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 مقدمه

منحصر به تجویز دارو ، رعایت رژیمهای غذایی خاص و انجام عملیات فیزیکی توسط خود طبیب می  روزگاری درمان بیماران عمدتا  
نقش اما پس از انقالب صنعتی و پیشرفت روزافزون تکنولوژی بویژه از نیمه دوم قرن بیستم امروزه تجهیزات و وسایل پزشکی .گردید

تصور مرکز درمانی فاقد آنها دور از  محوری و عمده ای را در سه حوزه پیشگیری ، تشخیص و درمان بیماریها ایفا می کنند بنحوی که اصول  
لحاظ خدمات پس از فروش ، پارامتر بسیار ه ذهن می نماید . از طرفی این تجهیزات به جهت وجه سرمایه ای چه از نقطه نظر ابتیاع و چه ب

می در اقتصاد بهداشت مراکز درمانی محسوب می گردند . لذا همانقدر که وجود این تجهیزات و وسایل در صحن عملکرد و موفقیت مه
 مراکز درمانی موثر ومفید است ، عملکرد نادرست و یا مختل شدن آن ، در روند مراکز درمانی و فعالیت متخصصین اختالل و اشکال و بعضا  

بنابراین وجود واحدی که در مراکز درمانی بطور تخصصی وظیفه مدیریت بر این سامانه ها را داشته و .ایجاد می نمایدصدمات جبران ناپذیر 
از طرفی از آخرین دستآوردها و پیشرفتهای تکنولوژیکی این عرصه مطلع و آنها را بدرستی در اختیار متخصصین امر قرار دهد ، اگرچه در 

ست که امری معمول و بدیهی صاحب علم و تکنولوژی روز ، سالها درکشورهای ولی هور به نظر می رسد،کشور ما تا حدودی جدید و نوظ
  می باشد.

 واحد مهندسی پزشکی بیمارستانمعرفی 

مجموعه ایست که در سیستم ماتریسی سازمان بیمارستان وظیفه مدیریت کلیه امور مرتبط با تجهیزات و وسایل پزشکی رادر راستای تامین 
 ایمنی لزم برای بیماران و پرسنل و نیز بهره وری بهینه این تجهیزات جهت ارتقاء سه شاخصه کارآیی، اثربخشی ورضایتمندی بیماران بعهده

  . دارد

 استفاده موثر از تجهیزات و وسایل پزشکی و بهره گیری بهینه از تمامی قابلیت های آنها       - : هدف

 ضمین صحت و دقت عملکرد آنها و جلوگیری از خرابیهای زودهنگام و نابهنگام افزایش عمر مفید تجهیزات ، ت -

 و زمان از کارافتادگی دستگاهها  کاهش هزینه های نگهداری، تعمیر -

 تامین ایمنی لزم برای پرسنل و بیماران در ارتباط با تجهیزات و وسایل پزشکی  -

   توانائیهای مرکز درمانی سایل نوین متناسب با نیازهای واقعی وو هدایت بیمارستان به استفاده از تکنیکها ، تجهیزات و -

 279: تلفن داخلی  تجهیزات کارگاه               232اداری: تلفن داخلی  ساختمان:                  مشخصات فیزیکی واحد مهندسی پزشکی
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 کاربری تجهیزات پزشکینکات عمومی در 

، استفاده آنهدف از  ، آشنایی کامل با دستگاه مورد استفادهدر هر بخش پس از در راستای استفاده بهینه و ایمن از تجهیزات پزشکی 
 ، با در نظر گرفتن مراحل ذکر شده در آموزش ها و نیز راهنمای کاربری دستگاه آن را مورد استفاده قرار دهید.ایمنی و نکات چگونگی 

 از دستگاه هاي پزشکي به نکات زیر توجه کنید: قبل از استفاده

 چك کنید که هیچ گونه صدمه مکانیکي به سیستم و لوازم جانبي آن وارد نشده باشد. -

 چك کنید که کابل برق و لوازم جانبي به طور مناسب و محکم اتصال دارند. -

 در شرایط مناسب قرار دارند. چك کنید که کلیه کلیدها، ولوم ها و دکمه هاي دستگاه به درستي کار میکند و -

در زمان اتصال دستگاه به برق از فعال شدن نشانگر اتصال به برق شهر مطمئن شوید و در صورت فعال نشدن نشانگر برق شهر در  -
 تجهیزات داراي دو کلید روشن بودن کلید اصلي دستگاه که غالبا در پشت دستگاه مي باشد را بررسي کنید.

 
 :محیط نگهداري دستگاه

محیطي که تجهیزات در آن نگهداري مي شوند یا مورد استفاده قرار مي گیرند مي بایست از لرزش، گرد و خاك، حضور گازهاي  -
 خورنده و قابل اشتعال مبرا بوده و داراي دما و رطوبت استاندارد باشد.

بر المانهاي الکترونیکي دستگاه ، کاهش دقت تابش مستقیم نور آفتاب به تجهیزات مي تواند باعث بال رفتن دما و تاثیر نامطلوب  -
 و حتي آسیب مدارات داخلي دستگاه شود.

 نگهداري باتري:

که  دستگاه تا جایي طی دوره زمانی توصیه شده در اهنمای کاربری هر دستگاه،  براي استفاده از حداکثر عمر مفید باتري در دستگاه ها 
 باتري کار کند  و بعد دوباره باتري سیستم شارژ شود.باتري کامال دشارژ و دستگاه خاموش شود، با 

 تمیز کردن:

 قبل از تمیز کردن دستگاه ها از خاموش بودن آنها و جدا بودن از برق شهر اطمینان حاصل کنید. -

در  بسته به نوع دستگاهکه جهت پاکسازي دستگاه از دستمال نمدار یا محلول هاي مخصوص پاکسازي تجهیزات پزشکي  -
 ، استفاده شود.کاربری آن توصیه شده است راهنمای

 دقت کنید به هیچ وجه مایعات به داخل دستگاه راه نیابند. -

 پس از تمیز کردن دستگاه آن را با استفاده از یك دستمال خشك نرم، خشك کنید. -
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 هشدار!!!

 *در صورت نشت یا ریزش هرگونه مایع به داخل تجهیزات استفاده از آنها متوقف شود!

 جلوگیري از اثرات تداخالت الکترومغناطیسي بر تجهیزات در مجاورت آنها از تلفن همراه استفاده نشود! **جهت

*** جهت حفظ ایمني بیمار و نیز جلوگیري از خطا در عملکرد تجهیزات، دقت شود که تجهیزاتي که همزمان با الکتروکوتر و الکترو شوك 
 گاه ها را داشته باشند.استفاده مي شوند، طراحي سازگار با این دست

 الکتروشوک

 
 

 

 

 

 

دیفیبریالسیون یك روش درماني معمول جهت آریتمي هاي قلبي کشنده و فیبریالسیون بطني مي باشد. در این روش انرژي الکتریکي با 
قلب صورت گرفته و دوز درماني توسط دستگاه به قلب آسیب دیده تخلیه مي گردد. در نتیجه دپالریزه شدن حجم وسیعي از ماهیچه 

آریتمي متوقف شده و ریتم عادي سینوسي توسط ضربان ساز قلب در گره سینوسي تولید مي گردد.سلولهای درون ماهیچه قلبی جریان 
الکتروشیمیایی را به جهت ایجاد تحریکات الکتریکی برای ایجاد انقباض وانبساط مناسب برقرار می سازند . سلولهای ضربان ساز در قلب 

 با توسط ساز وکاری که در خودشان وجود دارد شارژ )باردار ( شده و با تخلیه این بار به روی دیگر سلولها باعث باردار شدن منظم آنها ومرت
در نتیجه ایجاد جریان الکتریکی در مسیر ویژه ای درون ماهیچه قلب می شود . این الگوی الکتریکی منظم ، باعث ایجاد ضربانهای منظم 

ر نتیجه پمپاژ خون و ایجاد فشار مناسب خون در کلیه رگهای بدن می شود . وقتی که این الگوی الکتریکی به هم می خورد و یا قلبی و د
زمانی که قلب از کار می ایستد ، برای شروع مجدد ضربان قلبی لزم است تا به نحوی ضربان مصنوعی برای قلب ایجاد کنیم .دفیبریالتور 

ژول استفاده میکند . این انرژی توسط دو قطعه فلزی به  400تا 5ن با ظرفیت بال جهت ایجاد یک جریان قوی با توان بااستفاده از یک خاز
 . نام ارلس و یا همان الکترودها که در دو طرف سینه بیمار قرار می گیرد بر روی عضله قلب تخلیه می شود

 

 اصلیقسمتهای 

 و تامین انرژی الکتریکی و شارژباطریهای دستگاه به کار می رود.کابل برق : برای اتصال دستگاه به برق  -1

: به جهت ثبت همزمان سیگنالهای قلبی و تشخیص بازگشت قلب ونیز جهت سینکرونکردن شوک ازاین پروبها استفاده ECG پروب ثبت -2
دستگاه مشکل ساز بوده و موجب خرابی آنها  ECG اعمال شده به بیمار برای تقویت کننده های می شود . با توجه به اینکه شوک الکتریکی

 . لید می باشند تالکتروشوک از نوع چس می شود باید حتما از یک مدارمحافظ استفاده نمود . الکترودهای به کار رفته در اکثر دستگاه های
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 باطری  -3

 :تقسیم بندی می شوند ( internal) و داخلی ( external ) الکترودهای اعمال شوک : به دو دسته کلی خارجی -4

 پدلمی باشد .  STERNUM و دیگری به نام APEX ها به نامپدلدستی نیز گفته می شود . یکی از  پدلالکترودهای خارجی که به آنها 
ASTERNUM  در بال ( و ( پدلدر محل قاعده قلب قرار می گیرد STERNUM )در نوک قلب قرار می گیرد ) در پایین. 

که به الکترودهای قاشقی نیز موسوم می باشند جهت اعمال شوک مستقیم بهقلب در جریان اعمال جراحی  ( internal ) رودهای داخلیالکت
 . قلب باز به کار می روند

می قلب بر روی پوست چسبانده  دو طرف رنیز وجود دارند که به صورت الکترودهای چسبی بوده ود external نوع دیگری از الکترودهای
 . به کار می روند(SEMI . AED)ونیمه اتوماتیك  ( AED) شوند . این نوع الکترودها در دستگاههای الکتروشوک اتوماتیک

 : صفحه نمایش : با توجه به نوع دستگاه می تواند اطالعات گوناگونی را به نمایش بگذارد -5

 انرژی انتخاب شده برای اعمال شوک -

 تعداد ضربان قلب بیمار -

 قلبی بیمار سیگنال -

 وضعیت پروبهای اعمال شوک -

 وضعیت خازن دستگاه به لحاظ شارژ و یا دشارژ بودن -

 محل اعمال شوک بر روی سیگنال قلبی -

 صفحه کلید یا سلکتورهای مناسب : به هر شکل و با هر تکنولوژی که باشد باید قادر باشد تا انتخابهای زیر را اعمال نماید: -6 

 گاهروشن و خاموش نمودن دست -

 ژول 400تا  5انتخاب انرژی مناسب بین  -

 شارژ خازن -

 دشارژ خازن -

 (پدل) از طریق چس لید و یا  ECG انتخاب نحوه گرفتن نوار -

 بودن ASYNC یا SYNC انتخاب مد اعمال شوک از نظر -

 از طریق چاپگر دستگاه ECG پرینت سیگنال -

 مدارهاي الکترونیکي -7
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 نحوه کار با دستگاه

 روشن کردن دستگاهاقدامات قبل از 

 

 .دستگاه به برق شهر متصل شود 

 .از اتصال کابل به دستگاه اطمینان حاصل شود 

 .تست روزانه دستگاه در مقدار انرژي مشخص شده انجام شود 

 نحوه استفاده از دستگاه

 

 .کابل را به بیمار متصل کنید 

  سویچ انتخاب حالت کاري دستگاه را در حالتDEFIB .قرار دهید 

  از تعیین اشتقاق، دامنه موج را تنظیم کنید.بعد 

  پدلهايApex  وSternum .را به ژل آغشته کنید 

 .مقدار انرژي مورد نظر را انتخاب کنید 

  در صورت نیاز به اعمال شوك در قسمتQRS  از مدSync .استفاده شود 

  در صورتي که در این مد عالمت روي کمپلکسR و یا تنظیم دامنه این امر ممکن شود. مشخص نشود، باید با تغییر اشتقاق 

 .پدلها را در محلهاي مناسب روي سینه بیمار قرار دهید 

 .با زدن دکمه شارژ انرژي انتخابي را شارژ کنید 

 .با اعمال فشار روي سینه بیمار و زدن کلید دشارژ تخلیه انرژي را انجام دهید 

  روي سینه و پشت بیمار و اتصال به دستگاه، مد تحریك انتخاب جهت استفاده از پیس میکر پس از نصب پدهاي یکبار مصرف
شده و بعد از قرار دادن جریان تحریك در حداقل مقدار خود، فرکانس تحریك مشخص مي شود. در این حالت جریان تحریك 

ر بطني در حداقل مقدار خود، فرکانس تحریك مشخص مي شود. در این حالت جریان تحریك به تدریج زیاد شده تا تسخی
 روي موج مشاهده گردد.

  از کلیدAnalyze  براي تحلیلECG .به منظور تشخیص آریتمي هایي که به شوك نیاز دارند استفاده مي شود 

اقدامات لزم جهت خاموش کردن 
 دستگاه

 

 .لیدها را از بیمار جدا کنید.پدلها را بعد از تمیز کردن در جاي خود قرار دهید 

 برق متصل کنید. دستگاه را جهت شارژ به 
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 ایمني و نگهداری

  ،ها قرار ندهید.پدلها را به هم نچسبانید و یا گاز خیس بین پدلبه هیچ وجه براي تخلیه شوك 

 .به هیچ وجه شارژ دستگاه را روي هوا تخلیه نکنید 

  جهت تست روزانه دستگاه بسته به مدل دستگاه ازUser Test  ژول استفاده 30در منوي دستگاه و یا شارژ و تخلیه انرژي هاي زیر
 شود.

  دقت شود که عالوه بر اتصال دستگاه به برق لزم است کلید پاور اصلي دستگاه که در پشت یا قسمت جانبي دستگاه قرار دارد، در
 وضعیت روشن قرار داشته باشد.

 باطری دستگاه  به طور کامل شارژ باشد. زم است تادر زمانهایی که از دستگاه استفاده نمی شود ، ل 

 اکثر سازندگان توصیه میکنند که باطریها پس از هر بار استفاده حتما شارژ شوند . 

 سال یک بار لزم است تا باطریها به صورت کلی تعویض شوند تا سه هر دو . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بیمارستان شهدای یافت آباد  
 تدفتر بهبود کیفی                                                                                      

 

                                                                                                        
                               

 
                                      

  

 

10 
 

 M Series مدل   ZOLLدستگاه الکتروشوك  

 

 
 
 

 مشخصاتکاربرد و 
و همچنین  ECGاین دستگاه یك دستگاه اورژانسي سبك و قابل حمل براي انجام دفیبریالسیون عضالت قلب با قابلیت نمایشگري سیگنال   

چاپ نتایج مي باشد. این دستگاه براي اعمال شوك به صورت داخلي و خارجي طراحي شده است. نرخ ضربان قلب با تنظیم محدوده آلرم 
 دهد.   را نمایش مي

 روش استفاده صحیح
: با چرخاندن این سلکتوردستگاه روشن و مد کاري آن انتخاب مي شود. جهت مانیتورینگ  MONITOR/DEFIB/OFF/PACERسلکتور 

قرار دهید.در حالت  PACERو جهت استفاده از پیس میکر در حالت  Defib،جهت شوك دادن در حالت  Monitorبیمار آن را در حالت 
 پیس سلکتورهاي سبز رنگ جهت تنظیمات جریان و ریت استفاده شوند.

 دستگاه به تفسیر ریتم مریض جهت شوك اتوماتیك مي پردازد. AED: با فشردن این کلید در مد ANALYZEکلید 

و  IIIو  IIو  Iکابل سه لید ببمار بیسن لیدهاي بیمار از آن خوانده مي شود در صورت اتصال  ECG: با فشردن این کلید لیدي که LEADکلید 
 هاي شوك انتخاب مي شود.پدلدر صورت عدم اتصال از 
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 ژول را فراهم میکند. 0-360: این کلید امکان انتخاب انرژي شوك از  ENERGY SELECTکلید 

 تنظیم مي کند. cm/mv 3-5/0رادر محدوده  ECG: دامنه نمایش SIZEکلید 

 شردن این کلید دستگاه انرژي انتخابي را جهت تخلیه شارژ مي کند.: با فCHARGEکلید 

 : با فشردن این کلید صداي آلرم دستگاه قطع مي شود.ALARM SUSPEND کلید 

 : با فشردن این کلید جمع بندي از عملیات انجام شده با دستگاه از لحظه روشن شدن پرینت گرفته مي شود. SUMMARYکلید 

بیمار انجام نمي شود. بنابراین لزم است با توجه به ریتم بیمار  Rردن این کلید تخلیه انرژي دستگاه تا دیدن کمپلکس : با فش SYNCکلید 
 ها فشرده شود.پدلکلیدهاي قرمز تخلیه روي 

بایست کلید : با فشردن این کلید دستگاه اطالعات موجود در صفحه نمایش را پرینت مي گیرد. براي توقف پرینت مي  RECORDERکلید 
 یکبار دیگر فشرده شود.

 ژول انتخاب،شارژ و روي دستگاه تخلیه گردد. 30*جهت تست روزانه دستگاه انرژي 

 ژول روي دستگاه تخلیه نگردد.30**دقت شود تخلیه انرژي هیچگاه در هوا صورت نگیرد و هیچگاه انرژي بیش از 

 در زیر صفحه نمایش قابل تنظیم خواهد بود. ***دقت شود برخي از تنظیمات دستگاه با دکمه هاي موجود

 
 نکات ایمني

 
  از آنجایي که دستگاه الکتروشوك دستگاه اورژانسي مي باشد باید همواره آماده ارائه خدمات بوده لذا هنگامیکه از دستگاه استفاده

 نمي شود باید آنرا به برق متصل نمود تا باتریها همواره شارژ باشند.

 ها با بدن کامل باشد.در غیر اینصورت جرقه هاي ایجاد پدلبایستي خشك بوده و اتصال  پدلطح تماس بدن با اعمال شوك تمامي س
 ها آسیب مي رساند.پدلشده به سطح 

  دقیقه استراحت دستگاه در نظر  15تخلیه متوالي باید  5هنگامیکه دستگاه در ماکزیمم انرژي عمل تخلیه  را انجام مي دهد. بین هر
 گرفت.

 ها و پروبها باید حتما ابتدا دستگاه را خاموش کرد.پدلام تعویض هنگ 

  در صورتي که شارژ باتریها به دفعات و به میزان کم و به صورت ناقص انجام شود عمر باتري کاهش خواهد یافت. مدت زمان شارژ
زرد نشانه در حال شارژ بودن باطري دقیقه است که در این صورت چراغ سبز رنگ روشن مي شود. روشن بودن چراغ  20کامل باتري 

 است.  چشمك زدن هر دو چراغ نشانه قطع بودن باطري و وصل بودن برق شهر است.

 .در صورتیکه شارژ باتري در زماني خیلي کوتاه انجام شد باتري باید تعویض شود 
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 .باتریها با عمر سه سال باید تعویض شوند 

  5آفتاب و یا در برابر اشعه هاي مختلف و یا محلهاي سرد با درجه حرارت هاي پایین تر از از شارژ کردن باتري در برابرر نور مستقیم 
 درجه خودداري کنید. 40درجه و درجه حرارتهاي بالي 

  بار دستگاه را از برق بکشید و از انرژي باتري تا زمان تخلیه کامل باتري جهت کار با دستگاه  2به منظور طول عمر بیشتر باتري هفته اي
 استفاده نمائید. 

 .افزایش طول سیم برق دستگاه با استفاده از سیمهاي رابط ممنوع مي باشد 

 را از نظر سالم بودن بررسي نمائید. قبل از استفاده از دستگاه تمامي سیمها و اتصالت 

  داراي اتصال زمین مي باشدمطمئن شوید که سیم برق دستگاه. 

 .هنگام کار با دستگاه هیچگاه نباید دست پرستار و یا پدلها مرطوب باشند زیرا احتمال برق گرفتگي وجود دارد 

  را افزایش مي دهد.تخلیه شوك در مکانهایي که اکسیژن بسیار وجود دارد خطر ایجاد انفجار 

 به کار گیري این دستگاه در نزدیکي دستگاههایي با میدان الکترومغناطیسي زیاد نظیرX-RAY   و MRI  وCT Scan  باعث ایجاد تداخل
 میدانها شده و کار دستگاه را مختل مي کند.

 ظر الکتریکي دراز کشیده باشد و دقت در هنگام کار با دستگاه دقت کنید که بیمار روي یك سطح صاف و سخت و خشك و عایق از ن
هاي دفیبریالتور با یکدیگر یا با اشیاء فلزي که در اتصال با بیمار پدلشود بیمار در اتصال با اجسام فلزي مانند تخت یا برانکار نباشد و 

 هستند تماس نیابد.

 .ماساژهاي قلبي و تنفس مصنوعي را قبل از تحریك براي شوك فورا قطع کنید 

 م کار با دستگاه از قرار دادن پدلها روي نوك پستانها، در هنگاSTERNUM،PACEMAKER  یا دفیبریالتور هاي کاشته شده در بدن
 مریض خودداري کنید.

 .کلیه الکترودهاي غیرقابل مصرف و خراب شده را فورا براي جلوگیري از استفاده مجدد غیر عمد دور بیندازید 

 ن قرار مي گیرد، از پیس میکرکاشته استفاده مي کند، دفیبریالسیون در کار پیس میکر اختالل ایجاد  چنانچه بیماري که تحت دفیبریالسیو
 مي کند و یا باعث خرابي پیس میکر مي شود بنابراین رعایت نکات زیر الزامي است:

 کمترین سطح انرژي که برآوردکننده تقاضاي تان باشد انتخاب کنید. -

 ورت الکترودهاي پیس میکر خودداري کنید.از بکاربردن الکترودها در مجا -

 حتما در هنگام دفیبریالسیون یك پیس میکر خارجي جهت احتیاط به همراه داشته باشید. -
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 بعد از عمل دفیبریالسیون باید فورا تنظیمات پیس میکر کاشته شده کنترل شود. -

 روشهاي تمیز/ ضد عفوني کردن دستگاه

ها را از پدلقبل از هرگونه تمیز کردن دستگاه آنرا از برق جدا و دستگاه را خاموش نمائید.براي احتیاط بیشتر باتري را بیرون آورید و  -
 دفیبریالتور جدا کنید.

 براي تمیز کردن سطح دستگاه از پارچه نمدار و محلولهاي پاك کننده مي توان استفاده کرد.  -

مواد شوینده مراقب باشید این مواد و سایر مایعات در داخل دستگاه و همچنین ورودي تجهیزات جانبي وارد  زهنگام استفاده ا -
 نشوند.

 % به همراه مواد پاك کننده با درجه بیمارستاني مناسب مي باشند.70براي ضدعفوني کردن استفاده از الکل  -

به آب و صابون مالش دهید. از غوطه ور سازي آن در مواد شوینده  براي تمیز کردن الکترودها آنها را بر روي سطح پارچه آغشته -
 جدا اجتناب نمائید.

هیچگاه براي کندن و تمیز کردن ذرات جامد یا لکه هاي روي الکترودها از ابزارهاي نوك تیز فلزي استفاده نکنید به جاي این ابزار  -
 استفاده کنید. ابزارهاي غیر فلزياز 

توسط ،ها چه خارجي و چه داخلي پس از تمیز شدن پدلرض حرارت به منظور استریل کردن قرار ندهید.هیچگاه دستگاه را در مع -
درجه سلسیوس و یا تشعشع قابل استریل شدن هستند الکترودها را هیچگاه اتوکالو  134گاز اتیلن اکساید یا بخار آب در دماي 

 ننمائید.

 استفاده استریل شوند.دقت شود الکترودهاي داخلي باید بعد از هر بار  -

دستگاه را با الکل یا مواد ضدعفوني کننده تمیز ننمائید ، چرا که باعث کدر شدن صفحه نمایش مي شوند.  LCDهیچگاه پانل  -
 همیشه با پارچه مرطوب سطح مانیتور شوك را تمیز نمائید.
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 Lifepak20لکتروشوك  دستگاه ا

 کاربرد و مشخصات
و همچنین چاپ  SPO2،اندازه گیري میزان ECGدستگاه الکتروشوك براي انجام دفیبریالسیون عضالت قلب با قابلیت نمایشگري سیگنال   

نتایج مي باشد.این دستگاه براي اعمال شوك به صورت داخلي و خارجي به گونه نیمه اتوماتیك و دستي طراحي شده است. این دستگاه 
 را نیز دارد. (Pacemaker)ان سازقابلیت اضافه شدن ضرب

 روش استفاده صحیح
 : جهت روشن و خاموش کردن دستگاه مي باشد.ONکلید 

ENERGY SELECT میزان انرژي لزم براي شوك دادن را انتخاب کنید. بوسیله این کلید پس از انتخاب میزان انرژي لزم، انرژي تخلیه مي :
ژي، به نوع انرژي)دفیبریله یا سنکرونیزه( توجه داشته باشید. در صورت استفاده از شوك سینکرونیزه شود. لزم به ذکر است قبل از تخلیه انر

 را فشار دهید. SYNCحتما دکمه 

:LEAD   با این کلید نوع لید را مشخص کرده که به طور کلي شاملI ،II وIII .مي باشد 

SIZE است. 4تا  0.25:  اندازه لیدها را نشان مي دهد که از 

ALARM پس از فشردن این دکمه صفحه اي نمایش داده مي شود که مي توان محدوده  :ECG  باریك یا پهن شدن(، روشن یا خاموش(
 بودن آلرم را مشخص نمود.

OPTION نام بیمار، نوع  :PACE  صداي آلرم هم مي توان از این  ↓و ↑تاریخ پذیرش را مي توان در این قسمت وارد نمود. در ضمن براي و
 کلید استفاده نمود.

PRINT جهت پرینت گرفتن از :ECG  بیمار از این کلید استفاده مي شود. جهت چك کردن دستگاه در ابتداي هر شیفت با فشردن کلید
option  و نمایش صفحه اي با آیتمUser Test با کلیك روي این کلید دستگاه چك شده و از سالم بودن و شارژ بودن دستگاه در طول شیفت ،

 اطمینان حاصل کنید. 

 نکات ایمني

 .افزایش طول سیم برق دستگاه با استفاده از سیمهاي رابط ممنوع مي باشد 

 مال برق گرفتگي وجود دارد.هنگام کار با دستگاه هیچگاه نباید دست پرستار و یا پدلها مرطوب باشند زیرا احت 

 .تخلیه شوك در مکانهایي که اکسیژن بسیار وجود دارد خطر ایجاد انفجار را افزایش مي دهد 

 به کار گیري این دستگاه در نزدیکي دستگاههایي با میدان الکترومغناطیسي زیاد نظیرX-RAY   و MRI  وCT Scan  باعث ایجاد تداخل
 ختل مي کند.میدانها شده و کار دستگاه را م

 .جهت افزایش عمر دستگاه از باتري و کابلهاي اصلي استفاده نمائید 
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  در هنگام کار با دستگاه دقت کنید که بیمار روي یك سطح صاف و سخت و خشك و عایق از نظر الکتریکي دراز کشیده باشد و دقت شود
دفیبریالتور با یکدیگر یا با اشیاء فلزي که در اتصال با بیمار هستند هاي پدلبیمار در اتصال با اجسام فلزي مانند تخت یا برانکار نباشد و 

 تماس نیابد.

  ،در هنگام کار با دستگاه از قرار دادن پدلها روي نوك پستانهاSTERNUM ،PACEMAKER  یا دفیبریالتور هاي کاشته شده در بدن مریض
 خودداري کنید.

 د، از چنانچه بیماري که تحت دفیبریالسیون قرار مي گیرPACEMAKER  کاشته استفاده مي کند، دفیبریالسیون در کارPACEMAKER 
 اختالل ایجادمي کند و یا باعث خرابي آن مي شود بنابراین رعایت نکات زیر الزامي است:

 -.کمترین سطح انرژي که برآوردکننده نیاز است را انتخاب کنید 

  از بکاربردن الکترودها در مجاورت الکترودهايPACEMAKER .خودداري کنید 

  حتما  در هنگام دفیبریالسیون یكPACEMAKER .خارجي جهت احتیاط به همراه داشته باشید 

  بعد از عمل دفیبریالسیون باید فورا تنظیماتPACEMAKER .کاشته شده کنترل شود 

 با مانعي مسدود نشود. دستگاه را در مکاني قرار دهید که امکان تهویه آن به خوبي وجود داشته باشد و فن هاي تهویه 

  از آنجایي که دستگاه الکتروشوك دستگاه اورژانسي مي باشد باید همواره آنرا به برق متصل نمودتا باتریها همواره شارژ باشند. در این
 حالت چراغ سبز دستگاه روشن است و معرف این است که دستگاه به برق شهر متصل است.

 ها با بدن کامل باشد.در غیر اینصورت جرقه هاي پدلبایستي خشك بوده و اتصال  پدلبا  هنگام اعمال شوك تمامي سطح تماس بدن
 ها آسیب مي رساند.پدلایجاد شده به سطح 

  دقیقه استراحت دستگاه در نظر گرفت. 15تخلیه متوالي باید  5هنگامیکه دستگاه در ماکزیمم انرژي عمل تخلیه  را انجام مي دهد بین هر 

  ثانیه بگذرد و عمل تخلیه صورت نگیرد دستگاه به صورت داخلي عمل تخلیه را انجام مي  30دستگاه در یك انرژي معین اگر پس از شارژ
 دهد بنابراین استفاده مجدد نیاز به شارژ مجدد دارد.

  ها و پروبها باید حتما ابتدا دستگاه را خاموش کرد.پدلهنگام تعویض 

 ه میزان کم و به صورت ناقص انجام شود عمر باتري کاهش خواهد یافت. مدت زمان شارژ کامل در صورتي که شارژ باتریها به دفعات و ب
 ساعت است. 16باتري 

  ساعت انجام شد باتري باید تعویض شود. 2در صورتیکه شارژ باتري در زماني کمتر از 

  سال باید تعویض شوند. 5/2باتریها با عمر 

  چك کنید.سیستم اخطار دفیبریالتور را ماهي یکبار 
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  درجه  5از شارژ کردن باتري در برابرر نور مستقیم آفتاب و یا در برابر اشعه هاي مختلف و یا محلهاي سرد با درجه حرارت هاي پایین تر از
 درجه خودداري کنید. 40و درجه حرارتهاي بالي 

  مشاهده پیغامEnergy high  یاEnergy low  معرف اشکال در ذخیره سازي انرژي دستگاه است و لزم است که جهت تعمیر دستگاه اقدام
 شود.

 
 روشهاي تمیز/ ضد عفوني / استریل کردن دستگاه

 
ها را از پدلقبل از هرگونه تمیز کردن دستگاه آنرا از برق جدا و دستگاه را خاموش نمائید.براي احتیاط بیشتر باتري را بیرون آورید و  -

 فیبریالتور جدا کنید.د

 براي تمیز کردن سطح دستگاه از پارچه نمدار و محلولهاي پاك کننده مي توان استفاده کرد.  -

هنگام استفاده از مواد شوینده مراقب باشید این مواد و سایر مایعات در داخل دستگاه و همچنین ورودي تجهیزات جانبي وارد  -
 نشوند.

 % به همراه مواد پاك کننده با درجه بیمارستاني مناسب مي باشند.70کل براي ضدعفوني کردن استفاده از ال -

براي تمیز کردن الکترودها آنها را بر روي سطح پارچه آغشته به آب و صابون مالش دهید. از غوطه ور سازي آن در مواد شوینده جدا  -
 اجتناب نمائید.

 کترودها از ابزارهاي نوك تیز فلزي استفاده نکنید.هیچگاه براي کندن و تمیز کردن ذرات جامد یا لکه هاي روي ال -
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 Nihon Kohden دستگاه الکتروشوك

 کاربرد و مشخصات
و همچنین چاپ  SPO2،اندازه گیري میزان ECGدستگاه الکتروشوك براي انجام دفیبریالسیون عضالت قلب با قابلیت نمایشگري سیگنال   

نتایج مي باشد.این دستگاه براي اعمال شوك به صورت داخلي و خارجي به گونه نیمه اتوماتیك و دستي طراحي شده است. این دستگاه 
 را نیز دارد. (Pacemaker)قابلیت اضافه شدن ضربان ساز

 روش استفاده صحیح
on/off.برای روشن و خاموش نمودن دستگاه می باشد : 

Mon  .جهت مانیتور کردن استفاده می شود: 

تعیین نمایید. خروجی را صفر  180-40را انتخاب و میزان ریت را بین  pacingرا فشرده سپس Energy/mode selectابتدا کلید  Pacingبرای انجام
( را تعیین I,II,IIIرا روی قفسه سینه چسبانده و لید) pacingرا انتخاب نموده و پد های  DemandیاFixedمیلی آمپر تنظیم کنید. پس از آن کلید 

 را افزایش دهید. outputشروع کرده و در حالی که بیمار را مشاهده می کنید  on/offرا با فشردن کلید  Pacingکنید.

Sync.در حالت سینکرونایز از این کلید استفاده نمایید : 

 ده تا شارژشود.را پس از تعیین میزان انرژی فشار دا chargeکلید 

 در قسمت پایین دستگاه کلید های  زیر قرار دارند:

 انواع لیدها 

 اندازه کمپلکس 

 قطع آلرم 

 منو 

 و سوابق موجود است. ECGدر سمت چپ دستگاه دکمه ای جهت پرینت

 نکات ایمني

  نمودتا باتریها همواره شارژ باشند. در این از آنجایي که دستگاه الکتروشوك دستگاه اورژانسي مي باشد باید همواره آنرا به برق متصل
 حالت چراغ سبز دستگاه روشن است و معرف این است که دستگاه به برق شهر متصل است.

  ها با بدن کامل باشد.در غیر اینصورت جرقه هاي پدلبایستي خشك بوده و اتصال  پدلهنگام اعمال شوك تمامي سطح تماس بدن با
 ب مي رساند.ها آسیپدلایجاد شده به سطح 
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  بررسي عملکرد دستگاه هر هفته یکبار باید انجام پذیرد. در این تست، ابتدا الکتروشوك به برق شهر متصل شده و عمل تخلیه را روي
 دستگاه انجام دهید سپس همین عمل را در حالتي که دستگاه از برق قطع است و با باتري کار مي کند انجام دهید. 

 دقیقه استراحت دستگاه در نظر  15تخلیه متوالي باید  5زیمم انرژي عمل تخلیه را انجام مي دهد بین هر هنگامیکه دستگاه در ماک
 گرفت.

  ثانیه بگذرد و عمل تخلیه صورت نگیرد دستگاه به صورت داخلي عمل تخلیه را انجام مي  30اگر پس از شارژ دستگاه در یك انرژي معین
 ارژ مجدد دارد.دهد بنابراین استفاده مجدد نیاز به ش

  ها و پروبها باید حتما ابتدا دستگاه را خاموش کرد.پدلهنگام تعویض 

  در صورتي که شارژ باتریها به دفعات و به میزان کم و به صورت ناقص انجام شود عمر باتري کاهش خواهد یافت. مدت زمان شارژ
 ساعت است. 16کامل باتري 

  ساعت انجام شد باتري باید تعویض شود. 2در صورتیکه شارژ باتري در زماني کمتر از 

  سال باید تعویض شوند. 5/2باتریها با عمر 

 .سیستم اخطار دفیبریالتور را ماهي یکبار چك کنید 

  5از شارژ کردن باتري در برابرر نور مستقیم آفتاب و یا در برابر اشعه هاي مختلف و یا محلهاي سرد با درجه حرارت هاي پایین تر از 
 درجه خودداري کنید. 40درجه حرارتهاي بالي درجه و 

  مشاهده پیغامEnergy high  یاEnergy low  معرف اشکال در ذخیره سازي انرژي دستگاه است و لزم است که جهت تعمیر دستگاه
 اقدام شود.

 .افزایش طول سیم برق دستگاه با استفاده از سیمهاي رابط ممنوع مي باشد 

  هیچگاه نباید دست پرستار و یا پدلها مرطوب باشند زیرا احتمال برق گرفتگي وجود دارد.هنگام کار با دستگاه 

 .تخلیه شوك در مکانهایي که اکسیژن بسیار وجود دارد خطر ایجاد انفجار را افزایش مي دهد 

 به کار گیري این دستگاه در نزدیکي دستگاههایي با میدان الکترومغناطیسي زیاد نظیرX-RAY   وMRI  وCT Scan  باعث ایجاد تداخل
 میدانها شده و کار دستگاه را مختل مي کند.

 .جهت افزایش عمر دستگاه از باتري و کابلهاي اصلي استفاده نمائید 

  در هنگام کار با دستگاه دقت کنید که بیمار روي یك سطح صاف و سخت و خشك و عایق از نظر الکتریکي دراز کشیده باشد و دقت
هاي دفیبریالتور با یکدیگر یا با اشیاء فلزي که در اتصال با بیمار پدلصال با اجسام فلزي مانند تخت یا برانکار نباشد و شود بیمار در ات

 هستند تماس نیابد.
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  ،در هنگام کار با دستگاه از قرار دادن پدلها روي نوك پستانهاSTERNUM ،PACEMAKER  یا دفیبریالتور هاي کاشته شده در بدن
 ري کنید.مریض خوددا

  چنانچه بیماري که تحت دفیبریالسیون قرار مي گیرد، ازPACEMAKER کاشته استفاده مي کند، دفیبریالسیون در کارPACEMAKER 
 اختالل ایجادمي کند و یا باعث خرابي آن مي شود بنابراین رعایت نکات زیر الزامي است:

 د.کمترین سطح انرژي که برآوردکننده نیاز است را انتخاب کنی 

  از بکاربردن الکترودها در مجاورت الکترودهايPACEMAKER .خودداري کنید 

  حتما  در هنگام دفیبریالسیون یكPACEMAKER .خارجي جهت احتیاط به همراه داشته باشید 

  بعد از عمل دفیبریالسیون باید فورا تنظیماتPACEMAKER .کاشته شده کنترل شود 

 مکان تهویه آن به خوبي وجود داشته باشد و فن هاي تهویه با مانعي مسدود نشود.دستگاه را در مکاني قرار دهید که ا 

 
 روشهاي تمیز/ ضد عفوني / استریل کردن دستگاه

 
ها را از پدلقبل از هرگونه تمیز کردن دستگاه آنرا از برق جدا و دستگاه را خاموش نمائید.براي احتیاط بیشتر باتري را بیرون آورید و  -

 جدا کنید.دفیبریالتور 

 براي تمیز کردن سطح دستگاه از پارچه نمدار و محلولهاي پاك کننده مي توان استفاده کرد.  -

هنگام استفاده از مواد شوینده مراقب باشید این مواد و سایر مایعات در داخل دستگاه و همچنین ورودي تجهیزات جانبي وارد  -
 نشوند.

 مراه مواد پاك کننده با درجه بیمارستاني مناسب مي باشند.% به ه70براي ضدعفوني کردن استفاده از الکل  -

براي تمیز کردن الکترودها آنها را بر روي سطح پارچه آغشته به آب و صابون مالش دهید. از غوطه ور سازي آن در مواد شوینده جدا  -
 اجتناب نمائید.

 ابزارهاي نوك تیز فلزي استفاده نکنید.هیچگاه براي کندن و تمیز کردن ذرات جامد یا لکه هاي روي الکترودها از  -

 



 بیمارستان شهدای یافت آباد  
 تدفتر بهبود کیفی                                                                                      

 

                                                                                                        
                               

 
                                      

  

 

20 
 

 ZOLL-1200دستگاه الکتروشوك  

 کاربرد و مشخصات
و همچنین  ECGاین دستگاه یك دستگاه اورژانسي سبك و قابل حمل براي انجام دفیبریالسیون عضالت قلب با قابلیت نمایشگري سیگنال   

چاپ نتایج مي باشد. این دستگاه براي اعمال شوك به صورت داخلي و خارجي طراحي شده است. نرخ ضربان قلب با تنظیم محدوده آلرم 
 را نمایش مي دهد.  

 روش استفاده صحیح

 مانیتورینگ:

  با چرخاندن کلیدon/off .در جهت عقربه ساعت و قرار دادن در ناحیه طوسي و کلمه مانیتور دستگاه آماده استفاده مي گردد 

  زرد( در محل مخصوص روي قفسه سینه بیمار پس از قرار دادن چست لید  -قرمز –کابل و لیدهاي مخصوص مانیتورینگ )سبز
 نصب مي گردد.

  سوکت )فیش( کابل مانیتورینگ را در ناحیهECG مي دهیم. قرار 

 ( با انتخاب لیدl  وll  وlll  از روي دکمه )lead select .مي توان بیمار را مانیتورینگ نمود 

  پدلدر موارد اورژانسي مي توان از دوDC  شوك روي سینه بیمار و انتخاب لید با کلمهpaddle .بیمار را مانیتورینگ نمود 

 دفیبریالتور:

  براي دفیبریله کردن کلیدon/off  در جهت عقربه ساعت چرخانده و در ناحیه قرمز قرار مي دهیم.را 

  اعداد نوشته شده مقدار انرژي بر حسب ژول مي باشد که با توجه به نوع آریتمي و انرژي دستور داده شده کلید را در مقابل آن
 قرار مي دهیم.

  با فشار کلید یا دکمه شارژcharge  گاه شارژ و آماده مي گردد.ها ( دست پدلمشخص شده )روي  2که با عدد 

 ها در ناحیه  پدلsternum-apex  ها نوشته شده قرار مي دهیم. پدلکه روي دسته 

  کیلوگرم روي دسته ها و بدن بیمار وارد مي کنیم. 10فشار معدل 

  فاصله بگیرند. ویاز تخت  حاضر بر بالین بیمارتمامي افراد 

  پدلبا فشار همزمان دکمه هایي که روي هر دو (    .به رنگ قرمز برجسته و نمایان است انرژي را تخلیه مي کنیمdis charge  ) 

  پدلروي  2براي شارژ مجدد مي توان با فشار دکمه قرمز رنگ که با عددapex نموده.ژ مشخص شده دستگاه را مجدد شار 

 د درخواستي مي چرخانیم.در صورت افزایش یا کاهش میزان انرژي دستور داده شده کلید مخصوص انرژي را روي عد 
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  ها روي قفسه سینه گاز خیس قرار داده شود. پدلزیر 

  ها به هم خودداري شود. پدلاز مالیدن کف 

 ها را در هوا تخلیه نکنید زیرا سبب اسیب رسیدن به دستگاه مي شود. پدل 

 

 : pace makerضربان ساز یا 

 ها و وایرهاي مخصوص مربوط به شوك را با فشار دو شاسي که در طرف دسته اتصال کابل قرار دارد خارج نموده و رابط  پدل
 مخصوص پیس میکر را در جاي آن قرار دهید.

 ( مخصوص پیس را که با کلمه پدلدو صفحه )هاFRONT  وBACK .مشخص شده در محل هاي مخصوص خود قرار مي دهیم 

  صفحهFRONT  روي استرنوم و راBACK .را بین دو کتف قرار مي دهیم 

  مخصوص پیس میکر وصل مي نماییم. پدلها را نیز به  پدلسیم مربوط به 

  قرار داده شود.بهتر است پدل ها در یخچال ژل پشت صفحه ها   بین رفتن ، ازجهت جلوگیري از 

 ( بعد از اطمینان از تماس کامل صفحه ها با بدن کلید اصليon-off  را در جهت عکس عقربه هاي ساعت چرخانده و روي کلمه ي )
PACE  قرار می گیردبا رنگ سبز. 

  با دو کلید بزرگ روي صفحه اصلي دستگاه براي انتخاب انرژيout put  وrate .تعداد ضربان( اقدام مي نماییم( 

 ا زیاد مي شود.با توجه به عدم پاسخ دهي یا پاسخ دهي بیمار اعداد انرژي و تعداد ضربان کم ی 

  در ابتداي کارrate  و  80-60با حداقلoutput  تنظیم مي کنیم. 50را روي 

  در صورت عدم پاسخ دهي بیمار عددoutput .افزایش مي یابد  

 

 نکات ایمنی

  دستگاه استفاده از آنجایي که دستگاه الکتروشوك دستگاه اورژانسي مي باشد باید همواره آماده ارائه خدمات بوده لذا هنگامیکه از
 نمي شود باید آنرا به برق متصل نمود تا باتریها همواره شارژ باشند.

  ها با بدن کامل باشد.در غیر اینصورت جرقه  پدلبایستي خشك بوده و اتصال  پدلدر زمان اعمال شوك تمامي سطح تماس بدن با
 ها آسیب مي رساند.پدلهاي ایجاد شده به سطح 
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 دقیقه استراحت دستگاه در نظر  15تخلیه متوالي باید  5کزیمم انرژي عمل تخلیه  را انجام مي دهد. بین هر هنگامي که دستگاه در ما
 گرفت.

  ها و پروب ها باید حتما ابتدا دستگاه را خاموش کرد. پدلهنگام تعویض 

 هش خواهد یافت. مدت زمان شارژ در صورتي که شارژ باتري ها به دفعات و به میزان کم و به صورت ناقص انجام شود عمر باتري کا
دقیقه است که در این صورت چراغ سبز رنگ روشن مي شود. روشن بودن چراغ زرد نشانه در حال شارژ بودن باطري  20کامل باتري 

 است.  چشمك زدن هر دو چراغ نشانه قطع بودن باطري و وصل بودن برق شهر است.

  انجام شد باتري باید تعویض شود.در صورتي که شارژ باتري در زماني خیلي کوتاه 

 .باتریها با عمر سه سال باید تعویض شوند 

  درجه  5از شارژ کردن باتري در برابر نور مستقیم آفتاب و یا در برابر اشعه هاي مختلف و یا محلهاي سرد با درجه حرارت هاي پایین تر از
 درجه خودداري کنید. 40و درجه حرارتهاي بالي 

 بار دستگاه را از برق بکشید و از انرژي باتري تا زمان تخلیه کامل باتري جهت کار با دستگاه  2ر بیشتر باتري هفته اي به منظور طول عم
 استفاده نمائید.

 .افزایش طول سیم برق دستگاه با استفاده از سیمهاي رابط ممنوع مي باشد 

  بودن بررسي نمائید.قبل از استفاده از دستگاه تمامي سیمها و اتصالت را از نظر سالم 

 .مطمئن شوید که سیم برق دستگاه داراي اتصال زمین مي باشد 

  ها مرطوب باشند زیرا احتمال برق گرفتگي وجود دارد.پدلهنگام کار با دستگاه هیچ گاه نباید دست پرستار و یا 

 هد.تخلیه شوك در مکان هایي که اکسیژن بسیار وجود دارد خطر ایجاد انفجار را افزایش مي د 

 به کار گیري این دستگاه در نزدیکي دستگاه هایي با میدان الکترومغناطیسي زیاد نظیرX-RAY   و MRI  وCT Scan  باعث ایجاد تداخل
 میدان ها شده و کار دستگاه را مختل مي کند.

  در هنگام کار با دستگاه دقت کنید که بیمار روي یك سطح صاف و سخت و خشك و عایق از نظر الکتریکي دراز کشیده باشد و دقت
هاي دفیبریالتور با یکدیگر یا با اشیاء فلزي که در اتصال با بیمار  پدلشود بیمار در اتصال با اجسام فلزي مانند تخت یا برانکار نباشد و 

 ابد.هستند تماس نی

 .ماساژهاي قلبي و تنفس مصنوعي را قبل از تحریك براي شوك فورا قطع کنید 

  ،در هنگام کار با دستگاه از قرار دادن پدل ها روي نوك پستان هاSTERNUM ،PACEMAKER  یا دفیبریالتور هاي کاشته شده در بدن
 مریض خودداري کنید.
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  براي جلوگیري از استفاده مجدد غیر عمد دور بیندازید.کلیه الکترودهاي غیرقابل مصرف و خراب شده را فورا 

 چنانچه بیماري که تحت دفیبریالسیون قرار مي گیرد، ازPACEMAKER   کاشته استفاده مي کند، دفیبریالسیون در کارPACEMAKER 
 مي شود بنابراین رعایت نکات زیر الزامي است: PACEMAKERاختالل ایجاد  مي کند و یا باعث خرابي 

 ترین سطح انرژي که برآوردکننده تقاضاي تان باشد انتخاب کنید.کم 

  از بکاربردن الکترودها در مجاورت الکترودهايPACEMAKER .خودداري کنید 

  حتما در هنگام دفیبریالسیون یكPACEMAKER .خارجي جهت احتیاط به همراه داشته باشید 

  بعد از عمل دفیبریالسیون باید فورا تنظیماتPACEMAKER .کاشته شده کنترل شود 

 روشهاي تمیز/ ضد عفوني / استریل کردن دستگاه

ها را از  پدلقبل از هرگونه تمیز کردن دستگاه آنرا از برق جدا و دستگاه را خاموش نمائید. براي احتیاط بیشتر باتري را بیرون آورید و  -
 دفیبریالتور جدا کنید.

 براي تمیز کردن سطح دستگاه از پارچه نمدار و محلولهاي پاك کننده مي توان استفاده کرد.  -

هنگام استفاده ار مواد شوینده مراقب باشید این مواد و سایر مایعات در داخل دستگاه و همچنین ورودي تجهیزات جانبي وارد  -
 نشوند.

 پاك کننده با درجه بیمارستاني مناسب مي باشند.% به همراه مواد 70براي ضدعفوني کردن استفاده از الکل  -

براي تمیز کردن الکترودها آنها را بر روي سطح پارچه آغشته به آب و صابون مالش دهید. از غوطه ور سازي آن در مواد شوینده جدا  -
 اجتناب نمائید.

از وك تیز فلزي استفاده نکنید به جاي این ابزار هیچگاه براي کندن و تمیز کردن ذرات جامد یا لکه هاي روي الکترودها از ابزارهاي ن -
 کنید. ابزارهاي غیر فلزي استفاده

ها چه خارجي و چه داخلي پس از تمیز شدن توسط گاز  پدلهیچگاه دستگاه را در معرض حرارت به منظور استریل کردن قرار ندهید.  -
 استریل شدن هستند الکترودها را هیچگاه اتوکالو ننمائید. درجه سلسیوس و یا تشعشع قابل 134اتیلن اکساید یا بخار آب در دماي 

 دقت شود الکترودهاي داخلي باید بعد از هر بار استفاده استریل شوند. -

دستگاه را با الکل یا مواد ضدعفوني کننده تمیز ننمائید ، چرا که باعث کدر شدن صفحه نمایش مي شوند. همیشه با  LCDهیچگاه پانل  -
 مانیتور شوك را تمیز نمائید.پارچه مرطوب سطح 
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 الکتروکاردیوگراف

همانطورکه می دانیم عضالت قلب برای ایجاد انقباض و انبساط لزم جهت پمپ نمودن خونبه نقاط مختلف بدن و یا به عبارت دیگر ایجاد 
الکتریکی دارد . یکی از  مستقل تحریکفشار خون مناسب برای به حرکتدر آوردن خون در سیستم انتقال خون در بدن ، نیاز به یک سیستم 

می باشد ، چگونگی عملکرد این سیستم است . برای اینکه بتوان نحوه کارکرداین  مشخصه های مهم که بیانگر سالمت و یا بیماری قلبی
العه چگونگی انتشار قدیمی ترین و پر کاربردترین روشها مط سیستم را مورد مطالعه قرار داد ، راههای گوناگونی وجود دارد . یکی از

الکتریکی حاصل از عملکرد الکتریکی قلب را با نمونه  الکتریکی قلب می باشد . بوسیله الکتروکاردیوگراف می توان سیگنالهای سیگنالهای
   . این سیگنال در نواحی مختلف بدن مورد مطالعه و سنجش قرار داد نحوه انتشار برداری از

 ECGقسمتهای اصلی یک

به لحاظ شکل ظاهری و نوع کلید ها می تواند بسیار متفاوت باشد ولی  ECG کلید : این قسمت بسته به مدل وشرکت سازندهصفحه -1
  : بوسیله آنها باید بتوان کارهای زیر را انجام داد

 . کلید روشن و خاموش کردن دستگاه : بوسیله آن دستگاه را روشن و خاموش می کنیم -1-1

 manual با این کلید مد کاری دستگاه را بر روی . اگر (auto) و یا خودکار ( manual) وع عملکرد دستگاه ازنظر دستیکلید انتخاب ن -2-1
 کاریبگذاریم اپراتور قادر خواهد بود تا از میان لیدهای دوازده گانه هرکدام راکه مورد نیاز است انتخاب نماید . در حالیکه با انتخاب مد 

auto  خودکار کلیه دوازده لید را گرفته و چاپ می نمایددستگاه به طور . 

و توصیه پزشک سرعت حرکت کاغذ را انتخاب نماید .  انتخاب سرعت : بوسیله این کلید اپراتور دستگاه میتواند بسته به نوع بیمار کلید -3-1
 . را به خود اختصاص دهدmm/s 50یا  و 25،  5یکی از مقادیر  سرعت حرکت کاغذ می تواند

: بوسیله این کلید می توان اندازه موج رسم شده بر روی کاغذ را تنظیم نمود . مقادیر  ( gain) کلید تنظیم ضریب تقویت موج خروجی -4-1
 . می باشد cm/mv 2یا  1، 5/0معمول گین 

 . کلید فیلتر : از این کلید برای فعال و یا غیر فعال نمودن فیلتر دستگاه استفاده می شود -5-1

باشیم میتوانیم لید مورد نظر خود را انتخاب نماییم . قابل  manual کلیدهای انتخاب لید : بوسیله این کلیدها در صورتیکه در مد کاری -6-1
 . غیر فعال می باشند auto ذکر است که این کلید ) یا کلیدها ( در مد

جاد میشود که به جهت تست خروجی و نیز تنظیم قلم می توان از در خروجی ای1mv: بوسیله این کلید یک سیگنال به اندازه 1mv کلید -7-1
 . آن سود جست

یا شدت صدای آن را تنظیم نمود. این کلید در بعضی از مدلها وجود  دستگاه را قطع و ( beezer) کلید تنظیم صدا : بوسیله آن میتوان بیزر -8-1
 . ندارد

 . از انجام تنظیمات لزم ، دستگاه شروع به گرفتن نوار از بیمار می کند بوسیله این کلید و پس  :  ( start)کلید شروع -9-1

 stop و start کلید ECG)برای اتمام کار باید از این کلید استفاده کنیم .)در بسیاری از دستگاه های manual در مد :  (stop )کلید پایان -10-1
 . در یک کلید ادغام شده اند
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 . و کابل اتصال لیدها می باشد ( earth ) برق ، سیم زمیناتصالت : مشتمل بر کابل  -2

از مدلهای جدید نیز از ابزارهای  صفحه نمایش از قسمتهای الزامی دستگاه نمی باشد و در مدلهای قدیمی و برخی : صفحه نمایش -۳
های  LCD های موجود در بازار از نوع ECG صفحه های نمایش به کار رفته در انواع مختلف . دیگری برای نمایش اطالعات سود می جویند

های رنگی می باشند و بسته به نوع و مدل دستگاه از آنها برای نمایش تنظیمات دستگاه و در  LCD سیاه و سفید تک خطی ویا گرافیکی و نیز
 . گرفته شده از بیمار استفاده می شود ECG برخی مدلها نمایش خروجی

 باطری  -4

گرفته شده از بیمار بر روی را انجام مي دهد. داراي مخزن کاغذ و نیز  ECG عملیات چاپ اطالعات  ( RECORDER) :چاپگر یا ثبات -5
 سنسور کاغذ مي باشد.

 مدارات الکترونیکي -6

 نحوه کار با دستگاه

 اقدامات قبل از روشن کردن دستگاه

 دستگاه به برق شهر متصل شود.

 حاصل شود. از اتصال کابل سالم به دستگاه اطمینان

 از اتصال مناسب و تمیز بودن دستبندها و پوآرها اطمینان حاصل شود.

 نحوه استفاده از دستگاه

 کابل را به بیمار متصل کنید.

 دستگاه را روشن کنید.

 از فعال بودن فیلترها و صحت اتصالت مطمئن شوید.

 ظر خود، قرار دهید.بسته به ن Autoیا  Manualسویچ انتخاب حالت کاري دستگاه را در مد 

 را بزنید. Startدکمه 

 ، بین لیدها سویچ کنید.Manualدرصورت قرار داشتن در مد 

 عملیات ثبت را متوقف کنید. Stopدر صورت ناخوانا بودن ثبت یا مشاهده مشکل با فشردن دکمه 

 اقدامات لزم جهت خاموش کردن دستگاه

 نکشید(.لیدها را با دقت از بیمار جدا کنید)کابل را 

 نام بیمار را روي نوار بنویسید.

 کابل را بعد از تمیز کردن الکترودها در جاي خود قرار دهید.

 دستگاه را جهت شارژ به برق متصل کنید.
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 نگهداری و سرویس

 در هنگام استفاده از ECG حتما از سیم زمین استفاده نمایید . 

  الکترودها را با پنبه و الکل شستشو دهیدپس از هر شیفت کاری و یا حداقل روزی یک بار . 

 در صورت گیر کردن کاغذ در بین غلطکها هرگز آن را بوسیله اجسام سخت خارج نکنید . 

 را با پنبه و الکل سفید تمیز نمایید قلم و یا کریستال حرارتی حداقل هفته ای یک بار نوک . 

 بزرگتر و یا کوچکتر از سایز کاغذ دستگاه می  ز به کاربردن کاغذهایی کههمواره ازکاغذهای استاندارد و مناسب استفاده نموده و ا
 . باشد خودداری کنید

 در صورتی که برق محلی که دستگاه ECG  در آنجا قرار دارد دارا ی نوسانات شدید و یا قطع و وصل مکرر می باشد برای حفاظت از
 . مناسب اتفاده کنید UPS دستگاه حتما از استابالیزر و یا

 اگر در ECG از باطریهای NI – CD تر شدن عمر آنها حتما باید این باطریها به طور منظم شارژ و  استفاده شده است برای طولنی
 دشارژ شوند.

 ECGنکات قابل توجه در هنگام ثبت 

 آیا شرایط گرفتن نوار رعایت شده است؟ -1
رادیولوژي ، سونوگرافي ، تلفن همراه و یا سایر تجهیزات الکتریکـي مطمئن شوید دستگاه در مجاورت منابع نویز نظیر دستگاه هاي  -

 ایجاد کننده تداخل استفاده نمي شود. در غیر اینصورت دستگاه مزاحم را خاموش کرده و یا محل ثبت نوار را تغییر دهید.
 درجه سانتیگراد است. 20-25دماي محیط بین  -
 رطوبت محیط پایین است. -

 
 برقرار است؟ آیا تغذیه برق دستگاه -2
 پریز وصل است. -
 کابل دیگري با کابل تغذیه دستگاه تماس ندارد. -

 
 کابل بیمار درست وصل شده است؟ -3
 الکترودها وصل هستند. -
 کابل بیمار از کابل تغذیه دور است. -
 کابل و الکترودها )دستبند و پوآر( به هم اتصال دارند. -

 
 شرایط اتصال الکترودها صحیح است؟ -4
 ز ژل استفاده شده است.در صورت ضرورت ا -
 الکترودها تمیز هستند ، در غیر این صورت شستشو شده و سطح آنها پاك و براق شود. -
 الکترودهاي کهنه و نو با هم و یا الکترودهاي از انواع مختلف با هم استفاده نمي شوند. -
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 BIONET 2000   دستگاه الکتروکاردیوگراف

 کاربرد و مشخصات
سیگنال قلبي به همراه واحد پردازش سیگنال مي باشد که امکان  3سه کاناله با امکان نمایش همزمان  (ECGاین دستگاه یك ثبت کننده 

 ثبت بصورت پرینت را داراست.

 روش استفاده صحیح

 ابتدا کابل برق را در محل مربوطه وصل کنید. .1

 قرار گیرد.دکمه بالي دستگاه را فشار داده تا در حالت روشن  .2

 کابل بیمار را در محل مربوطه به دستگاه وصل کنید. .3

متعلقات را به بیمار اتصال دهید. )توجه داشته باشید بیمار باید فاقد هرگونه وسیله فلزي اعم از سکه و یا اشیا زینتي به خصوص گردن  .4
 بند و یا دستبند باشد.(

 ا شما نوار را تهیه کنید.حال به بیمار گوشزد کنید که ثابت و بدون حرگت باشد ت .5

ارائه می را فشار دهید و تست را تهیه کنید ) با این دکمه فیلترها کامل اعمال مي شود و دستگاه به طور اتوماتیك نوار را  0دکمه .6
موارد توجه کنید در این حالت فیلترها اعمال نمي شود پس اکیدا در را فشار دهید  9اورژانسي فقط دکمه .( براي استفاده دهد

 اورژانسي استفاده مي شود.

 : کلیدهای دستگاه

 شود و با فشار دکمه تغییر مي کند. تنظیم 10mlvروي  طول موج لیدها باید  – 1شماره  دکمه

 باشد. 25mm/sسرعت چاپ کاغذ باید  –2شماره  دکمه

 باشد. onهمواره باید  base line  -3شماره  دکمه

 Onروشن مي شود.  دکمهفقط در هنگام تشنج یا گرفتگي )اسپاسم عضالني( با فشار  – 4شماره  دکمه

 networkبراي اتصال به  – 5شماره  دکمه

کانال با  6مي توان تعداد کانال هاي موجود را تعریف کرد یك ریتم یك دقیقه ، سه کانال با ریتم دلخواه و  دکمهبا فشار این  – 6شماره  دکمه
 یتم دلخواه و دوازده کانالیك ر

 ( long leadتعریف مي شود. ) 6شماره  دکمهلید دلخواه در  دکمهبا وسیله این  – 7شماره  دکمه

 آموزشي کمك بگیرید( CDهاي هدایت گر وضوح کلیه بدن وارد مي شود )از  دکمهاطالعات بیمار بوسیله  – 8شماره  دکمه

 استفاده شود.  براي موارد اورژانس – Qشماره  دکمه
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 براي پرینت گرفتن پس از اتصال لیدها بکار مي رود. – 0دکمه

(( کپي از اخرین نوار قلب/خروج از منو( و سپس درب را ببندید براي تعویض کاغذ ابتدا 1از تنظیمات خارج مي شود )) – ESC/COPYدکمه
 ه کاغذ را جا بزنید.( بکشید درب باز شد→ضامن آبي رنگ پایین دستگاه را به سمت راست )فلش

 نکات ایمني

 .به منظور جلوگیري از بروز شوك هاي الکتریکي از بازکردن)دمونتاژ کردن(دستگاه خودداري کنید 

 .از بکارگیري دستگاه در نواحي که احتمال خطر احتراق گازهاي قابل اشتعال و گاز هاي بیهوشي وجود دارد خودداري کنید 

  آزاد بپرهیزید.از بکارگیري دستگاه در هواي 

  چنانچه در اثر حادثه اي  شکستگي درLCD  صفحه نمایش دستگاه ایجاد شد از تنفس کردن و یا غذا خوردن در محل خودداري کنید و
 جلوگیري نمائید) در صورت تماس این مایع با پوست بالفاصله آنرا با آب بشوئید.( LCDاز تماس بدن با مایع خارج شده از 

  دستگاه یا کابلهاي آنرا به منظور شستشو یا ضدعفوني در داخل مایعات غوطه ور نکنید.تحت هیچ شرایطي 

  در صورتي که تردید دارید آیا پریزهاي برق داراي اتصال زمین هستند یا خیر، یا در مورد خرابي لیدهاي اصلي دستگاه  شك دارید از
 ه کنید.دستگاه فقط در صورتي که با انرژي باتري تغذیه مي کند استفاد

 .از بکارگیري دستگاه در محیطهایي که تجهیزات فرکانس بال ) الکتروکوتر ، موبایل و .... ( کار مي کنند خودداري کنید 

 شامل الکترودهاي خنثي( با اشخاص دیگر یا تجهیزات دیگر)  در هنگام کار با دستگاه همواره اطمینان یابید که نه بیمار و نه الکترودها(
 ن تجهیزات داراي اتصال زمین باشند( در ارتباط نباشند.هر چند که ای

  اگر الکترودها اتصال کامل به بدن نداشته باشند باعث ایجاد خطا در ثبت سیگنال مي شود که اصطالحا  به این حالتLoose/ 
Connection د. باید توجه کنید که دستگاه گویند. این حالت ممکن است بر اثر شل شدن الکترودها و یا سولفاته شدن آنها به وجود آی

 در این حالت هیچ اخطاري نمي دهد. بنابراین از اتصال کامل الکترودها و سولفاته نبودن آنها اطمینان پیدا کنید.

  این دستگاه چنانچه براي بیماري که ازPacemaker  یا هر نوع دستگاه مشابه دیگر استفاده مي کند به کار گرفته شود هیچ خطري براي
 به کار گرفته شوند ECGار  ایجاد نمي کند. با این حال دستگاهها باید در فواصل کافي از لیدهاي بیم

 را قطع کنید.(  Recorder) به منظور اطمینان بیشتر مي توانید ارتباط بیمار با 

  چنانچه از دستگاه همزمان با دفیبریالتور استفاده مي کنید از دست زدن به دستگاهECG  تمال خطر نشت جریان به خاطر اح
 خودداري کنید.

 :به هنگام دور انداختن باتري هاي مستعمل و غیر قابل استفاده به نکات زیر توجه کنید 

 بدلیل امکان خطر انفجار( خودداري کنید. از انداختن باتري ها در داخل آتش یا کوره هاي سوزاندن زباله( 
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 مکان خطر انفجار خودداري کنید.از اقدام به شارژ مجدد باتریهاي فرسوده به علت ا 

 .از باز کردن پوشش روي باتریها به علت امکان خطر سوختگي با اسید خودداري کنید 

  از نگهداري و بکارگیري دستگاه در محیطهاي خیس و مرطوب و پر از گرد و غبار و یا محیطهایي که در معرض نور مستقیم خورشید و یا
 منابع گرمازا هستند خودداري کنید.

 که دستگاه در تماس با بخارهاي اسیدي یا مایعات اسیدي قرار گیرد این امر مي تواند خسارات جبران ناپذیري به دستگاه  اجازه ندهید
 وارد آورد.

 از بکارگیري دستگاه در نزدیکي دستگاهX-Ray .یا دستگاههاي دیاترمي و موتورها و ترانسفورماتورهاي بزرگ خودداري کنید 

  یك محیط صاف و تراز بکار برید.دستگاه را در 

  به هنگام جداسازي لیدهاي دستگاه از آن، از کشیدن کابلهاي دستگاه خودداري کنید و همواره ازConnector  هاي سر کابل براي جدا
 سازي استفاده کنید.

 نمائید.)دقت کنید کابل بیمار تحت فشارهاي جلوگیري  از اینکه کابلهاي دستگاه در زیر چرخهاي ترالي ها و یا وسایل مشابه قرارگیرد
 مکانیکي زیاد قرار نگیرد.(

 .در صورت نگهداري دستگاه در انبار شرایط محیطي مناسب را رعایت نمائید 

 

 روشهاي تمیز/ ضد عفوني کردن دستگاه

 جدا نمائید. قبل از اقدام به تمیز یا ضدعفوني کردن دستگاه ، دستگاه را  خاموش کنید و اتصال آن را از برق -

 براي تمیز کردن سیستم مي توانید از پارچه مرطوب به همراه محلول دترجنت استفاده کنید. -

 % استفاده کنید.40براي ضدعفوني کردن سیستم از محلول رقیق شده فرمالدئید  -

 بعداز تمیز و ضدعفوني کردن دستگاه حتما  اجازه بدهید دستگاه خشك شود سپس آن را روشن کنید. -

 نگام تمیز و ضدعفوني کردن مراقب باشید که محلول به داخل دستگاه نفوذ نکند.در ه -

 % پاك کنید.40الکترودهارا مي توانید با الکل یا محلول رقیق شده فرمالدئید  -
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   30FUKUDAدستگاه الکتروکاردیوگراف 

 کاربرد و مشخصات
با امکان نمایش سیگنال قلبي به همراه واحد پردازش سیگنال مي باشد که امکان ثبت بصورت پرینت را  ECGاین دستگاه یك ثبت کننده 

 داراست.

 روش استفاده صحیح

  کلیدsensi .همیشه در حالت اتوماتیك باشد 

  کلیدnoise review  همیشه در حالتoff .باشد 

  کلیدHUM Drift  همیشهON .باشد 

  در صورت وجود پارازیت کلیدEMG  در حالتMS .بیشترین کارایي را براي حذف پارازیت دارد 

  کلیدLine freq  50همیشهHZ .باشد 

  کلیدBattery save  براي صرفه جویي در مصرف باتريON .باشد 

 .اگر از سیستم تشخیص استفاده مي کنید حتما سن و جنسیت را مشخص کنید 

  در مواردي که احتمال آریتمي در بیمار وجود دارد مي توان با تنظیم کلیدMODE  در حالتAR  یك دقیقه نوار قلب بیمار را
 بصورت فشرده )پس از گذشت یك دقیقه زمان ( با تفسیر مشاهده فرمایید.

  پس از تنظیم موارد فوق براي استفاده از دستگاه فقط دستگاه را روشن نموده و کلیدSTART  را بزنید. چنانچه پس از خاتمه کار
  دقیقه خاموش مي شود. 5( پس از  Battery Saveخاموش کردن دستگاه فراموش شود دستگاه خودبخود )

 

 نکات ایمني

 .از بکارگیري دستگاه در نواحي که احتمال خطر احتراق گازهاي قابل اشتعال و گاز هاي بیهوشي وجود دارد خودداري کنید 

  بکارگیري دستگاه در هواي آزاد بپرهیزید.از 

  چنانچه در اثر حادثه اي  شکستگي درLCD  صفحه نمایش دستگاه ایجاد شد از تنفس کردن و یا غذا خوردن در محل خودداري کنید و
 بشوئید.(جلوگیري نمائید) در صورت تماس این مایع با پوست بالفاصله آنرا با آب  LCD از تماس بدن با مایع خارج شده از

 .تحت هیچ شرایطي دستگاه یا کابلهاي آنرا به منظور شستشو یا ضدعفوني در داخل مایعات غوطه ور نکنید 
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  در صورتي که تردید دارید آیا پریزهاي برق داراي اتصال زمین هستند یا خیر، یا در مورد خرابي لیدهاي اصلي دستگاه  شك دارید از
 اتري تغذیه مي کند استفاده کنید.دستگاه فقط در صورتي که با انرژي ب

 .از بکارگیري دستگاه در محیطهایي که تجهیزات فرکانس بال ) الکتروکوتر ، موبایل و .... ( کار مي کنند خودداري کنید 

 یزات دیگر) در هنگام کار با دستگاه همواره اطمینان یابید که نه بیمار و نه الکترودها)شامل الکترودهاي خنثي( با اشخاص دیگر یا تجه
 هر چند که این تجهیزات داراي اتصال زمین باشند( در ارتباط نباشند.

  اگر الکترودها اتصال کامل به بدن نداشته باشند باعث ایجاد خطا در ثبت سیگنال    مي شود که اصطالحا  به این حالتLoose 
Connection لفاته شدن آنها به وجود آید. باید توجه کنید که دستگاه گویند. این حالت ممکن است بر اثر شل شدن الکترودها و یا سو

 در این حالت هیچ اخطاري نمي دهد. بنابراین از اتصال کامل الکترودها و سولفاته نبودن آنها اطمینان پیدا کنید.

  این دستگاه چنانچه براي بیماري که ازPacemaker فته شود هیچ خطري براي یا هر نوع دستگاه مشابه دیگر استفاده مي کند به کار گر
به کار گرفته شوند) به منظور اطمینان بیشتر مي  ECGبیمار  ایجاد نمي کند. با این حال دستگاههایي باید در فواصل کافي از لیدهاي 

 را قطع کنید.(  Recorderتوانید ارتباط بیمار با 

 به دستگاه  چنانچه از دستگاه همزمان با دفیبریالتور استفاده مي کنید از دست زدنECG  به خاطر احتمال خطر نشت جریان
 خودداري کنید.

 :به هنگام دور انداختن باتري هاي مستعمل و غیر قابل استفاده به نکات زیر توجه کنید 

 بدلیل امکان خطر انفجار( خودداري کنید. از انداختن باتري ها در داخل آتش یا کوره هاي سوزاندن زباله( 

 باتریهاي فرسوده به علت امکان خطر انفجار خودداري کنید. از اقدام به شارژ مجدد 

 .از باز کردن پوشش روي باتریها به علت امکان خطر سوختگي با اسید خودداري کنید 

  از نگهداري و بکارگیري دستگاه در محیطهاي خیس و مرطوب و پر از گرد و غبار و یا محیطهایي که در معرض نور مستقیم خورشید و یا
 رمازا هستند خودداري کنید.منابع گ

  اجازه ندهید که دستگاه در تماس با بخارهاي اسیدي یا مایعات اسیدي قرار گیرد این امر مي تواند خسارات جبران ناپذیري به دستگاه
 وارد آورد.

  از بکارگیري دستگاه در نزدیکي دستگاهX-Ray ودداري کنید.یا دستگاههاي دیاترمي و موتورها و ترانسفورماتورهاي بزرگ خ 

 .دستگاه را در یك محیط صاف و تراز بکار برید 

  به هنگام جداسازي لیدهاي دستگاه از آن، از کشیدن کابلهاي دستگاه خودداري کنید و همواره ازConnector  هاي سر کابل براي جدا
 سازي استفاده کنید.
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 جلوگیري نمائید.)دقت کنید کابل بیمار تحت فشارهاي  قرارگیرد از اینکه کابلهاي دستگاه در زیر چرخهاي ترالي ها و یا وسایل مشابه
 مکانیکي زیاد قرار نگیرد.(

 .در صورت نگهداري دستگاه در انبار شرایط محیطي مناسب را رعایت نمائید 

 

 روشهاي تمیز/ ضد عفوني کردن دستگاه

 اتصال آن را از برق جدا نمائید.قبل از اقدام به تمیز یا ضدعفوني کردن دستگاه ، دستگاه را  خاموش کنید و  -

 براي تمیز کردن سیستم مي توانید از پارچه مرطوب به همراه محلول دترجنت استفاده کنید. -

 % استفاده کنید.40براي ضدعفوني کردن سیستم از محلول رقیق شده فرمالدئید  -

 را روشن کنید.بعداز تمیز و ضدعفوني کردن دستگاه حتما  اجازه بدهید دستگاه خشك شود سپس آن  -

 در هنگام تمیز و ضدعفوني کردن مراقب باشید که محلول به داخل دستگاه نفوذ نکند. -

 % پاك کنید.40الکترودهارا مي توانید با الکل یا محلول رقیق شده فرمالدئید  -
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  C-120FUKUDAدستگاه الکتروکاردیوگراف 

 کاربرد و مشخصات

ECG  این دستگاه یك ثبت کننده با امکان نمایش سیگنال قلبي به همراه واحد پردازش سیگنال مي باشد که امکان ثبت بصورت پرینت را
 داراست.

 روش استفاده صحیح

  کلیدsensi .همیشه در حالت اتوماتیك باشد 

  کلیدnoise review  همیشه در حالتoff .باشد 

  کلیدHUM Drift  همیشهON .باشد 

  در صورت وجود پارازیت کلیدEMG  در حالتMS .بیشترین کارایي را براي حذف پارازیت دارد 

  کلیدLine freq  50همیشهHZ .باشد 

  کلیدBattery save  براي صرفه جویي در مصرف باتريON .باشد 

 .اگر از سیستم تشخیص استفاده مي کنید حتما سن و جنسیت را مشخص کنید 

  در مواردي که احتمال آریتمي در بیمار وجود دارد مي توان با تنظیم کلیدMODE  در حالتAR  یك دقیقه نوار قلب بیمار را
 بصورت فشرده )پس از گذشت یك دقیقه زمان ( با تفسیر مشاهده فرمایید.

  پس از تنظیم موارد فوق براي استفاده از دستگاه فقط دستگاه را روشن نموده و کلیدSTART  را بزنید. چنانچه پس از خاتمه کار
 دقیقه خاموش مي شود. 5( پس از  Battery Saveخاموش کردن دستگاه فراموش شود دستگاه خودبخود )

 

 نکات ایمني

 )دستگاه خودداري کنید. به منظور جلوگیري از بروز شوك هاي الکتریکي از بازکردن)دمونتاژ کردن 

  احتمال خطر احتراق گازهاي قابل اشتعال و گاز هاي بیهوشي وجود دارد خودداري کنید.از بکارگیري دستگاه در نواحي که 

 .از بکارگیري دستگاه در هواي آزاد بپرهیزید 

  چنانچه در اثر حادثه اي  شکستگي درLCD  صفحه نمایش دستگاه ایجاد شد از تنفس کردن و یا غذا خوردن در محل خودداري کنید
 جلوگیري نمائید) در صورت تماس این مایع با پوست بالفاصله آنرا با آب بشوئید.( LCDارج شده از و از تماس بدن با مایع خ

 .تحت هیچ شرایطي دستگاه یا کابلهاي آنرا به منظور شستشو یا ضدعفوني در داخل مایعات غوطه ور نکنید 
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 ا در مورد خرابي لیدهاي اصلي دستگاه  شك دارید از در صورتي که تردید دارید آیا پریزهاي برق داراي اتصال زمین هستند یا خیر، ی
 دستگاه فقط در صورتي که با انرژي باتري تغذیه مي کند استفاده کنید.

 .از بکارگیري دستگاه در محیطهایي که تجهیزات فرکانس بال ) الکتروکوتر ، موبایل و .... ( کار مي کنند خودداري کنید 

 مینان یابید که نه بیمار و نه الکترودها)شامل الکترودهاي خنثي( با اشخاص دیگر یا تجهیزات در هنگام کار با دستگاه همواره اط
 دیگر) هر چند که این تجهیزات داراي اتصال زمین باشند( در ارتباط نباشند.

 ین حالت اگر الکترودها اتصال کامل به بدن نداشته باشند باعث ایجاد خطا در ثبت سیگنال    مي شود که اصطالحا  به اLoose 
Connection  گویند. این حالت ممکن است بر اثر شل شدن الکترودها و یا سولفاته شدن آنها به وجود آید. باید توجه کنید که دستگاه

 در این حالت هیچ اخطاري نمي دهد. بنابراین از اتصال کامل الکترودها و سولفاته نبودن آنها اطمینان پیدا کنید.

 براي بیماري که از  این دستگاه چنانچهPacemaker  یا هر نوع دستگاه مشابه دیگر استفاده مي کند به کار گرفته شود هیچ خطري براي
به کار گرفته شوند) به منظور اطمینان بیشتر مي  ECGبیمار  ایجاد نمي کند. با این حال دستگاههایي باید در فواصل کافي از لیدهاي 

 را قطع کنید.(  Recorderتوانید ارتباط بیمار با 

  چنانچه از دستگاه همزمان با دفیبریالتور استفاده مي کنید از دست زدن به دستگاهECG  به خاطر احتمال خطر نشت جریان
 خودداري کنید.

 :به هنگام دور انداختن باتري هاي مستعمل و غیر قابل استفاده به نکات زیر توجه کنید 

 ره هاي سوزاندن زباله)بدلیل امکان خطر انفجار( خودداري کنید.از انداختن باتري ها در داخل آتش یا کو 

 .از اقدام به شارژ مجدد باتریهاي فرسوده به علت امکان خطر انفجار خودداري کنید 

 .از باز کردن پوشش روي باتریها به علت امکان خطر سوختگي با اسید خودداري کنید 

  مرطوب و پر از گرد و غبار و یا محیطهایي که در معرض نور مستقیم خورشید و از نگهداري و بکارگیري دستگاه در محیطهاي خیس و
 یا منابع گرمازا هستند خودداري کنید.

  اجازه ندهید که دستگاه در تماس با بخارهاي اسیدي یا مایعات اسیدي قرار گیرد این امر مي تواند خسارات جبران ناپذیري به
 دستگاه وارد آورد.

 در نزدیکي دستگاه از بکارگیري دستگاهX-Ray  .یا دستگاههاي دیاترمي و موتورها و ترانسفورماتورهاي بزرگ خودداري کنید 

 .دستگاه را در یك محیط صاف و تراز بکار برید 

  به هنگام جداسازي لیدهاي دستگاه از آن، از کشیدن کابلهاي دستگاه خودداري کنید و همواره ازConnector  هاي سر کابل براي
 زي استفاده کنید.جدا سا
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  از اینکه کابلهاي دستگاه در زیر چرخهاي ترالي ها و یا وسایل مشابه قرارگیردجلوگیري نمائید.)دقت کنید کابل بیمار تحت فشارهاي
 مکانیکي زیاد قرار نگیرد.(

 .در صورت نگهداري دستگاه در انبار شرایط محیطي مناسب را رعایت نمائید 

 

 استریل کردن دستگاهروشهاي تمیز/ ضد عفوني / 

 قبل از اقدام به تمیز یا ضدعفوني کردن دستگاه ، دستگاه را  خاموش کنید و اتصال آن را از برق جدا نمائید. -

 براي تمیز کردن سیستم مي توانید از پارچه مرطوب به همراه محلول دترجنت استفاده کنید. -

 % استفاده کنید.40براي ضدعفوني کردن سیستم از محلول رقیق شده فرمالدئید  -

 بعداز تمیز و ضدعفوني کردن دستگاه حتما  اجازه بدهید دستگاه خشك شود سپس آن را روشن کنید. -

 در هنگام تمیز و ضدعفوني کردن مراقب باشید که محلول به داخل دستگاه نفوذ نکند. -

   % پاك کنید.      40الکترودهارا مي توانید با الکل یا محلول رقیق شده فرمالدئید  -
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 ( SPO2 meter ) پالس اکسی متر

به  این دستگاه برای سنجش و نمایش درصد اشباع اکسیژندر خون به صورت غیر تهاجمی ) بدون ورود حسگر و یا الکترود به داخل بدن(
هستند، این اختالف کار می رود. اکسي هموگلوبین و دي اکسي هموگلوبین در مقابل نور مادون قرمز و قرمز داراي اختالف جذب نوري 

 اساس کار دستگاه های اکسمی متری است.

 قسمتهای تشکیل دهنده

 : کابل بیمار : شامل قطعات زیر می باشد -1

 سوکت اتصال به دستگاه -

 کابل -

 گیره انگشتی -

  LED منبع نور قرمز از نوع -

 IR منبع -

 سنسور نوری -

 شهریکابل برق : جهت تامین الکتریسیته مورد نیاز دستگاه از برق -2

را نیز نمایش می دهد . همچنین  SPO2 ، تعداد ضربان قلب و منحنی SPO2 رنگی بوده و عالوه بر نمایش LCD صفحه نمایش:اغلب از نوع -3
ه حد پایین و بالیتنظیم شده برای آلرمهایدستگاه و نیز پیغامهای گوناگون دستگاه را نمایش می دهد . در بعضی از مدلهااین صفحهنمایش ب

  . رت حساس به فشار انگشت بوده و از قسمتی تا تمام کارصفحه کلید دستگاه به آن واگذار می شودصو

کلید : با توجه به تنوع تولید کنندگان و نیز تنوع محصولت موجود در بازاراین قسمت بسیار متنوع می باشد . ولی به طور کلی باید  صفحه -4
 : بتوان اعمال زیر رابوسیله آن انجام داد

 تنظیم حدود آلرم های دستگاه -

 تنظیم میزان روشنایی صفحه نمایش دستگاه -

 نمودن نمودار نمایش داده شده توسط دستگاه FREEZE قابلیت -

 دستگاه beezer تنظیم صدای -

 باطری  -5

 مدارات الکترونیکي -6
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 نحوه کار با دستگاه

 اقدامات قبل از روشن کردن دستگاه

 

 شود.دستگاه به برق شهر متصل  -

 از اتصال کابل سالم به دستگاه اطمینان حاصل شود. -

 از اتصال مناسب پروب به سوکت خروجي دستگاه اطمینان حاصل شود. -

 از تمیز بودن سطح سنسور پروب اطمینان حاصل شود. -

 

 نحوه استفاده از دستگاه

 

 دستگاه را روشن کنید. -

 را تنظیم کنید.  Pulseو  Spo2آلرم  -

 بیمار متصل و به نحو مناسب ثابت کنید. پروب انگشتي را به -

 از کشیده نشدن سیم پروب مطمئن شوید. -

 منتظر نمایش شکل موج مناسب بمانید. -

 

 اقدامات لزم جهت خاموش کردن دستگاه

 

 دستگاه را خاموش کنید. -

 پروب انگشتي را از بیمار جدا کنید. -

 پروب را پاك کنید. -

 دستگاه را جهت شارژ به برق متصل کنید. -
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 سرویس و نگهداری

 .دستگاه را در معرض نورهاي نورهاي مستقیم نظیر چراغ سیالتیك، فتوتراپي و... صرفا با پوشاندن پروب استفاده کنید 

 هرگز کابل بیمار را نکشید . 

 قسمت انگشتی کابل بیمار را بوسیله پنبه و الکل تمیز نگهدارید .  

  مناسب بودن اتصالت و کشیده نشدن کابل پروب مطمئن شوید.در صورت اتصال دستگاه به بیماران بیقرار از 

 به هنگام جابجایی بیمار مراقب دستگاه باشید همچنین دستگاه را جایی بگذارید که با تکانهای ناگهانی بیمار به زمین نیفتد . 

 مواج قوي الکترومغناطیسي نظیر دستگاه را متناسب با محلی که در آن باید کار کند انتخاب کنید، برخي دستگاه ها در مجاورت ا
الکتروکوتر و دستگاههاي تصویربرداري و یا در شرایطي که احتمال نشت گازهایي نظیر اکسیژن یا بیهوشي وجود دارد، عملکرد 

 ایمني ندارند.

 عیب یابی و رفع نقص 

 : دستگاه روشن نمی شود -1

 .پریز برق را چک کنید 

 .کابل برق دستگاه را چک کنید 

  شوید که کلید پاور اصلي دستگاه که در بیشتر مدلها در پشت آنها قرار دارد در وضعیت روشن است.مطمئن 

 اطالعات نمایش داده شده از پایداری مناسب برخوردار نیستند: -2

 .نحوه اتصال پروب انگشتی به بیمار را بررسی کنید 

 .اتصالت سوکت را بررسی کنید 

 کنید. اتصالت سنسورهای انگشتی را بررسی 

 .محل استفاده از پالس اکسی متر را به لحاظ وجود دستگاههای الکترونیکی با نویز الکترومغناطیسی بال چک کنید 

 با اینکه کابل بیمار به دستگاه متصل است، دستگاه پیغام عدم اتصال می دهد: -3

 .اتصالت سوکت را چک کنید 

 .سنسور را چک کنید 
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 Novametrixیمترسس اکلدستگاه پا

 کاربرد و مشخصات
فتو پلتیسموگراف ، میزان درصد اکسیژن اشباع در خون و تعداد ضربان قلب در  دستگاه پالس اکسیمتر براي اندازه گیري و نمایش سیگنال  

 ساعت مي باشد. 6ساعت و مدت زمان کارکرد باتري  18تا  14دقیقه استفاده مي شود. مدت زمان شارژ باتري بین 

 استفاده صحیحروش 

 

 با فشار دادن این دکمه مانیتور روشن می گردد.:  POWERدکمه  .1
نشان دهنده وضعیت باتری است. در حالیکه مانیتور از باتری استفاده می کند قرمز می باشد و زمانیکه ولتاژ باتری نشانگر باتری:  .2

 کاهش می یابد بصورت چشمک زن خواهد بود.
3. AC/ON :ز برق شهر می باشد. در این حالت چراغ سبز روشن خواهد بود.نشان دهنده استفاده ا 
را فشار دهیم، این  AUDIOنشانگر چگونگی قطع آلرم: نشان دهنده قطع آلرم صوتی به مدت دو دقیقه خواهد بود. وقتی دکمه    .4

 نشان دهنده نور زردرنگ از خود ساطع می کند و آلرم را به مدت دو دقیقه به حالت قطع می برد.
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با فشار این دکمه آلرم صوتی به مدت دو دقیقه قطع می گردد. در ضمن با فشار این دکمه و نگاه داشتن آن به مدت : AUDIOدکمه  .5
فعال می گردد و با دوبار فشار دادن این دکمه آلرم مجددا وصل  AUDIO OFFد شد و چراغ ثانیه، آلرم بطور دائم قطع خواه20

 خواهد شد.
 ر حالت قطع صدای دستگاه زمانیکه آلرمی اتفاق افتاده باشد، این نشان دهنده بصورت چشمک زن عمل می کند.د .6
7. ALERT RESET :دد و چنانچه آلرم هنوز وجود داشته باشد، نشان با فشار دادن این دکمه، نشان دهنده آلرم غیرفعال می گر

 دهنده دوباره فعال می شود.
 

را  ALERT RESETوقتی آلرم اتفاق بیفتد، این نشان دهنده به رنگ قرمز چشمک می زند و این عمل تا زمانیکه نشان دهنده آلرم:  .8
 نزنیم ادامه می یابد.

مانیتور نوشته شده است و با تغییر منو عملکرد آنها نیز  DISPLAYکلیدهای نرم افزاری که عمل هرکدام در بالی آن کلید روی صفحه  .9
 تغییر می یابد.

 پایه فیکس کردن دستگاه .10
11. EVENT بوسیله فشار دادن این کلید می توان وقایع رخ داده در روی :DISPLAY  را برای بررسی(TREND) ذاری نمود.عالمت گ 
ستون قرمز آلرم: چراغ قرمز مربوط به آلرم می باشد و در زمانیکه آلرم اتفاق افتاده باشد، این چراغ مرتبا چشمک می زند و تا  .12

 خاتمه آلرم این چشمک زدن ادامه می یابد.
 ورودی پروب پالس اکسی متر .13
 د و بوسیله آن می توان روشنایی را تنظیم نمود.این دکمه مربوط به روشنایی صفحه تصویر مانیتور می باشکنتراست:  .14
 صفحه نمایش .15

 نکات ایمني

  ولت و هم با  110قبل از اتصال دستگاه به برق شهر دکمه انتخاب ولتاژ را که در پشت دستگاه است کنترل کنید. این دستگاه هم با برق
 ولت کار مي کند. 220برق 

  ساعت اولیه اتصال مانیتور به برق شارژ مي شود. 14باتري این دستگاه اگر خالي شده باشد در 

 زا خودداري نمائید. از بکار بردن دستگاه در مجاورت گازهاي بیهوشي اشتغال 

 .اتصال دستگاه به سیم برق باید با ارت باشد 

 .براي حفاظت امنیت و سالمت بیمار مانیتور را در موقعیتي قرار دهید که امکان سقوط آن بر روي بیمار نباشد 

  نظیر ( به کارگیري این دستگاه در نزدیکي دستگاههایي که میدان الکترومغناطیسي قوي دارندMRI  باعث تداخل میدانهاي مذکور و )
 کاهش دقت اندازه گیري دستگاه مي شود.

 .به کارگیري این دستگاه در کنار دستگاههاي الکتروشوك و الکتروکوتر باعث ایجاد خطا در اندازه گیري مي شود 

 .از بکار بردن موبایل در مجاورت این دستگاه اکیدا  خودداري نمائید 
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 روشهاي تمیز/ ضد عفوني کردن دستگاه

 هنگام تمیز کردن دستگاه ابتدا آنرا از برق جدا نمائید و دستگاه را خاموش کنید. -

 با استفاده از پارچه مرطوب مانیتور را تمیز نمائید.  -

 روي مانیتور و وسایل جانبي آن بپرهیزید.از پاشیدن و یا ریختن مایع بر  -

 نباید در معرض نور شدید قرار گیرد. SPO2سنسور  -

 را نباید با اشعه و یا بخار استریل کرد. SPO2سنسور  -

 نباید در آب ، حاللها و محلولهاي پاك کننده غوطه ور نمود ، چرا که این سنسورها ضد آب نیستند. SPO2سنسور  -
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 اکسیمترصور آفرینشدستگاه پالس 

 کاربرد و مشخصات

دستگاه پالس اکسیمتر براي اندازه گیري و نمایش سیگنال فتو پلتیسموگراف ، میزان درصد اکسیژن اشباع در خون و تعداد ضربان قلب در   
 .ساعت مي باشد 6ساعت و مدت زمان کارکرد باتري  18تا  14دقیقه استفاده مي شود. مدت زمان شارژ باتري بین 

 روش استفاده صحیح

  .پروب دستگاه را در کانکتور مربوطه محکم نمائید 

 .پروب دستگاه را به بیمار متصل نمائید 

  با استفاده از کلیدpower  دستگاه را روشن نمائید.دستگاه در ابتدا مراحل تستهاي داخلي خود را انجام داده و براي شروع
 مانیتورینگ وارد صفحه اصلي مي گردد.

 هاي الرم را چك نمائید و در صورت نیاز انها را تنظیم کنید. محدوده 

 .در صورت نیاز روشنایي نور دستگاه را با استفاده از کلیدهایي که براي این منظور در نظر گرفته شده اند تنظیم نمائید 

 از کلیدهایي که براي این در صورت نیاز حجم صداي بیپ همزمان با ضربان و همچنین حجم صداي الرم دستگاه را با استفاده 
 منظور در نظرگرفته شده اند تنظیم نمائید.

 .در صورت نیاز مدت زمان قطع موقت صداي الرم را تنظیم نمائید 

  جهت پایان دادن به مانیتورینگ با استفاده از کلیدpower .سیستم را خاموش نمائید 

 نکات ایمني

  ولت و هم با  110ولتاژ را که در پشت دستگاه است کنترل کنید. این دستگاه هم با برق قبل از اتصال دستگاه به برق شهر دکمه انتخاب
 ولت کار مي کند. 220برق 

  ساعت اولیه اتصال مانیتور به برق شارژ مي شود. 14باتري این دستگاه اگر خالي شده باشد در 

 د.زا خودداري نمائی از بکار بردن دستگاه در مجاورت گازهاي بیهوشي اشتغال 

 .اتصال دستگاه به سیم برق باید با ارت باشد 

 .براي حفاظت امنیت و سالمت بیمار مانیتور را در موقعیتي قرار دهید که امکان سقوط آن بر روي بیمار نباشد 

  نظیر ( به کارگیري این دستگاه در نزدیکي دستگاههایي که میدان الکترومغناطیسي قوي دارندMRI  باعث تداخل میدانهاي مذکور و )
 کاهش دقت اندازه گیري دستگاه مي شود.
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 .به کارگیري این دستگاه در کنار دستگاههاي الکتروشوك و الکتروکوتر باعث ایجاد خطا در اندازه گیري مي شود 

 .از بکار بردن موبایل در مجاورت این دستگاه اکیدا  خودداري نمائید 

 

 استریل کردن دستگاه روشهاي تمیز/ ضد عفوني /

 هنگام تمیز کردن دستگاه ابتدا آنرا از برق جدا نمائید و دستگاه را خاموش کنید. -

 با استفاده از پارچه مرطوب مانیتور را تمیز نمائید.  -

 از پاشیدن و یا ریختن مایع بر روي مانیتور و وسایل جانبي آن بپرهیزید. -

 رد.نباید در معرض نور شدید قرار گی SPO2سنسور  -

 را نباید با اشعه و یا بخار استریل کرد. SPO2سنسور  -

 نباید در آب ، حاللها و محلولهاي پاك کننده غوطه ور نمود ، چرا که این سنسورها ضد آب نیستند. SPO2سنسور  -
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 ARCOMEDپمپ سرم دستگاه

 کاربرد و مشخصات

پمپ تزریق جدیدترین دستاورد فناوري تکامل یافته در زمینه رساندن حجم مشخصي از دارو به بدن مي باشد. این پمپ که از طریق یك    
پردازنده کنترل مي شود با استفاده از مکانیزم حرکات خزنده دودي شکل که روي ست تزریق سرم یکبار مصرف استریل اجرا مي شود  ریز

 سازد.مایع را جاري مي 

 روش استفاده صحیح

 گیره تیوپ را ببندید. -1

 درب پمپ را باز کنید. -2

 دستگیره قرمز رنگ را به سمت عقب فشار دهید. -3

 را به داخل تیوپ وارد کنید. IVاز سمت چپ ست  -4

 پائین عبور دهید.باید جریان در داخل تیوپ از سمت چپ به راست باشد. تیوپ را از داخل تشخیص دهنده هوا از بال به  -5

 درب پمپ را ببندید. -6

 گیره تیوپ را باز کنید. -7

 بررسي کنید هنگامیکه گیره تیوپ را باز مي کنید نباید جریاني در مسیر تیوپ وجود داشته باشد. -8

 دستگاه به برق متصل نمائید تا چراغ روي دستگاه روشن شود. در این حالت باتري شروع به شارژ شدن مي کند. -9

 را فشار دهید. ON/OFFدکمه  -10

 کنید تا مسیر کامال  شسته شود. Primeقبل از شروع به کار  -11

 نکات ایمني

 .با توجه به استانداردهاي معتبر، باید از سیم برق مخصوص دستگاه با اتصال زمین استفاده مي شود 

 که گازهاي بیهوشي مشتعل شونده وجود دارد استفاده شود. براي پیشگیري از احتمال خطر انفجار نباید از این دستگاه در مکانهایي 

  فقط از ست سرم استاندارد یا ستهایي که از طرفArcomed .مجاز شناخته شده اند استفاده کنید 

  متر مي باشد. 2/1ارتفاع مناسب قرارگیري دستگاه از سطح زمین 

 وجه از آن استفاده کرد. در صورتي که به دستگاه آسیب شدید و جدي وارد شود نباید به هیچ 
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  ساعت طول مي کشد. 15ساعت و در صورتي که دستگاه خاموش باشد  20شارژ باتري دستگاه در حالیکه دستگاه کارمي کند 

  در صورتي که مي خواهید دستگاه براي مدت طولني در انبار نگاه دارید ابتدا آنرا تمیز کنید، باتري آنرا شارژ کنید و هر چند یکبار
 ت باتري آنرا بررسي نمائید. ) باتري همواره شارژ باشد (.وضعی

 .پس از هر بار تزریق پمپ را تمیز کنید 

 .قبل از شروع کار )بسته به میزان استفاده( دستگاه را کنترل کنید که آیا تمام سیستمهاي آلرم ) اخطار دهنده ( کار مي کنند یانه 

  مطمئن شوید.از کالیبره بودن دستگاه قبل از استفاده 

 

 روشهاي تمیز/ ضد عفوني / استریل کردن دستگاه

 پمپ را فقط باید به آرامي با پارچه اي که با محلول شوینده سبك و آب نمناك شده تمیز کنید. -

 از آب زیاد و پارچه خیس استفاده ننمائید. -

 قبل از اقدام به تمیز کردن، دستگاه را خاموش و از برق بکشید. -

 اتوکالو نکنید و با گاز اتیلن اکساید یا غوطه ورکردن در مواد شیمیایي و آب استریل ننمائید.دستگاه را  -
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      OT-70مدل  JMS دستگاه پمپ سرم 

  کاربرد و مشخصات

اتاق و مواردتزریق در  TPNو  OXYTOCICSبه منظور تزریق مداوم داروهاي شیمي درماني، ضد سرطان و  OT-701دستگاه پمپ سرم مدل 
و اتاق هاي بستري به کار مي رود. این دستگاه با شمارش تعداد قطرات ماده تزریقي فعالیت تزریق را کنترل مي کند و  ICU ،CCUهاي عمل، 

تشخیص مي دهد.  Double infra Red  photo Electricوجود هوا در ماده تزریقي را به روش اولتراسونیك و افتادن قطرات را به روش پرتوهاي 
 این دستگاه چنانچه با یکي از شرایط زیر روبرو شود با زدن آلرم اعالم خطر مي کند:

 Tubeوجود هوا در  -

 ضعیف شدن باتري -

 خالي شدن ظرف -

 باز بودن درب -

 قطرات با حجم غیر عادي -

 کامل شدن فرآیند تزریق -

 مشاهده اختالل در سیستم عملکرد دستگاه -

 انسداد مسیر عبور ماده تزریقي -

 ده صحیحروش استفا

 دستگاه را روشن کنید. -1

 ست تزریق را جایگذاري کنید. -2

 درب را ببندید. -3

 میزان تزریق را انتخاب کنید. -4

 را فشار دهید. STOPرا فشار دهید. براي توقف تزریق دکمه  STARTدکمه  -5

  ادامه دهید.پس از هر گونه تغییرات در میزان تزریق ، حجم و موارد دیگر مي توانید به کزریق  -5
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 نکات ایمني

  از بکارگیري دستگاه در محیطهاي مغناطیسي مانند مکانهایي که تجهیزاتMRI میکرویو و یا  تجهیزات تابش کننده اشعه مانند ،X-ray 
 وجود دارند خودداري کنید. CT Scanو 

  شود خودداري کنید.از بکارگیري دستگاه در مکان هایي که از گازهاي بیهوشي قابل انفجار استفاده مي 

 .در صورت مشاهده هرگونه اختالل در کار دستگاه بالفاصله کار با دستگاه را متوقف کنید 

 .از تماس مستقیم دستگاه با بیمار به نحوي که  دستگاه بیمار را لمس کند خودداري کنید 

 گاه از بکارگیري تجهیزات با فرکانس بال مانند تجهیزات جراحي فرکانس بال مانند دستELECTRO SURGERY  25در فواصل کمتر از 
 خودداري کنید. OT-701سانتي متر از 

 .از بکارگیري تلفنهاي همراه در فواصل کمتر از یك متر تا دستگاه خودداري کنید 

 .از اتصال دستگاه به سیمهاي رابط که چند دستگاه را به یك پریز برق وصل مي کند خودداري کنید 

  به منظور اطمینان از( صحت  عملکرد دستگاه هیچگاه محفظه چکیدن قطراتDrip Chamber را کامال پر نکنید از سوي دیگر دقت)
 حجم آن پر نشود. 3/1کمتر از  Drip Chamberکنید براي جلوگیري از عبور هوا هیچگاه 

 :از نگهداري و انبار کردن دستگاه در مکان هاي زیر خودداري کنید 

  مستقیم نور خورشید یا پرتوهاي قوي قرار دارند.مکانهایي که در معرض تابش 

  مکان هایي که در معرض برخورد مستقیم باد وسایل گرمازا مانندAirconditioner تهویه یا مرطوب کننده ، 

 .مکان هایي که در آنها مواد شیمیایي ، ذخیره، تبخیر یا تولید مي شوند 

 جود دارد.مکان هایي که در آنها گرد و غبار فراوان یا لرزش و 

 .مکان هایي که سطح کف آنها تراز نیست 

 .مکان هایي که در آنها ترشح آب وجود دارد 

 ،در هنگام جابجایي و یا انبارش دستگاهDrip Detector  چشمي دستگاه( را در محل مخصوص آن جاي دهید تا از خطر افتادن و(
 شکستگي آن جلوگیري کنید.

  به کار مي برید و یا از آن بعد از یك انبارش طولني مدت استفاده مي کنید مطمئن شوید که باتري هنگامي که دستگاه را براي اولین بار
 آن کامال شارژ  باشد.
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  به طور معمول باتریها وFinger cassette .را هر سه سال یکبار تعویض کنید 

  باتري را در هر شش ماه یکبار به طور کامل شارژ چنانچه مي خواهید دستگاه را براي یك مدت زمان طولني بال استفاده نگهدارید
 ساعت است.( 30کنید.)مدت زمان شارژ کامل باتري 

  ماه یکبار پس از اینکه باتري را با وصل کردن دستگاه به برق شهر به طور کامل شارژ  6براي جلوگیري از خرابي باتري دستگاه ، هر
( قرار  450ml/hrرا روي حالت ماکزیمم) Flow Rateه فقط با باتري کار کند سپس ساعت( دستگاه را از برق بکشید تا دستگا 30کردید)

استفاده ( قرار دهید و از دستگاه تا زماني که انرژي دستگاه به طور کامل تمام شود، - - -را در حالت آزاد) Volumeداده و محدوده 
 وصل کنید. ساعت( به برق شهر 30سپس دستگاه را جهت شارژ کامل باتري ) نمائید.

 در صورتي که مي خواهید دستگاه را براي مدت طولني انبارش کنید بعد از تمیز کردن سطح دستگاه وFinger Cassette دستگاه را در
 مکاني با شرایط محیطي زیر انبارش کنید:

 درجه  سانتي گراد باشد. 40درجه تا  -10درجه حرارت محیط بین  -1 

 باشد. %95% تا20رطوبت محیط بین  -2 

 باشد. Kpa 106تا  50فشار محیط بین    -3 

 

 روشهاي تمیز/ ضد عفوني / استریل کردن دستگاه 

 از ضدعفوني کردن دستگاه با نابود کننده هاي ارگانیك مثل تینر و الکل خودداري کنید. -

 لزم است قسمت هاي زیر به صورت پریودیك نظافت شوند. -

 )چشمي دستگاه(.Finger Cassette-Tube Lamp- Air Detector- Drip Detector–سطح خارجي دستگاه  -

 براي تمیز کردن سطح خارجي دستگاه از یك پارچه نرم آغشته به مواد پاك کننده و آب استفاده کنید و سپس آنرا خوب خشك کنید. -

ب خشك کنید و از لك افتادن و یا و سطح سنسور آن از یك پارچه کتان نمناك استفاده کرده و آنرا خو Air Detectorبراي تمیز کردن  -
 اختالل ایجاد مي شود. Drip Detectionخط انداختن روي سطح سنسور جلوگیري کنید، در غیر این صورت در کار 

 به راهنماي دستگاه مراجعه کنید. Drip Detectorو  Tube Lampو  Finger cassetteبراي تمیز کردن  -

 وکالو با فشار بال خودداري کنید.و ات ETOاز استریل کردن دستگاه به روش  -
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  AITECS دستگاه پمپ سرنگ

  کاربرد و مشخصات    

دستگاه پمپ سرنگ به منظور تزریق هاي دقیق و مداوم و با سرعت مشخص انواع داروهاي شیمي درماني،آنتي بیوتیکهاي خاص ) که نیاز 
به کنترل دقیق سرعت تزریق دارند( و یا پمپ کردن شیر و داروهاي خوراکي  به تنظیم سرعت تزریق دارند( ، داروهاي قلب و عروق ) که نیاز

 به لوله گوارش نوزادان به کار مي رود.

 

 روش استفاده صحیح 

 .ابتدا برای روشن کردن سرنگ پمپ،پریز آن به برق متصل باشد 

 برای روشن کردن دکمهON   را روشن می کنیم.سرنگ پمپ را در جای مخصوص قرار دهید و از فیکس آن اطمینان داشته
 را فشار دهید.  yesرا فشار دهید. دکمه   Enterباشید.دکمه 

  مقدار دارو را بر حسب  ..…1,2,3با استفاده از شماره هایcc/h .تنظیم می نماییم 

  با استفاده از دکمهC یم و سپس دکمه اول مقدار را صفر می نمایEnter   و سپس دکمهStart  .را روشن می کنیم 

  برای خاموش کردن نیزاول دکمهStop   و سپسoff .را می زنیم 

 

 نکات ایمني 

 .از بکارگیري دستگاه در محلهاي مرطوب و یا زمین خیس به منظور جلوگیري از اتصال کوتاه خودداري کنید 

  شیمیایي یا مکانهایي که گازهاي بیهوشي قابل انفجار وجود دارد، خودداري کنید.از بکارگیري پمپ در محل نگهداري مواد 

 .براي بلند کردن پمپ از بارل سرنگ یا پالنجر آن استفاده نکنید 

  میلي لیتري بیش از ظرفیت آنها خودداري کنید چرا که ممکن است سرنگ در محل خود به طور کامل قرار  50از پرکردن سرنگهاي
 نگیرد.

 اره از پریزهاي داراي اتصال زمین)ارت( جهت اتصال دستگاه به برق استفاده کنید.همو 

 .هیچگاه از سیمهاي رابط و سه راهي جهت اتصال دستگاه به برق استفاده ننمائید 

 .در صورت وارد شدن ضربه به پمپ و یا سقوط آن ، از بکارگیري مجدد دستگاه قبل از تایید پرسنل سرویس خودداري کنید 
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 طمئن شوید که دو شاخه برق دستگاه بعد از شستشو و قبل از استفاده مجدد کامال خشك باشد.) براي اینکار از خشك کننده ها نظیر م
 پمپ باد یا سشواراستفاده نکنید.(

 .از فشار آوردن بر روي لمپ هاي آلرم و لمپهاي نشانگر عملکرد دستگاه در هنگام شستشو خودداري کنید 

 

 تمیز/ ضد عفوني کردن دستگاهروشهاي 

 همواره قبل از تمیز کردن دستگاه، دستگاه را خاموش و سیم آنرا از برق بکشید. -

چنانچه در هنگام کار با دستگاه قطراتي از مایع تزریقي یا دیگر مواد بر روي دستگاه پاشیده شده است بالفاصله لکه ها را با یك پارچه  -
 مرطوب تمیز کنید. 

 پریود مشخص با یك دستمال مرطوب تمیز کنید براي انجام این کار نکات زیر را رعایت کنید:دستگاه را یك  -

 از غوطه ور کردن پمپ در آب خودداري کنید. -

 از پاك کننده هاي ارگانیك مانند تینر و الکل در تمیز کردن سطح دستگاه استفاده نکنید. -
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  دستگاه پمپ ســرنگ فرزنیوس

  کاربرد دستگاه

پمپ سرنگ به منظور تزریق هاي دقیق و مداوم و با سرعت مشخص انواع داروهاي شیمي درماني،آنتي بیوتیکهاي خاص که )نیاز دستگاه 
یا پمپ کردن شیر و داروهاي خوراکي  به تنظیم سرعت تزریق دارند( داروهاي قلب و عروق که )نیاز به کنترل دقیق سرعت تزریق دارند( و

 کار مي رود.   به لوله گوارش نوزادان به

 روش استفاده صحیح

بار  2را   OKکم و زیاد می کنبد و سپس  میزان میلی لیتر را  با می زنیم سپس با دکمه   ابتدا دستگاه را روشن و سپس کلید    -
 فشار میدهیم.

 جهت بولوس از <<<< استفاده می کنیم. -

 را فشار میدهیم.  offو بعد   stopجهت خاموش کردن دستگاه ابتدا کلید  -

 نکات ایمنی

 .از بکارگیري دستگاه در محلهاي مرطوب و یا زمین خیس به منظور جلوگیري از ایجاد اتصال کوتاه خودداري کنید 

  از بکارگیري پمپ یا نگهداري آن در محل نگهداري مواد شیمیایي یا جاهایي که گازهاي بیهوشي قابل انفجار وجود دارد، خودداري
 کنید.

  بلند کردن پمپ ازگیره سرنگ یا لغزنده آن استفاده نکنید.براي 

  میلي لیتري بیش از ظرفیت آنها خودداري کنید چرا که ممکن است سرنگ در محل خود به  50از بیش از ظرفیت پرکردن سرنگهاي
 طور کامل قرار نگیرد.

 فاده کنید.همواره از پریزهاي داراي اتصال زمین ) ارت ( جهت اتصال دستگاه به برق است 

 .هیچگاه از سیمهاي رابط جهت اتصال دستگاه به برق استفاده ننمائید 

 .در صورت وارد آمدن ضربه به پمپ و یا سقوط آن از بکارگیري مجدد دستگاه قبل از تایید پرسنل سرویس خوداري کنید 

 باشد.) براي اینکار از خشك کننده ها پمپ  مطمئن شوید که دو شاخه برق دستگاه بعد از شستشو و قبل از استفاده مجدد کامال خشك
 باد یا سشواراستفاده نکنید.(

 .از فشار آوردن بر روي لمپ هاي آلرم و لمپهاي نشانگر عملکرد دستگاه در هنگام شستشو خودداري کنید 

 :از قراردادن پمپ در مکانهاي زیر خودداري کنید 
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 ید دیگر در مقابل نور مستقیم خورشید یا در معرض نورهاي شد -

 در محلهایي که نوسان فشار هوا وجود دارد. -

 در محلهایي که گازهاي مخرب یا گرد و غبار وجود دارد. -

 در محلهایي که لرزش وجود دارد و یا سطح به صورت ناهموار است. -

 در نزدیکي بخاري یا وسایل گرم کننده دیگر. -

 در معرض افشانه هاي آب. -

 ELECTRO SURGERYدر نزدیکي رادیو و تلویزیون یا وسایل الکترونیکي با فرکانس بال مثل تلفن همراه یا دستگاههاي  -

 به دکمه هاي روي دستگاه فشار بیش از حد وارد ننمائید. -

ن دستگاه به برق این دستگاه مجهز به باتري است، به منظور جلوگیري از خراب شدن باتري لزم است هفته اي یکبار با وصل کرد -
AC  .باتري را شارژ کنید 

 % استفاده کنید.85تا  30درجه سانتي گراد  و رطوبت  40تا  10همواره از این دستگاه در محلهایي با  درجه حرارتهاي بین  -

 شرایط محیطي جهت انبارش این دستگاه در کارتن باید به صورت زیر است: -

 د.درجه سانتي گرا 45تا  -10درجه حرارت بین  -

 %95تا  30رطوبت بین  -

 دستور العمل تمیز/ ضد عفوني کردن دستگاه

 همواره قبل از تمیز کردن دستگاه، دستگاه را خاموش و سیم آنرا از برق بکشید. -

پارچه چنانچه در هنگام کار با دستگاه قطراتي از مایع تزریقي یا دیگر مواد بر روي دستگاه پاشیده شده است بالفاصله لکه ها را با یك  -
 تمیز کنید در غیر اینصورت عمل تزریق ممکن است دقیق انجام نشود.

 دستگاه را هر از چند گاهي براساس یك پریود مشخص با یك دستمال مرطوب تمیز کنید براي انجام این کار نکات زیر را رعایت کنید: -

 از غوطه ور کردن پمپ در آب خودداري کنید. -

 د تینر و الکل جهت تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.از نابود کننده هاي ارگانیك مانن -
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 B-4008      مدل     FRESENIUS   دستگاه دیالیز

   کاربرد و مشخصات

را داشته و تهیه پروفیل هاي سدیم و  Onlineامکان استفاده از کنسانتره بي کربنات خشك بصورت   B 4008مدل  FRESENIUSدستگاه دیالیز 
  اولترفیلتراسیون را ممکن مي سازد.

 روش استفاده صحیح

 که در روي صفحه اصلي دستگاه وجود دارد ، دستگاه راروشن مي کنیم. ON/OFFدر ابتدا با استفاده از دکمه  -1

را در محل مخصوص آن قرار  Bibagبي کربنات استفاده مي کنیم پیپت قرمز رنگ را در داخل محلول مورد نظر قرار مي دهیم و اگر از بافر  -2
 داده ، سپس چراغ دستگاه ، چشمك زن شده که با فشردن دکمه تست دستگاه قسمت هاي مختلف خود را تست مي نماید. 

 ي ندارد. را مي دهد که نمایانگر این است که دستگاه مشکل فن  t1test passپس از انجام این تست ، دستگاه پیغام  -3

 سپس دستگاه را ست و هواگیري مي نمائیم. -4

 انجام مي شود. /min180 mlکه چشمك زن شده است با دور پمپ  Primeپس از پایان تست با فشردن دکمه  -5

ماده اتصال بیمار  مي ، درجه حرارت ، زمان و کانداکتیویتي ،  دستگاه آ UFپس از پرایم کامل با یك لیتر سرم نرمال سالین و تنظیم مقادیر  -6
 باشد.

 

 روشهاي تمیز/ ضد عفوني / استریل کردن دستگاه

ور % به ط48دستگاه از دو قسمت داخلي و خارجي تشکیل شده است که سطوح خارجي دستگاه با استفاده از گاز ساده آغشته به الکل 
شستشه مي شوند و  Rinseقسمت هاي داخلي دستگاه در ابتداي شروع به کار دستگاه با استفاده از برنامه کامل تمیز و ضدعفوني مي شوند.

 % شستشو و ضدعفوني و رسوب زدایي مي شود. 5/3و محلول پرسیدین  Disinfectionدر پایان هر عمل همودیالیز با استفاده از برنامه 
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 B-4008    مدلFRESENIUS   هشدارهاي دستگاه همودیالیز مارك 

 

 هشدار صوتي دستگاه

 (ALARM  ) 
 راه حل ممکن علت

زمان اخطار پس از 
روشن کردن دستگاه 

 )دقیقه(

 تکرار

 

Air in system  درسیستمdialysate .هوا وجود دارد 
 را روشن کنید Flowکلیه 

 
___ 

___ 

 

BLD dimness warning 
ردیاب نشت خوني آلوده است یا 

  dialysate مقدارهواي زیادي در سیستم
 وجوددارد.

 

تائید کنید. یك برنامه   Dialysisبافشار کلید 
نیز رجوع  Fillprogramشستشو اجراکنید.به پیام 

 کنید.

___ ___ 

Connect Conc Line .محلول کنسانتره وصل نشده است 
 سیستم کنسانترت راکنترل کنید.

 
___ ___ 

Dialines not conn. 

)محلول دیالیز(   dialysateاتصالهاي 
 interlockهمچنان در 

Shunt .قرار گرفته اند 

را  Confirmاتصالها را به دیالیز ر وصل کنید. کلید 
 فشار دهید.

___ ___ 

Fillprogram 

 هوا وجود دارد.   dialysateدرسیستم 

خاموش و روشن مي شوند  TMPحدهاي 
 وفعال نیستند.

 

زدودن خودکار هوا   Diahysis Startبا فشار کلید 
(Fill  program end را تائید کنید.چنانچه پیام به )

طور مداوم نمایش داده مي شوددرمان را متوقف 
کرده و واحدسرویس دهنده را خبرکنید.عدم 

انجام این امر ممکن است باعث خطاي 
 ( شود.UFبالنسینگ           ) مقدار اشتباه 

 

___ ___ 

Flow off  warning  جریانDialysate  .قطع شده است 

 را فشار دهید.   Dialysis Startکلید 

)مگراینکه جریان در لحظه دلخواه باشد( یا جریان 
Dialysate  .را وصل کنید 

 دقیقه 30

 دقیقه 45

 دقیقه 60

(SETUP) 

 

 دقیقه 30

 دقیقه 45

 دقیقه 60

(SETUP) 
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 هشدار صوتي دستگاه

 (ALARM  ) 
 حل ممکنراه  علت

زمان اخطار پس از 
روشن کردن دستگاه 

 )دقیقه(

 تکرار

 

Funct. Not allowed 
درصورتیکه نتیجه اي حاصل نشود نمایش 

 داده مي شود.

 

 توالي صحیح عمل رارعایت کنید.

 

____ ___ 

Heparin  pump alarm 

سرنگ هپارین به وضعیت نهایي خود 
 رسیده است.

 خطاي پمپ هپارین

 را فشاردهید.  Dialysis Startکلید 

(،یا سرنگ جدیدي نصب  heparization) بدون 
هشدار پمپ هپارین رجوع  8/3/4کنید.)به گفتار

 کنید.(

____ ___ 

NO-UF UF .خاموش است 

 را فشاردهید.  Dialysis Startکلید 

خاموش باشد.یا  UFبجز زماني که خواسته باشیم 
 ، UF I/Oبا فشار کلید 

Ultrafiltration .را روشن کنید 

 دقیقه 0

 یا

 دقیقه 30

(SETUP) 

 دقیقه10

 یا

 دقیقه 30

(SETUP) 

Profiles  Paused 

)غیرقابل استفاده براي 
بدون  B 4008دستگاههاي 

 پروفیل(

 پروفیلها متوقف شده اند.
پروفیلها را دوباره شروع کنید.یا با فشار کلید 

Dialysis Start  .به متوقف کردن آنها ادامه دهید 
 دقیقه 10 دقیقه 10

Relation  BPR/UFR? 
درمقایسه با مقدار تحویل دهي پمپ خون 

 بسیار بالست. UFمقدار 

 

را کم UF را فشاردهید. مقدار Dialysis Startکلید 
 کنیدیا مقدار پمپ خون را افزایش دهید.

 دقیقه 30 دقیقه 2

Shunt Cover Open 
Interlock  shunt  .باز شده است 

 
Interlock  shunt  .دقیقه 1 را ببندید ___ 

UF-Goal reached 
UF Time  گذشته است وUF Goal   به اتمام

 فعالیت نمي کند. UFرسیده است.پمپ 

 

 را فشار دهید.  Dialysis Startکلید 

 

____ ___ 
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  UNIVERSALمدل  AMEDAدستگاه ساکشن 

 مشخصاتکاربرد و 

 دستگاه ساکشن با ایجاد خالء جهت جمع آوري مایعات زاید بدن به کار  مي رود.  

 روش استفاده صحیح

دقت کنید که لوله هاي سیلیکون داخلي و خارجي دستگاه ممکن است بعد از اینکه چند بار اتوکالو شدند شکننده شوند و یا در دراز  -1
 لوله ها قبل از کاربرد کنترل شوند و در صورت نیاز تعویض شوند. مدت دچار نشتي شوند. لذا لزم است همگي

بعد از هر بار شستشو و ضدعفوني کردن قسمتهاي مختلف دستگاه، اجزاء دستگاه را به روش هاي زیر مورد بازرسي قرار دهید تا از  -2
 صحت عملکرد آنها مطمئن شوید.

 س کنید تا از سالمت آنها مطمئن شوید.لوله هاي ساکشن را با انگشتانتان فشار داده و لم -

 را در جهت حرکت عقربه هاي ساعت تا آنجا که متوقف شود بچرخانید. Vacuumرگالتور  -

 در این حالت گیج خال باید حداکثر خال را که در داده هاي فني براي پمپ ساکشن مشخص شده است را نشان دهد. -

 ترك بازرسي کنید.شیشه هاي ساکشن را از نظر وجود شکستگي و  -

 از اتصال صحیح شیلنگ هاي سیلیکوني به شیشه ساکشن و مدار خالء جهت عملکرد صحیح شیر ایمن اطمینان حاصل کنید. -

 

 نکات ایمني

 .به هنگام دفع زباله ها به نکات زیر در مورد قطعات ساکشن توجه نمائید 

 ارد خودداري کنید.از بکارگیري این دستگاه در مکانهایي که خطر انفجار وجود د 

 روشهاي تمیز/ ضد عفوني کردن دستگاه

 قسمتهاي زیر باید به صورت متناوب تمیز شوند. 

 سطح خارجي دستگاه: -1

 براي تمیز کردن سطح خارجي پمپ از پارچه مرطوب استفاده کنید و از بکارگیري پاك کننده ها و ضد عفوني کننده هاي غلیظ بپرهیزید.  

 قطعات پالستیکي:-2     
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شیشه هاي ساکشن و سرپوشهایي که مانع از لبریز شدن مواد داخل شیشه ساکشن مي شوند و همچنین لوله هاي اتصال را            مي توانید 
 درجه اتوکالو کنید. 134دقیقه در دماي  4براي مدت 

 لوله ها: -3

رجي از جنس سیلیکون هستند. این لوله ها را به جز لوله هاي مصرفي خاص بعد از پمپهاي ساکشن معمول  مجهز به لوله هاي داخلي و خا
 استفاده از دستگاه ابتدا با آب شستشو داده سپس ضدعفوني و بعد اتوکالو کنید.

زیر ضدعفوني  شیشه هاي ساکشن در صورتي که از جنس پلي سولفون یاپلي کربنات ساخته شده باشند ، مي توانید به یکي از روشهاي -4     
 کنید:

 دقیقه. 4درجه دو مدت زمان 134اتوکالو کردن در دماي  -

 دقیقه(. 5جوشاندن)مدت  -    

 استفاده از دستگاه شستشو و ضدعفوني کننده. -    

 توسط مواد شیمیایي -    

 از بکارگیري پاك کننده هاي داراي فنل براي نظافت شیشه ها خودداري کنید.          

کنید که بعد از هر بار شستشوي شیشه هاي ساکشن این  شیشه ها را به دقت تحت بازرسي چشمي قرار دهید تا آثار شکستگي در دقت  -
 آنها نباشد.

 

 
 

 

 مدل
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 BASIC 30  مدلMEDELA  دستگاه ساکشن

 کاربرد و مشخصات
سیلندر جهت جمع آوري مایعات زاید بدن در حین انواع عملهاي جراحي نظیر جراحي پالستیك  -دستگاه ساکشن به کمك سیستم پیستون

 و جراحي هاي عصبي به کار مي رود. 

 روش استفاده صحیح

الو شدند شکننده شوند و یا در دقت کنید که حتي لوله هاي سیلیکون داخلي و خارجي دستگاه ممکن است بعد از اینکه چند بار اتوک -1
 دراز مدت دچار نشتي شوند لذا لزم است همگي لوله ها قبل از کاربرد کنترل شوند و در صورت نیاز تعویض شوند.

بعد از هر بار شستشو و ضدعفوني کردن قسمتهاي مختلف دستگاه، قسمتهاي مختلف دستگاه را به روش هاي زیر مورد بازرسي قرار  -2
 حت عملکرد آنها مطمئن شوید.دهید تا ص

 لوله هاي ساکشن را با دستانتان لمس کنید تا از سالمت آنها مطمئن شوید.  -3

 را در جهت حرکت عقربه هاي ساعت تا آنجا که متوقف شود بچرخانید. Vacuamرگالتور   -4

 مشخص شده است نشان دهد.در این حالت گیج خال باید حداکثر خال را که در داده هاي فني براي پمپ ساکشن   -5

 شیشه هاي ساکشن را از نظر وجود شکستگي یا عوض شدن مشکل آنها بازرسي کنید.  -6

 بازرسي هاي فوق را هر چند یکبار تکرار کنید. -7     

 عملکرد پمپهاي ساکشن باید سالي یکبار کنترل شود.  -8   

 نکات ایمني

 رد قطعات ساکشن توجه نمائید.به هنگام دفع زباله ها به نکات زیر در مو -1

پمپ هاي ساکشن به طور عمده از فلزات و پالستیکهایي ساخته شده اند که قابل دفع بر طبق مقررات محلي است. موتورها و  -2
 کندانسورها و باتري هاي قابل شارژ و غیره را به صورت جداگانه مطابق مقررات محلي دور بیندازید.

 در مکانهایي که خطر انفجار وجود دارد خودداري کنید. از بکارگیري این دستگاه -3

 روشهاي تمیز/ ضد عفوني / استریل کردن دستگاه

 قسمتهاي زیر باید به صورت پریودیك تمیز شوند. -1

 سطح خارجي دستگاه: -

 ي کننده هاي غلیظ بپرهیزید.براي تمیز کردن سطح خارجي پمپ از پارچه مرطوب استفاده کنید و از بکارگیري پاك کننده ها و ضد عفون  
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 قطعات پالستیکي:-     

شیشه هاي ساکشن و سرپوشهایي که مانع از لبریز شدن مواد داخل شیشه ساکشن مي شوند و همچنین لوله هاي اتصال را مي توانید براي 
 درجه اتوکالو کنید. 134دقیقه در دماي  10مدت 

 لوله ها: -

هاي داخلي و خارجي از سیلیکون هستند این لوله ها را به جز لوله هاي مصرفي خاص بعد از استفاده از پمپهاي ساکشن مدل مجهز به لوله 
 دستگاه ابتدا با آب شستشو داده سپس ضدعفوني و بعد اتوکالو کنید.

 شیشه هاي ساکشن در صورتي که از جنس پلي سولفون ساخته شده باشند: -     

درجه در بخار مقاومند.از  140درجه و 150خته شده اند و در برابر ضربه خوردن و دما تا حد این شیشه ها از جنس پلي سولفون سا
نگهداري این شیشه ها در محلهایي که بارهاي فیزیکي سنگین بر روي آنها باشد خودداري کنید.این شیشه ها را مي توانید به یکي از 

 روشهاي زیر ضدعفوني کنید:

دقیقه( استفاده از دستگاه شستشو و ضدعفوني کننده  5جوشاندن)نزدیك به  دقیقه10رجه در مدت د134اتوکالو کردن در دماي -  
Medella/Meiko 

 از بکارگیري پاك کننده هاي داراي فنل براي نظافت شیشه هایي از جنس پلي سولفین خودداري کنید.     - 

 :ید به روش زیر تمیز و ضدعفوني شوندچنانچه شیشه هاي ساکشن از جنس) پلي کربنات( ساخته شده باشند با-

براي شستشو و ضدعفوني کردن این نوع شیشه ها به هیچ وجه از اتوکالو استفاده نکنید. توجه داشته باشید ماکزیمم دماي  -
 جهت ضدعفونی طبق دستورالعمل کمیته کنترل عفونت رفتار شود.درجه است.100شستشوي آنها 

کشن این شیشه ها را به دقت تحت بازرسي چشمي قرار دهید تا آثار شکستگي در آنها بعد از هر بار شستشوي شیشه هاي سا -
 نباشد.
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 VARIOمدل    MEDELAدستگاه ساکشن 

 کاربرد و مشخصات

پیستون ، جهت جمع آوري مایعات و توشحات بدن در حین عملهاي جراحي بکار  -دستگاه ساکشن با ایجاد خالء به کمك سیستم سیلندر  
 از مایعات را دارد. lit/min1 8مي رود. این دستگاه قابلیت جمع آوري نرخ حجمي حداکثر معادل 

 روش استفاده صحیح

 وجود شناور بازدارنده ظروف اطمینان حاصل نمائید.از بسته بودن درب شیشه هاي ساکشن و  -

 قرار میدهیم. 1برای شروع کار با ساکشن ابتدا دو شاخه را به برق زده و کلید را در حالت  -

را به سمت داخل فشار داده  VACUUMاز انتخاب نموده  که برای این کارباید  dفشار هوا را به میزان مورد ن   VACUUMآنگاه  -
 رد نیاز را انتخاب کنید .سپس میزان مو

 نکات ایمني

  پس از استریل کردن دربهاي ظروف، شناور بازدارنده ظروف )مخروطي شکل( حتما  باید نصب گردد در غیر اینصورت مایع به داخل
 دستگاه وارد میشود.

  شده و دچار نشتي شوند لذا لزم دقت کنید که لوله هاي سیلیکوني داخلي و خارجي دستگاه ممکن است بعد از چند بار اتوکالو پاره
 است همگي لوله ها قبل از استفاده کنترل و در صورت نیاز تعویض کنید.

  بعد از هر بار شستشو و ضدعفوني قسمتهاي مختلف دستگاه از جمله شیشه ها و ...... را از نظر وجود شکستگي یا تغییر در شکل
 رد آنها مطمئن شوید.ظاهري آنها مورد بازرسي قرار دهید تا از صحت عملک

 .از اتصال صحیح لوله بیمار و لوله شیشه و شیر ایمني مطمئن شوید 

 روشهاي تمیز/ ضد عفوني / استریل کردن دستگاه

در غیر اینصورت مایع به داخل .پس از استریل کردن دربهاي ظروف، شناور بازدارنده ظروف )مخروطي شکل( حتما  باید نصب گردد  
 .دستگاه وارد میشود

 قسمتهاي زیر باید به صورت متناوب تمیز و ضدعفوني یا استریل شوند.

 سطح خارجي دستگاه: -1

% استفاده کنید و از بکارگیري پاك کننده ها و ضد عفوني کننده هاي غلیظ 70براي تمیز کردن سطح خارجي پمپ از پارچه آغشته به الکل      
 بپرهیزید.

 قطعات پالستیکي: -2
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دقیقه قابل اتوکالو میباشد. همچنین ظروف را میتوان  10درجه سانتي گراد بمدت  134ظروف و شیلنگهاي سیلیکوني در دماي ظروف ، درب 
 بوسیله محلولهاي شوینده فاقد فنل استریل کرد .

 لوله ها: -3    

به جز لوله هاي مصرفي خاص بعد از پمپهاي این ساکشن مجهز به لوله هاي داخلي و خارجي از جنس  سیلیکون هستند این لوله ها را 
 استفاده از دستگاه ابتدا با آب شستشو داده ، سپس ضدعفوني و بعد استریل کنید.

 شیشه هاي ساکشن در صورتي که از جنس پلي سولفون / پلي کربنات ساخته شده باشند: -4

مقاومند.از نگهداري این شیشه ها در محلهایي که بارهاي فیزیکي درجه سانتي گراد  150این شیشه ها در برابر ضربه و دماي بخار تا حد 
 سنگین بر روي آنها باشد خودداري کنید.این شیشه ها را مي توانید به یکي از روشهاي زیر ضدعفوني کنید:

 دقیقه 4درجه به مدت 134اتوکالو کردن در دماي   -      

 دقیقه( 5جوشاندن)نزدیك به  -    

 پاك کننده هاي داراي فنل براي نظافت شیشه هایي از  جنس پلي سولفون خودداري کنید.     از بکارگیري     

 ساخته شده باشند باید به روش زیر تمیز و ضدعفوني شوند. ( PS )چنانچه شیشه هاي ساکشن از جنس پلي استایرین -5 

براي شستشوي  استفاده نکنید. توجه داشته باشید ماکزیمم دمابراي شستشو و ضدعفوني کردن این نوع شیشه ها به هیچ وجه از اتوکالو -   
 درجه سانتي گراد است. 100این  نوع شیشه ها 

 قطعات اسقاطي دستگاه را پس از ضدعفوني دور بیاندازید. -6
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 V-800  مدلدستگاه ساکشن شفا

 کاربرد و مشخصات

سیلندر جهت جمع آوري مایعات و ترشحات بدن در حین انواع عملهاي جراحي  -دستگاه ساکشن با ایجاد خالء به کمك سیستم پیستون     
از مایعات را  lit/min 8نظیر جراحي پالستیك و جراحي هاي عصبي به کار مي رود. این دستگاه قابلیت جمع آوري نرخ حجمي حداکثر معادل 

  دارد.

 فاده صحیحروش است

دقت کنید که حتي لوله هاي سیلیکون داخلي و خارجي دستگاه ممکن است بعد از اینکه چند بار اتوکالو شدند شکننده شوند و یا در  -1
 لوله ها قبل از کاربرد کنترل شوند و در صورت نیاز تعویض شوند. هدراز مدت دچار نشتي شوند لذا لزم است هم

ي کردن قسمتهاي مختلف دستگاه، قسمتهاي مختلف دستگاه را به روش هاي زیر مورد بازرسي قرار بعد از هر بار شستشو و ضدعفون -2
 صحت عملکرد آنها مطمئن شوید.از دهید تا 

 لوله هاي ساکشن را با دستانتان لمس کنید تا از سالمت آنها مطمئن شوید. -3

 را در جهت حرکت عقربه هاي ساعت تا آنجا که متوقف شود بچرخانید. Vacuamرگالتور  -4

 در این حالت گیج خال باید حداکثر خال را که در داده هاي فني براي پمپ ساکشن مشخص شده است نشان دهد. -5

 شیشه هاي ساکشن را از نظر وجود شکستگي یا عوض شدن مشکل آنها بازرسي کنید. -6

 نکات ایمني 

  لوله هاي سیلیکوني داخلي و خارجي دستگاه ممکن است بعد از چند بار اتوکالو پاره شده و دچار نشتي شوند لذا لزم دقت کنید که
 است همگي لوله ها قبل از استفاده کنترل و در صورت نیاز تعویض کنید.

 ود شکستگي یا تغییر در شکل ظاهري . را از نظر وجف دستگاه از جمله شیشه ها و ..بعد از هر بار شستشو و ضدعفوني قسمتهاي مختل
 آنها مورد بازرسي قرار دهید تا  از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید.

 ود.فیلتر سرامیکي باکتریال هر سه ماه یکبار نیاز به تعویض را دارد. در صورتیکه مایعات به فیلتر نفوذ کند فیلتر بالفاصله باید تعویض ش 

 دن دستگاهروشهاي تمیز/ ضد عفوني / استریل کر

 قسمتهاي زیر باید به صورت پریودیك تمیز شوند. -1

سطح خارجي دستگاه:براي تمیز کردن سطح خارجي پمپ از پارچه مرطوب استفاده کنید و از بکارگیري پاك کننده ها و ضد عفوني کننده  -
 هاي غلیظ بپرهیزید.

 قطعات پالستیکي:-     
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لبریز شدن مواد داخل شیشه ساکشن مي شوند و همچنین لوله هاي اتصال را مي توانید براي شیشه هاي ساکشن و سرپوشهایي که مانع از 
 درجه اتوکالو کنید. 134دقیقه در دماي  10مدت 

 لوله ها: -

از  پمپهاي ساکشن مدل مجهز به لوله هاي داخلي و خارجي از سیلیکون هستند این لوله ها را به جز لوله هاي مصرفي خاص بعد از استفاده
 دستگاه ابتدا با آب شستشو داده سپس ضدعفوني و بعد اتوکالو کنید.

 شیشه هاي ساکشن در صورتي که از جنس پلي سولفون ساخته شده باشند: -     

درجه در بخار مقاومند.از  140درجه و 150این شیشه ها از جنس پلي سولفون ساخته شده اند و در برابر ضربه خوردن و دما تا حد 
ري این شیشه ها در محلهایي که بارهاي فیزیکي سنگین بر روي آنها باشد خودداري کنید.این شیشه ها را مي توانید به یکي از نگهدا

 روشهاي زیر ضدعفوني کنید:

 دقیقه10درجه در مدت 134اتوکالو کردن در دماي  -

 دقیقه( 5جوشاندن)نزدیك به  -

 Medella/Meikoاستفاده از دستگاه شستشو و ضدعفوني کننده  -

 با کمك مواد شیمیایي -

 از بکارگیري پاك کننده هاي داراي فنل براي نظافت شیشه هایي از جنس پلي سولفین خودداري کنید.      -

 :( ساخته شده باشند باید به روش زیر تمیز و ضدعفوني شوندPCچنانچه شیشه هاي ساکشن از جنس پلي کربنات) -

ها به هیچ وجه از اتوکالو استفاده نکنید. توجه داشته باشید ماکزیمم دماي شستشوي  براي شستشو و ضدعفوني کردن این نوع شیشه -
 درجه است.100آنها 

دقت کنید که بعد از هر بار شستشوي شیشه هاي ساکشن این شیشه ها را به دقت تحت بازرسي چشمي قرار دهید تا آثار شکستگي در  -
 آنها نباشد.
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   MEDICA مدل دستگاه ساکشن صا ایران

 کاربرد و مشخصات

سیلندر جهت جمع آوري مایعات زاید بدن در حین انواع عملهاي جراحي نظیر جراحي پالستیك  -دستگاه ساکشن به کمك سیستم پیستون
 و جراحي هاي عصبي به کار مي رود. 

 روش استفاده صحیح

و یا در  گردیدهشکننده  وند،ینکه چند بار اتوکالو شدقت کنید که حتي لوله هاي سیلیکون داخلي و خارجي دستگاه ممکن است بعد از ا -1
 دراز مدت دچار نشتي شوند لذا لزم است همگي لوله ها قبل از کاربرد کنترل شوند و در صورت نیاز تعویض شوند.

صحت عملکرد از بعد از هر بار شستشو و ضدعفوني کردن ، قسمتهاي مختلف دستگاه را به روش هاي زیر مورد بازرسي قرار دهید تا  -2
 آنها مطمئن شوید.

 لوله هاي ساکشن را با دستانتان لمس کنید تا از سالمت آنها مطمئن شوید.  -3

 را در جهت حرکت عقربه هاي ساعت تا آنجا که متوقف شود بچرخانید. Vacuumرگالتور   -4

 کشن مشخص شده است نشان دهد.در این حالت گیج خال باید حداکثر خال را که در داده هاي فني براي پمپ سا  -5

 شیشه هاي ساکشن را از نظر وجود شکستگي یا عوض شدن مشکل آنها بازرسي کنید.  -6

 نکات ایمني

  پمپ هاي ساکشن به طور عمده از فلزات و پالستیکهایي ساخته شده اند که قابل دفع بر طبق مقررات محلي است. موتورها و
 غیره را به صورت جداگانه مطابق مقررات محلي دور بیندازید. کندانسورها و باتري هاي قابل شارژ و

 .از بکارگیري این دستگاه در مکانهایي که خطر انفجار وجود دارد خودداري کنید 

 

 روشهاي تمیز/ ضد عفوني / استریل کردن دستگاه

 قسمتهاي زیر باید به صورت پریودیك تمیز شوند

 سطح خارجي دستگاه: -1

 براي تمیز کردن سطح خارجي پمپ از پارچه مرطوب استفاده کنید و از بکارگیري پاك کننده ها و ضد عفوني کننده هاي غلیظ بپرهیزید.  

 قطعات پالستیکي:-2     
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توانید براي شیشه هاي ساکشن و سرپوشهایي که مانع از لبریز شدن مواد داخل شیشه ساکشن مي شوند و همچنین لوله هاي اتصال را  مي 
 درجه اتوکالو کنید. 134دقیقه در دماي  4مدت 

 لوله ها: -3

پمپهاي ساکشن مدل مجهز به لوله هاي داخلي و خارجي از سیلیکون هستند این لوله ها را به جز لوله هاي مصرفي خاص بعد از استفاده از 
 دستگاه ابتدا با آب شستشو داده سپس ضدعفوني و بعد اتوکالو کنید.

 شیشه هاي ساکشن در صورتي که از جنس پلي سولفون یا  پلي کربنات ساخته شده باشند: -4     

درجه مقاومند.از نگهداري این شیشه ها در محلهایي که بارهاي فیزیکي سنگین بر روي آنها باشد  140درجه و 150در برابر دما تا حد 
 زیر ضدعفوني کنید: خودداري کنید.این شیشه ها را مي توانید به یکي از روشهاي

 دقیقه 4درجه در مدت 134اتوکالو کردن در دماي  -

 دقیقه( 5جوشاندن)نزدیك به  -    

 استفاده از دستگاه شستشو و ضدعفوني کننده  -    

 توسط مواد شیمیایي -    

 کنید.     از بکارگیري پاك کننده هاي داراي فنل براي نظافت شیشه هایي از جنس پلي سولفین خودداري      

 ( ساخته شده باشند باید به روش زیر تمیز و ضدعفوني شوند:PSچنانچه شیشه هاي ساکشن از جنس پلي استایرین )

براي شستشو و ضدعفوني کردن این نوع شیشه ها به هیچ وجه از اتوکالو استفاده نکنید. توجه داشته باشید ماکزیمم دماي شستشوي آنها  -
 درجه است.100

 هر بار شستشوي شیشه هاي ساکشن این  شیشه ها را به دقت تحت بازرسي چشمي قرار دهید تا آثار شکستگي در آنها نباشد. بعد از - 
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 MEDAPدستگاه ساکشن 

 کاربرد و مشخصات

 دستگاه ساکشن با ایجاد خالء جهت جمع آوري مایعات زاید بدن به کار  مي رود.  

 روش استفاده صحیح

  به پریز متصل مي نماییم.ابتدا دو شاخه برق را 

 .پس از وصل کردن لوله ساکشن و اماده بودن جهت ساکشن با کیلد چرخشي روي دستگاه آن را روشن مي نمائیم 

 با رگولتورHigh / Vacum پیچ طوسي رنگ( روي دستگاه ،مکش دستگاه  را تنظیم مي نماییم( 

 .بعد از اتمام استفاده دستگاه را خاموش کنید 

 نکات ایمني

  پمپ هاي ساکشن به طور عمده از فلزات و پالستیکهایي ساخته شده اند که قابل دفع بر طبق مقررات محلي است. موتورها و
 کندانسورها و باتري هاي قابل شارژ و غیره را به صورت جداگانه مطابق مقررات محلي دور بیندازید.

 رد خودداري کنید.از بکارگیري این دستگاه در مکانهایي که خطر انفجار وجود دا 

 روشهاي تمیز/ ضد عفوني کردن دستگاه

 قسمتهاي زیر باید به صورت متناوب تمیز شوند. 

 سطح خارجي دستگاه: -1

 براي تمیز کردن سطح خارجي پمپ از پارچه مرطوب استفاده کنید و از بکارگیري پاك کننده ها و ضد عفوني کننده هاي غلیظ بپرهیزید.  

 

 تیکي:قطعات پالس-2     

شیشه هاي ساکشن و سرپوشهایي که مانع از لبریز شدن مواد داخل شیشه ساکشن مي شوند و همچنین لوله هاي اتصال را  مي توانید براي 
 درجه اتوکالو کنید. 134دقیقه در دماي  4مدت 

 لوله ها: -3

این لوله ها را به جز لوله هاي مصرفي خاص بعد از  پمپهاي ساکشن معمول  مجهز به لوله هاي داخلي و خارجي از جنس سیلیکون هستند.-3
 استفاده از دستگاه ابتدا با آب شستشو داده سپس ضدعفوني و بعد اتوکالو کنید.
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شیشه هاي ساکشن در صورتي که از جنس پلي سولفون یا پلي کربنات ساخته شده باشند ، مي توانید به یکي از روشهاي زیر ضدعفوني  -4  
 کنید:

 دقیقه. 4درجه دو مدت زمان 134و کردن در دماي اتوکال -

 دقیقه(. 5جوشاندن)مدت  -    

 استفاده از دستگاه شستشو و ضدعفوني کننده. -    

 توسط مواد شیمیایي -    

 از بکارگیري پاك کننده هاي داراي فنل براي نظافت شیشه ها خودداري کنید.      

ه هاي ساکشن این شیشه ها را به دقت تحت بازرسي چشمي قرار دهید تا آثار شکستگي در دقت کنید که بعد از هر بار شستشوي شیش -
 آنها نباشد.
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 760/740مدل Bennett  دستگاه ونتیالتور

 

 کاربرد و مشخصات
این دستگاه را کنترل دقیق جریان و فشار راه هوایي و میزان اکسیژن در سیکل تنفسي بیماران با استفاده از مخلوط کردن گازها اساس کار 

تشکیل مي دهد.هدایت جریان گاز و فشرده و مخلوط سازي آن با گازهاي تنفسي مورد نیاز بیمار و هدایت جریان گاز از مخزن ذخیره تا 
 مدار تنفسي بیمار از جمله عملیاتي است که در این دستگاه از طریق دو سیستم مرتبط نیوماتیکي و کنترل الکترونیکي انجام مي شود.

 روش استفاده صحیح
 دستگاه را به برق وصل کنید و رابط اکسیزن دستگاه را به اکسیژن سانترال وصل نمائید .  -1

 دستگاه ونتیالتور در پشت دستگاه در سمت راست کنار سیم برق را روشن مي کنیم .  ON/ OFFکلید  -2

 هت تنظیم داده ها مي شود . جپیچ سمت راست و پایین صفحه نمایشگر  -3

 وارد حافظه دستگاه مي کنیم تا این داده ها به بیمار داده شود .   ACCEPTییرات با دکمه کلیه تغ -4

 کدهاي دستگاه در قسمت بال و وسط قرار دارد که انتخاب مي شود ) بر حسب دستگاه به دستور پزشك متخصص بیهوشي ( -5

شده ودستگاه شروع به کار مي  ENTERشي و نهایتا" بر حسب دستور پزشك متخصص بیهو T.v ،FIO2   ،RR  PFحال با انتخاب میزان  -6
 نماید . 

 ( مقدار حجمي که در دقیقه توسط دستگاه به بیمار داده مي شود .  TIDAL  VOLUME)   T.V) الف (  -7  

 ( تعداد تنفس در دقیقه مي باشد  Respiratory  Rate) RRب( 

 ( شدت جریان در ورودي مي باشد peak    flow  ) p.fج( 

( هر گاه بیمار در حالت یا مودي قرار داشته باشد که دم دستگاه با تالش بیمار آغاز گردد باید فشار لزم براي شروع به کار  p.s sensitvity(د(
 ونتیالتور بررسي گردد . 

 ژن را مي توان تنظیم کرد . درصد اکسی o2$%س( 

، در این  ventilator setingه قسمت کامال" مجزا تشکیل شده است که قسمت وسط مانیتور مي باشد که به نام صفحه اصلي دستگاه از س -8
 قسمت ،اوپراتور مي تواند اطالعات مختلف را به دستگاه وارد کند . 

در سمت چپ دستگاه مي  مانیتور نمودن اطالعات بیمار را نشان مي دهد و تنظیم فشار بصورت خط کشي مدرج patient  dataقسمت  -9
 سانتیمتر آب تنظیم مي شود .  10سانتیمتر آب مي باشد و منفي صفر الي  90از مثبت صفر الي  جباشد که بصورت مدر

 مربوط به آلرمهاي مختلف دستگاه مي باشد .   setingventilator ونتیالتور

 تنظیم آلرم دستگاه  -
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HIGH- PRESSUR –LIMIT   تا بیشتر از فشار راه هوایي بیمار  10-15هر گاه فشار راه هوایي بیش از مقدار تنظیم شده باشد . که مقدار آن
  .تنظیم مي شود

LOW  INSPIRAT ORY PRESSUR  تا کمتر از فشار  10-15هر گاه فشار راه هواي کمتر از مقدار تنظیم شده باشد آلرم میزند که مقدار آن
 تنظیم مي شود .  راه هوایي بیمار

 35تعداد تنفس  بیش از مقدار تنظیم شده باشد آلرم مي زند که مقدار آن   HIGH RESPRATORY RATEتعداد تنفس ضرب در حجم تنفس 
مي کنیم و مقدار بدست آمده را نصف کرده که این مقدار  TVرا ضرب در  RRکه مقدار آن به این ترتیب است که  Minute valumeمي باشد .  

 را در دستگاه در قسمت آلرمینگ تنظیم مي کنیم .

 

 روشهاي تمیز/ ضد عفوني کردن دستگاه 

  قسمت بیروني دستگاه باید بالفاصله بعد از استفاده براي هر بیمار تمیز شود. براي این کار از مواد باکتري کش که در عین حال
 مي توان استفاده کرد. LPHپاك کنندگي نیز دارند مانند محلول خواص 

  براي تمیز کردن قسمتهاي داخلي دستگاه تالش نکنید زیرا قسمتهاي دروني با هیچ کدام از موارد و روشهاي استریل کردن
 سازگار نمي باشد.

  یض گردند. مگر در مواردي که چند بار مصرف ساعت مصرف باید تعو 48صافي هاي باکتریال به هیچ وجه قابل استریل نبوده و هر
 باشند.

  لوله هاي خرطومي مسیر اصلي تنفس در صورت چند بار مصرف بودن قابلیت استریل شدن با گاز اتیلن اکساید و یا اتوکالو را
 دارند.

 یي استفاده کرد. هرگز دماي براي ضدعفوني و استریل کردن حس گر جریان باید از گاز اتیلن اکساید و یا استریل کننده هاي شیمیا
 درجه سانتي گراد را نباید در حین فرایند تمیزکاري به کار برد. 60بالتر از 
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 راهنماي کاربري دستگاه گلوکومتر اکیوچك مدل اکتیو
 
 

 کاربرد دستگاه
 

 جهت اندازه گیري قند خون مورد استفاده قرار مي گیرد.
 

 دستگاهدستورالعمل استفاده و نگهداري از 
ظاهر مي شود سپس کد نواري را که از آن استفاده مي کنید ظاهر مي شـود، کـدرا بـا  888نوار را داخل دستگاه بگذارید . عدد  -1

 شماره روي جعبه چك کنید.
ثانیه فرصت دارید تا خون را به نوار منتقل کنیددر این حالت یا قطـره خـون را   روي  20پس از ظاهر شدن عالمت قطره خون ،  -2

ثانیـه  5نوار بگذارید یا نوار را از دستگاه خارج کرده و روي قطره خون قرار دهیـد و مجـددا داخـل دسـتگاه بگذاریـد. پـس از 
 جواب تست نمایش داده مي شود.

ثانیه نگه دارید، نتیجه آخرین تست شما نمایـان  2را به مدت  Mحافظه و میانگین گیري: براي دیدن نتایج تست هاي خود دکمه  
 را فشار دهید. Sشود در این حالت براي دیدن تست هاي قبلي خود دکمه  مي

را بـه صـورت همزمـان فشـار دهیـد عـدد  Sو  Mرابزنید تا آخرین تست نمایـان شـود ، سـپس دکمـه  Mبراي مینگین گیري دکمه 
 هده کنید.روز را مي توانید مشا 30و  14روز است با تکرار این عمل میانگین  7نمایش داده شده میانگین 

 توجه داشته باشید براي گرفتن میانگین باید حتما ساعت و تاریخ دستگاه تنظیم باشد.
عالمت سیب کامل ظاهر مـي شـود کـه ایـن  Sنشان دار کردن تست: بعد از اینکه دستگاه نتیجه تست را نشان داد با زدن دکمه 

را فشار دهید عالمت سیب گاز زده ظاهر مـي شـود کـه عالمت نشان دهنده تست قبل از خوردن غذا است . اگر مجددا دکمه 
نشان دهنده تست بعد از خوردن غذا است . با تکرار این عمل عالمت ستاره ظاهر مي شود که با این عالمت مي توانید تسـت 

را بزنیـد  Mمورد نظر خود را مشخص کنید . اگر نتیجه تست خود را با هر یك از این عالمـت هـا نشـان دار کنیـد و سـپس دکمـه 
 تست شما با همان عالمت ها در حافظه ذخیره مي شود.

قبل از خون گیري محل خونگیري را با آب گرم شسـته وکـامال خشـك نماییـد.  -1دستورالعمل کار با اتولنست)قم خون گیري(:
نسـت هـا یـك بـار یك لنست )سوزن( در محل نگهدارنـده لنسـت قـرار دهید.)ل -3کالهك قلم خونگیري را بیرون بیاورید.  -2

 180بـا  -4مصرف هستند و در صورت استفاده مجدد احتمال ابتال به عفونت هاي خوني نظیر: ایدز و هپاتیت و ... وجـود دارد( 
براي تعیین عمـق  -6کالهك قلم خونگیري را مجددا در جاي خود قرار دهید.  -5درجه چرخش محافظ لنست را جدا نمایید. 

اسـتفاده کنیـد. در صـورتیکه مقـدار  3ا تنظیم نمایید شما مي توانید در اولین خونگیري از درجه خون گیري عدد روي کالهك ر
خون گیري مناسب بود در دفعات بعد نیز از همـین عـدد اسـتفاده کنیـد در غیـر ایـن صـورت مـي توانیـد از شـماره هـاي بـالتر 

دهید تا کلید شلیك که روي بدنه قلم شماست زرد رنگ شـود  براي استفاده ابتدا کلید انتهاي قلم خود را فشار -7استفاده کنید.
 در این حالت قلم را روي انگشت خود قرار داده و براي شلیك سوزن دکمه زرد رنگ را فشار دهید.

 نكات مرتبط با نگهداري دستگاه
 

جاگذاري باتري : در قسمت پشت دستگاه محفظـه اي قـرار دارد کـه محـل قـرار گـرفتن  -قسمت هاي تشکیل دهنده دستگاه: 
کد چیپ: کد چیپ )قطعه نارنجي( را از قوطي نوار برداشته و  -باتري است . نوار سبز رنگ را برداشته و محفظه باتري را ببندید. 
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د هـر بسـته جدیـد کـد چیـپ قـدیمي را خـارج کـرده و کـد چیـپ جدیـد را درون در محل مخصوص خود قرار دهید . بـا خریـ
 دستگاه قرار دهید. 

 
 دستور العمل تمیز/ ضد عفوني کردن دستگاه

 

لنز دستگاه : در قسمت پایین دستگاه محفظه اي قرار دارد که داراي در پوش است و زیر این درپوش لنز دسـتگاه قـرار دارد کـه در صـورت  -
مي توانید با یك گوش پاك کن آغشته به الکل سفید لنز را تمیز کنید.توجه فرمایید که برخورد دست الکلي یا دست خیس بـا نـوار آلوده شدن 

 باعث فاسد شدن نوار مي شود.
 

 پیام هایي که در قسمت عددي نمایش داده مي شود
 

LO :  نتیجه آزمایش کمتر ازmg/dL .است 
Hi  600: نتیجه آزمایش بیشتر از mg/dL .است 

 + در حال چشمك زدن کد : کد چیپ به طور صحیحي در دستگاه قرار نگرفته یا در دستگاه قرار ندارد.---
--- +memory .میانگین محاسبه نمي شود : 

 پیغام هاي خطا
E-1 .نوار تست به طور صحیح یا کامل جاسازي نشده ، نوار تست از دستگاه خارج شده و مجددا جاسازي نشده است 
E-2 کد چیپ دستگاه دیگر 
E-3 .کد چیپ خوانده نمي شود ، کد چیپ دستگاه دیگري جاسازي شده است 
E-4  احتمال قند خون شما بسیار پایین است ، پنجره اندازه گیري )لنز( بسیار کثیف است نوار تست خم شده و به صورت صاف داخل

 دستگاه قرار نگرفته است.
E-5  دستگاه قرار گرفته ، قرار دادن خون زودتر از عالمت قطره خون ، پنجره اندازه گیري کثیف است.یك نوارتست استفاده شده در 
E-7 )دستگاه در معرض یك میدان مغناطیسي قوي قرار دارد.)کنار تلفن همراه 

 
E-8 .کد چیپ در حین آزمایش بیرون کشیده شده است 
E-9  نگرفته است.نوار تست خم شده و یا به طور صحیح در دستگاه قرار 
Err .مقدار بسیار کمي خون روي نوار ریخته شده است 

EEE خطاي دستگاه 
EEE  .درجه حرارت براي انجام تست خیلي بال یا خیلي پایین است 
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 YP—90انکوباتور راهنماي کاربري دستگاه 
 
 

 کاربرد و مشخصات
 

 استفاده می شود.این دستگاه جهت نگهداری نوزاد در محیطی با شرایط کنترل شده 
 

 روش استفاده صحیح
 

 )کنار دستگاه(، را روشن کنید.  Powerکلید  -1
 در این مدل امکان تنظیم پارامتر دمای محفظه وجود دارد. -2
نمایشگر دستگاه به حالت چشمک زن در  ≈برای تنظیم دمای محفظه  ابتدا عالمت کلید  را فشار دهید. سپس با فشار دادن کلید  -3

 دمای موردنظر را تنظیم و دوباره عالمت کلید  را فشار دهید. ↓و   ↑می آید. با استفاده از کلیدهای 
 دستگاه را خاموش کنید. POWERدر صورت نیاز نداشتن به دستگاه با استفده از کلید  -4

 
 

 پیام های خطای دستگاه
روشن نشدن 

LED 
 علت آالرم

POWER  سیستم تغذیه یا فیوزهای دستگاه دچار مشکل
 شده است

FAN مشکل فن یا بال رفتن غیرعادی دمای اطراف فن 

SENSOR  یکی از دو سنسورSKIN یا   AIR از جای خود  
 خارج شده یا آسیب دیده است

OVERHEAT  درجه است38دمای محفظه بالتر از  

DEVIATION دمای تنظیم  وجود اختالف بین دمای واقعی و
 شده به دلیل عوامل محجیطی یا خرابی دستگاه

SYSTEM با واحد فنی شرکت تماس بگیرید 
 

 

آلرمهای صوتی توسط کلید مربوطه  غیرفعال می شود، چراغ مربوط به آلرم در صورت برطرف شدن مشکل خاموش می شود. در صورت 
 می شود. دقیقه مجددا آلرم صوتی فعال5برطرف نشدن مشکل پس از 
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 نکات ایمني
 

 

دستگاه را در محل مناسب قرار دهید از قرار دادن دستگاه در مجاورت دستگاه هـای حرارتـی و برودتـی، محـل هـای پـر سروصـدا،  -1
 پنجره و نور مستقیم آفتاب خوددرای نمایید.

شـرایط ثبـات حرارتـی برسـد و دقیقـا همـان  دقیقه قبل از قرار دادن نوزاد در دستگاه، دستگاه را روشن کنید تا دستگاه بـه10حداقل  -2
 دمای موردنظر شما را تامین نماید.

 .در صورت استفاده از رطوبت باید از آب مقطر استفاده نمود و بعد از هربار استفاده محفظه شستشو و آب آن تعویض شود -3
 

 روشهاي تمیز/ ضد عفوني کردن دستگاه
 

 برق را از پریز جدا کنید. هنگام تمیز کردن دستگاه را خاموش کرده و سیم -1
 دهیم.پس از پایان کار با دستگاه پروب را کامال  پاك کرده و در جاي خود قرار مي -2
برای تمیز کردن کناره های شیشه ای تخت احیاء از مواد الکل دار اسـتفاده ننماییـد. بـرای ایـن کـار از سـایر مـواد ضـدعفونی کننـده  -3

 استفاده نمایید. برای نظافت قسمتهای فلزی دستگاه محدودیتی وجود ندارد.رقیق شده مانند هایژن، دکونکس و... 
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 تخت احیاء نوزادراهنماي کاربري دستگاه 
 

 کاربرد و مشخصات
 

 این دستگاه مجهز به وارمر، فتوتراپی و تخت با قابلیت پوزیشن گیری و امکانات احیاء نوزاد می باشد.
 

 روش استفاده صحیح
 

)پشت دستگاه(، را روشن کنید. سپس می توانید با کلیدهای روی دستگاه به دلخواه هرکدام از قسـمتهای کنتـرل کننـده   Powerکلید -1
 دما، لمپ خونگیری و لمپهای فتوتراپی را روشن کنید.

 در این مدل تخت احیاء می توانید به دو صورت دمای تخت)بدن نوزاد( را کنترل کنید:-2
 کنترل دستی-2از سنسور پوستی               استفاده  -1

 می توان دمای تخت را تنظیم کرد. 5تا 4با انجام دادن هرکدام از مراحل -3
برای تنظیم دما در حالت سنسور پوستی ابتدا عالمت کلید را فشار دهید. نمایشگر دمای تنظیمی به حالت چشمک زن در می آید. با -4

 دمای موردنظر را تنظیم و دوباره عالمت کلید را فشار دهید.  ↓و   ↑استفاده از کلیدهای 
برای تنظیم دما در حالت دستی ابتدا عالمت کلید  و سپس کلید نماد دست را فشار دهید و بعد دوباره عالمت کلید را فشار دهیـد.  -5

ظـیم کنیـد. قـدرت هیتـر را مـی توانیـد در درصـد تن 50تـا  0می توانیـد قـدرت هیتـر را از   ↓و   ↑در این حالت با استفاده از کلیدهای 
دقیقه یکبار آلرم می زند تا پرسنل بـرای بررسـی وضـعیت نـوزاد و دمـای 11نمایشگر مخصوص آن مشاهده کنید. در این حالت هر 

 بدنش بالی تخت حضور یابند.
نوزاد، ضامن قرمز رنـگ پشـت دسـتگاه را  در صورت نیاز برای تغییر زاویه هد )قسمت وارمر( دستگاه، مثال برای انجام رادیولوژی از -6

 درجه قرار بگیرد.60و  30به سمت پایین بکشید. هد بالی دستگاه می تواند به دو طرف حرکت و در زوایه های 
 درجه زاویه دهید.10برای زاویه دادن به تخت با استفاده از دسته زیر تخت می توانید، تخت را تا  -7

 
 پیام های خطای دستگاه

 
روشن نشدن 

LED 
 علت آلرم

POWER سیستم تغذیه یا فیوزهای دستگاه دچار مشکل شده است 

SENSOR یکی از دو سنسور پوستی یا تخت از جای خود خارج شده یا آسیب دیده است 

OVERHEAT 
درجه را 43درجه یا سنسور تخت دمای بالتر از 38سنسور پوستی دمای بالتر از 

 نشان می دهد

DEVIATION وجود اختالف بین دمای واقعی و دمای تنظیم شده 
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 نکات ایمني
 

دستگاه را در محل مناسب قرار دهید از قرار دادن دستگاه در مجاورت دستگاه هـای حرارتـی و برودتـی، محـل هـای پـر سروصـدا،  -1
 پنجره و نور مستقیم آفتاب خوددرای نمایید.

در دستگاه، دستگاه را روشن کنید تا دستگاه به شـرایط ثبـات حرارتـی برسـد و دقیقـا همـان  دقیقه قبل از قرار دادن نوزاد15حداقل  -2
 دمای موردنظر شما را تامین نماید.

خوداری نمایید و برای وصل کردن مجد سنسور، با توجه به عالمت سنسـور  BEDو  SKINتا حد ممکن از خارج کردن سنسورهای  -3
 ، باتوجه به عالمت روی سنسور، آن را با دقت و به آرامی در محل مربوط وارد نمایید.

سنسور پوستی را همیشه روی قسمت کبد و سینه نوزاد قرار دهید و مراقب باشـید کـه هـیچ گـاه از بـدن نـوزاد جـدا نشـود. پرسـنل  -4
 دقیقه یکبار وضعیت نوزاد و دمای بدن آن را بررسی کنند.30خش باید هر ب

 سنسور تخت باید همیشه در جای مخصوص خود در روی تخت قرار بگیرد و هرگز روی آن را نباید بپوشانی. -5
 درصورت وجود هرگونه خرابی در دستگاه، تا زمان برطرف شدن مشکل از دستگاه استفاده نکنید. -6

 
 

ضد عفوني کردن دستگاه روشهاي تمیز/  
 

 هنگام تمیز کردن دستگاه را خاموش کرده و سیم برق را از پریز جدا کنید. -1
 دهیم.پس از پایان کار با دستگاه پروب را کامال  پاك کرده و در جاي خود قرار مي -2
کـار از سـایر مـواد ضـدعفونی کننـده رقیـق برای تمیز کردن کناره های شیشه ای تخت احیاء از مواد الکل دار استفاده ننمایید. برای ایـن  -3

 شده مانند هایژن، دکونکس و... استفاده نمایید. برای نظافت قسمتهای فلزی دستگاه محدودیتی وجود ندارد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


