontrol aliran berlawanan arah jarum jam untuk meningkatkan aliran atau searah jarum jam untuk mengurangi aliran.
Laju aliran dalam liter per menit ditunjukkan dengan bola pada posisi tengah dengan skala yang berada pada tabungfflowtube
(5 VMin). Laju aliran flow meter disesuaikan sesuai kebutuhan.
3.4 Periksa semua koneksi dari kebocoran dan kencangkan dengan aman jika perlu. Periksa jika ada kerusakan di flowmeter.
Jika ditemukan flowmeter jangan digunakan.

3.5 Laju aliran dapat berubah dengan adanya perubahan resistansi (tekanan balik pada perangkat terapi). Perubahan ini dapat
dikompensasi, tanpa kehilangan akurasi, dengan mengatur ulang laju aliran. lkuti protokol rumah sakit untuk pemberian terapi.
3.6 Putarknobkontrol aliransearahjarumjam(kurangi) untukmematikanaliran.Bolaharusberhenti padabagianbawahtabungaliran
dan tidak berpindah.

3.7 Pastikan bahwa Float Ball berada di bagian paling bawah Aliran Tabung saat dimatikan.
'TATAN: Jika Float Ball tidak berada di paling bawah Aliran Tabung, flowmeter dapat terjadi kebocoran.
Silahkan hubungi dealar anda.
ERINGATAN: Tabung Aliran menentukan gas dan tekanan yang diperlukan.

AN: Akurasi dapat berpengaruh jika suhu gas berbeda dari 70e F (21e C) dan tekanan supply berbeda dari Aliran Tabung.
TATAN: Keakuratan aliran tidak akan terpengaruh oleh pemasangan aksesoris, namun, aliran yang ditunjukkan dapat berubah
AN: Koneksi ke sumber gas harus dilakukan hanya dengan mengunakan fitting yand di indeks secara tepat.
TIAN

:

asian Flow Meter pada suhu ekstrim (mendekati 0 atau
Pressure Compensated Flowmeter (0-15 VMIN

40'C)

menyebabkan kesalahan tambahan hingga L5% aliran yang ditunjukkan.

PEI.AKSANAAN

l..L Perhatikan protap pelayanan
1-.2 Hubungkan slang-slang, facemask dan atau bagian-bagian lain pada pasien sesuai keperluan

1.3 Lakukan tindakan

1.4 Putar knob kontrol aliran berlawanan arah jarum jam (naikkan). Bolanya harus naik segera setelah dilakukan pemutaran, dan
naikkan secara perlahan dan stabil sesuai putaran berlawanan arah jarum jam tersebut dari knob kontrol flowmeter.
Ketika sesuai aliran yang diinginkan ditetapkan, bola harus mempertahankan posisi stabil.

1.5 Putar knob kontrol aliran berlawanan arah jarum jam (tingkatkan) sampai bola mencapai bagian atas flowtube. Lalu putar knob
pengatur aliran berlawanan arah jarum jam (meningkat). Dengan model 0-L5 VMIN, dengarkan dan rasakan aliran gas yang keluar.
Dengan Lo-Flo 3.5 model, harus ada sedikit perubahan bunyi dan rasakan saat knobflowmeter berada paa posisi terbuka penuh.
untuk mematikan aliran.
1.6 Putar knob kontrol aliran searah
PENGEMASAN/PENYIMPANAN

2.1 Kembalikan posisi knob pengatur supply gas ke posisi minimum.

13lJlllHli:*:::::HH?::1,:J"sumbernva
2.4 Pasang penutup debu
2.5 Kembalikan/simpanalatpadaposisi
2.6 Catat beban kerja alat, dalam
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TENGERTIAN

rrosedur ini menerangkan tata cara melakukan pemeliharaan alat Flow Meter.
1 Agar pemeliharaan alat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
2 Agar alat selalu dalam keadaan siap dan laik pakai.
KEBUAKAN

1 UU NO.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 16 ayat 1: Peralatan medik dan non medik harus memenuhi standar
pelayanan, persyaratan mutu, keamanan,keselamatan dan laik pakai.
2 Peraturan Menteri Kesehatan No.4 tahun 2016 : Penggunaan Gas Medik dan Vakum Medik pada fasilitas Pelayanan Kesehatan.
3 Peraturan Menteri Kesehatan No.24 Tahun 2016 : Prasyarat Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit.
PROSEDUR

!.

PRASYARAT

1.1 SDM siap dan terlatih
1.2 Peralatan kerja lengkap
1.3 Dokumen teknis penyerta lengkap

1.4 Material bantu tersedia
1.5 Mekanisme kerja yang jelas

2.

PERSIAPAN

2.1 Siapkan perintah kerja
2.2 Siapkan formulir laporan kerja
2.3 Siapkan dokumen teknis penyerta

a.
b.

Service manual

a.
b.

Tool set gas

Wiring diagram
2.4 Siapkan peralatan kerja
Gas leakage

detektor

2.5 Siapkan material bantu

a.
b.

Cairan Pembersih I Kain lap
Seal

/

kertas tissue

Tape I Seal O Ring I Gas 02 |

Kuas

2.6 Pemberitahuan Kepada User

3.

PELAKSANMN
Kegiatan Pemeliharaan

3 bulan

3.2
2 3ekfungsi knob, perbaiki bila perlu

3 bulan

3.33 3ek fungsi flow meter

3 bulan

3.4 3ek kebocoran gas

1 bulan

3.55 Cek hubungan perpipaan gas
3

4.

Periode

3.11 lek dan bersihkan seluruh bagian alat

Lakukan pelumasan pada roda peralatan, bersihkan

1 bulan
6 bulan

PENCATATAN

4.1 lsi kartu pemeliharaan alat
4.2 lsi formulir laporan kerja
4.3 User menandatangani laporan kerja dan alat diserahkan kembali kepada user.

5.

PENGEMASAN ALAT KERJA DAN DOKUMEN TEKNIS PENYERTA

5.1 Cek alat kerja dan sesuaikan dengan catatan
5.2 Cek dan rapihkan dokumen teknis penyerta
5.3 Kembalikan alat kerja dan dokumen teknis penyerta ke tempat semula

6.

PELAPORAN

6.1 Laporkan hasil pekeriaan kepada pemberi tugas

