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 دستگاه يمعرف :اولفصل    █
 

 دستگاه درباره-1-1
 ست. ا ک اصفهانياپتع يصناشرکت  ساختتور يالتور/ مانيبريک دفي RELIVE DM5دستگاه الكتروشوک مدل 

مارستان ها را يب يكن پزشيشامل پزشكان، پرستاران و مهندس مارستان هايب يم درمانيت يازهايه نين دستگاه کليا
 باشد. يکاربر م يآسان برا يکاربر ين دستگاه دارايا کند. يفراهم م

امكان بوده و  يجمرتهايكر موقت غيس ميوورژن )سنكرون( و پي،کارديون دستيالسيبريدف يمدها يداران دستگاه يا
از نوع  ن دستگاهيان يکند. همچن يکاربر فراهم م يرا برا ECG ،2OpS ،NIBP ،IBP ،TEMP ،2COنگ يتوريمان

Frequent use باشد يم. 

ده کرد. در هامش شينما صفحه يرا بر رو ECG يگنال هايستوان  يم ECGنگ بسته به نوع کابل يتوريدر مد مان
 يم ،ميس ECG 5و در صورت استفاده از کابل  I ،II ،III يدهايتوان ل يم ،ميس ECG 3صورت استفاده از کابل 

 يورت عددص)هم به  2COو 2OpS ،IBP يپارامترها .ش دادينمارا  Vا ي I ،II ،III ،aVR ،aVL ،aVF يدهايتوان ل
 کرد. ش مشاهدهيصفحه نما يتوان بر رو يز ميرا ن NIBP ،TEMPيو پارامترها و هم به صورت شكل موج (

 کند. يره ميشده را در خود ذخ يرياندازه گ ياتيعالئم ح ريمقادن دستگاه يهمچن

د ين حالت بايود. در اش يکاربر فراهم م يمار برايبدن ب يامكان انجام شوک بر رو ،يون دستيالسيبريدر مد دف
مورد نظر را انتخاب  ينرژ( ا1: ط مناسبيشرا ز کند و در صورت وقوعيمار را آناليب ECGگنال يس ،ا پرستاريپزشک 

 ق پدليهم از طر تواند يم ونيالسيبريدف کند.ه يمار تخليبدن ب يوک را بر رو( ش3کند. ژ ( خازن را شار2کند. 
را در مد  (نسنكرو)وورژن يتوان کارد ين ميچند منظوره انجام شود. همچن يق پدهايو هم از طر يخارج

 اجرا کرد. يون دستيالسيبريدف

 يند. پالس هاک يرا فراهم م ير تهاجميو غ يپوست به صورت سيپپالس عمال دستگاه امكان ا ،كريس ميدر مد پ
 شود. يال ممار اعميبه ب ،باشد Demandا ي Fixedکه  يچند منظوره بسته به مد انتخاب يق پدهايس از طريپ

 CODEد يکلق يطر آن از يکند که داده ها يره ميذخ Trendمار را به صورت يب ياتيع و عالئم حيوقا دستگاه نيا

SUMMARY قابل مشاهده است. دستگاه ييدر پانل جلو 

ت يقابل شارژ است. وضع Li-Ion يخارج يباتر يدستگاه دارا. را داراست يا باتريو ت استفاده با برق شهريستگاه قابلد
ه يثانوه ير منبع تغذبه منظو ACشود. توان  يداده م نشانش يصفحه نما يبر رو يق نشانگر باترياز طر يشارژ باتر

 شود. ياستفاده م ين شارژ باتريدر ح

 (Self-Test)  و قادر است به طور خودکار خود را چک کند. باشد ين دستگاه سبک و قابل حمل ميا

 ECGشخصات مربوط م يتمام چاپباشد. رکوردر قادر به  يا ميمه رکوردر يرو يريگ ت گزارشين دستگاه قابليدر ا
 باشد. يم ينچيا 3کاغذ  يمربوط به شوک رو ز اطالعاتيخ و نيبا ساعت و تار
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 موارد استفاده-1-2
 کاربرد ،شوند يخص مو فقدان نبض و تنفس مش يهوشيکه با ب يست قلبيماران دچار اين دستگاه در بياستفاده از ا

 دارد. 

ده اند و با يزم را دال يکه آموزش ها ندمارستان باشيک بي يا کادر درمانيتوانند پزشكان  ين دستگاه ميکاربران ا
 .دارند ييکارکردن با دستگاه آشنا

 ست.مناسب ا( و اورژانس CCU, ICU) ژهيو ي، بخش مراقبت هااتاق عملاستفاده در  ين دستگاه برايا

 باشد. يبزرگساالن، کودکان و نوزادان قابل استفاده م ين دستگاه برايا

 

 يکارکرد يمدها-1-3
 

AED Mode ز خودکار يآنالECG ماريتم بيص قابل شوک بودن / نبودن ريو تشخ 

Manual Mode يوورژن سنكرون، راهنماي، کارديانجام شوک دست CPR  

Pacing Mode يرتهاجميس غيانجام پ  

ECG & vital sign monitoring نگ يتوريمانECG ماريب ياتيو عالئم ح 

Archive Mode شدهره يذخ يداده ها و رخدادها يمشاهده و بررس 

Operational Test  له کاربريمرحله به مرحله دستگاه بوس آزمونانجام 
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 راهنما يکل يفصل دوم: معرف   █
 

 

ار شما قرار يدر اخت RELIVE DM5ح کارکردن با دستگاه الكتروشوک مدل يرا در مورد نحوه صح ين راهنما اطالعاتيا
 د.يق مطالعه کنين راهنما را به طور دقيدستگاه، ام قبل از کارکردن با يکنيشنهاد ميپ دهد.يم

 ت سازندهيمسئول -2-1
 است که: ح دستگاهينان و عملكرد صحيت اطمي، قابليمنياز ا يمسئول اتفاقات ناش يسازنده تنها در صورت

 رد.ينجام پذا ک اصفهانياپتع يشرکت صنا يد شده از سويير توسط افراد مجاز و تايا تعميو نصبات يعمل 

 ح باشد وتوسط واحد خدمات پس از فروش انجام شود.يصح يكينصب دستگاه از لحاظ الكتر 

 رد.ين راهنما مورد استفاده قرار گيدستگاه مطابق با ا 

 

 يعموم يهشدارها -2-2

 اخطارها  

 د.يمتعلق به دستگاه استفاده کن کابل برقکارکرد دستگاه با برق شهر تنها از  يبرا 

 مار وجود داشته باشد.يب يد که امكان افتادن آن رويقرار نده يتيدستگاه را در موقع 

 د.يسته آن استفاده کند. جهت حمل دستگاه از ديمار نكشيمتصل به ب يا کابل هايق کابل برق يدستگاه را از طر 

د در يباه يپا يمنيحفظ ا رد و به منظوريگ يقرار م  Iکالس  يدر طبقه بند يمنين دستگاه مطابق با استاندارد ايا 
 رد.يباشند مورد استفاده قرار گ يمناسب م ين حفاظتيزم يکه دارا يمراکز درمان

د. فقط ينجام ندهار آن ينه تعميدر زميچ اقداميد و هيچ وجه دستگاه را باز نكنيبروز مشكل، به هدر صورت  
 د.يل دهيتحو ک اصفهانياپتع يشرکت صنادستگاه را به واحد خدمات پس از فروش 

 د.يز نكنيکه دستگاه به برق وصل است، آن را تم يزمان 

 مناسب است.  لوگرميک 25ن تر از يا سنگيو سال 8 يافراد باال يفقط برا AEDن دستگاه در مد ياکارکرد  

 د.ينم به قلب استفاده نكي( جهت اعمال شوک مستقي)قاشق يداخل يچ عنوان از پدلهايبه ه 

د با  ينبا ECG يالكترودها يهاد يهامار است. بخشيب يدهايل يزوله برايا يرهايمس ين دستگاه دارايا 
 داشته باشد. يخطرناک تماس يولتاژها

 د.ياستفاده نكن 1ژنياز اکس يغن يط هايا محي يهوشيب ير گازهايقابل اشتعال نظ ياز دستگاه در مجاورت گازها 

ژن ممكن ياز اکس يغن يطهايا محي يهوشيب ير گازهايقابل اشتعال نظ ياستفاده از دستگاه در مجاورت گازها 
 ا انفجار به همراه داشته باشد.ي ياست خطر آتش سوز

                                                           
1 Oxygen Rich Environment 
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که کاور  يرصورتدتجاوز کند.  50µAد از يمار، نبايتمام اتصاالت ب ينشت يهاانيد که مجموع جريدقت کن 
 د. يمار متصل نكنيرا به ب يچ کابليدستگاه برداشته شده است، ه

 .ديکن يخوددارمار يمتصل به ب يقطعات فلزا يمار يب تماس بااز التور، يبريه دفيدر هنگام تخل 

ن يد کف زميکن يعسرند. يد دور از گردن او قرار بگيم ها بايمار، کابل ها و سياز صدمه به ب يريجهت جلوگ 
 م باشد.ياز کابل و س يعار

ا پدلها ين تماس پد يحفاظت ندارد. اگر در ح يمربوط به پد/ پدل دستگاه در مقابل شوک خارج يپورت ورود 
د، حتماً قبل از آن کابل يه را داريالتور ثانويبريون با استفاده از دستگاه دفيالسيبريمار قصد عمل دفيبه ب

 د.  شو يبه دستگاه م يب جدينصورت باعث آسير ايد؛ درغيالكتروشوک را از دستگاه جدا کن

 د.يز کنيض شده، از سوزاندن آنها پرهيا تعويوب يمع يهايمعدوم کردن باتر يبرا 

 اشد.با ولتاژ خطرناک داشته ب يتيچگونه اتصال هدايد هنگام استفاده هيد نبايک ليکانكتور  

 از دارد.يکامل ن شارژ يساعت زمان برا 5ساعت و حداکثر  4باشد به حداقل  يکامالً خال يکه باتر يدرصورت 

دمات پس از فروش خد. دستگاه را به بخش يط رها نكنياه آن را در محر قابل استفاده بودن دستگيدر صورت غ 
 د.يارجاع ده ک اصفهانياپتع يشرکت صنا

 صل شود.نان حايد شود تا از سالم بودن آنها اطميد به طور منظم بازديبا يدستگاه و لوازم جانب 

 مار متصل باشد.يک بيد به يدستگاه در هر زمان تنها با 

 د.يد نكنکپنو و دام استفاده مجد يدها، آداپتور دهانيكبار مصرف مانند چست لي ياز لوازم جانب 

ه داخل دستگاه و عات بيرا امكان نفوذ مايد زيزيآن نر يزکننده بررويع تميش، مايزکردن صفحه نمايجهت تم 
 ب رساندن به آن وجود دارد.يآس

 ک اصفهانياپتع يناشرکت صمات پس از فروش ن منظور با خديباشد بد يانه ميون ساليبراسيازمند کاليدستگاه ن 
 د.يريتماس بگ
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  RELIVE  DM5 دفيبريالتور / مانيتور دستگاه

 

 نکات قابل توجه  

 د.ين راهنما را مطالعه کنيد، ايندار ييکه با دستگاه آشنا يدرصورت 

 ر است:يبه شرح ز يورود يكيمشخصات توان الكتر 

90-132VAC or 180-240VAC Autoranging Input Voltage: 

47-63 HZ Input Frequency: 
1.9A (rms) for 100-120 VAC 
1.1A (rms) for 200-240 VAC Input Current: 

150uA max. @264VAC, 63HZ Earth leakage current: 

 

 کند.يکار م يداخل يباتر و هم بابا برق شهر هم ن دستگاه يا 

 يبررو يعيکه ما يد. درصورتيدستگاه قرار نده يعات را بررويما يحاو يا بسته هايعات، ظروف و يهرگز ما  
اه، آن را روشن نان از خشک بودن دستگيد. پس از حصول اطميز کنيکرده، تم عاً آنرا خاموشيخت، سريآن ر
 د.ينمائ

امكان  ک اصفهانياپتع يشرکت صنار در نرم افزار دستگاه، فقط توسط بخش خدمات پس از فروش ييهرگونه تغ  
در قبال عواقب  يتيچ گونه مسئولير مسوؤل، فروشنده هير نرم افزار توسط افراد غييتغر است. در صورت يپذ

 عملكرد دستگاه ندارد.

 د. ياستفاده کن ک اصفهانياپتع يشرکت صنا يشنهاديپ 1يفقط از لوازم جانب  

اً سلكتور گردد، حتم يشود و دستگاه خاموش م يم LOW يکند و باطريکار م يكه دستگاه با باطريهنگام 
 د.يقرار ده OFFز در حالت يدستگاه را ن

 د.يشود، بكار نبريع در دستگاه ميعات را که باعث نشت ماياز ما يادي، حجم زدستگاهز کردن يهنگام تم  

 د.يا شكسته استفاده نكنيوب يمع ياز لوازم جانب 

د تا يه فرصت دهد، به دستگايکنيمنتقل مک مكان گرم يسرد و مرطوب به  ک مكانيکه دستگاه را از  يزمان  
 گرم و خشک شود.

 رد.يند حرکت قرار بگمان يو يكيولوژيزيط فيمار و شرايت بير موقعيفشار خون ممكن است تحت تأث يريگاندازه 

ع يصنا شرکتتوسط بخش خدمات پس از فروش  يستيدستگاه با يض قطعات بر رويتعوا ير يهرگونه تعم  
 رد.يانجام گ ک اصفهانياپت

کارکرد ازنده، ه شده توسط سيتوص يو انباردار يدستگاه ممكن است درخارج از رنج دما و رطوبت کارکرد  
 ح نداشته باشد.يصح

ضربان و  2SpOدرصد  يريگممكن است عملكرد اندازه ماريبه ب ياتصال هر گونه دستگاه مولد پالس خارج  
 د.يقلب را دچار اختالل نما

                                                           
1 Accessories 

mailto:max.@264VAC
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 صنايع اپتيک اصفهانشرکت 

که  ازار،موجود درب Functional Tester يها ازدستگاه 2SpO يريگصحت اندازه يبررس يبراد که يدقت کن 
 .توان استفاده کرد يمار را ندارند، نميب يط واقعيشرا يه سازيشب ييتوانا

کننده اشباع و تيرد، تقويقرار بگ 300mvش از يب DC(، ولتاژ آفست ECGمار )يب يدهايل يكه رويدر صورت  
ا کابل يمار يه بکابل بر يد وايلکه  ين در حالتيشود. همچن يش داده ميصفحه، نما يبررو Inoperableغام يپ

 شود. يظاهر م Lead Failغام يمتصل نباشد، پبه دستگاه 

آورده شده  18ر فصل از تابش که حدود آستانه آنها د يخطرناک ندارد و در برابر سطوح يدستگاه اثرات تابش  
 (IEC60601-1-2من است. )مطابق با استاندارد ياست، ا

مال ضربه به دستگاه د و از اعيين دستگاه استفاده نمايا يحمل و نقل دستگاه، حتماً از کارتن اختصاص يبرا  
 د.ييفرما يخوددار

 

 يمنيا يهشدارها -3-2
 اخطارها  

د. ) خطر يپدل نگذار ن دويه بيهنگام تخلس يا گاز خيه شوک، پدلها را به هم نچسبانده يتخل يچ وجه برايبه ه 
 دستگاه و کاربر( يبرا

 جام شود.خود دستگاه( ان يه رويژول، شارژ و تخل 30ژول )انتخاب  30دستگاه در  آزمونبهتر است  

ا و پدها آغشته به ژل د پدل هيشود. با يه نميهوا تخل يشارژ شده، رو يبا توجه به هوشمند بودن دستگاه، انرژ 
 مار باشد.يبدن ب يو رو

ان يود. پس از پاشه يلوگرم تخليک 10مار با فشار يبدن ب يشوک دادن، حتما پدل ها آغشته به ژل و رو يبرا 
 ز شود.يکار، پدلها با الكل تم

 گريد ابل اشتعالق يگازهاا يقابل اشتغال  يهوشيب يژن، داروهاياز اکس يغن ين دستگاه در معرض هواياز ا 
 د.ياستفاده نكن

 د. ير است دست نزنمايکه در تماس با ب يزاتيا هر گونه تجهيمار يا بيون، به تخت يالسيبريانجام دف يط در 

جه مطلوب ير داده، نتييا تغر ير انرژيرا مسيد. زيکن يريجلوگ يه انرژيدر هنگام تخل يمار با اجسام فلزياز تماس ب 
 شود. يحاصل نم

 مار جدا گردد.يز باد يالتور ندارند، قبل از اعمال شوک بايبريمار که حفاظت در برابر دفياتصاالت ب يتمام 

 د.يالتور استفاده کنيبريدف يرسانا يدر هنگام اعمال شوک، تنها از ژل ها 

د از پدل ها يمار بايبدن ب يرو يه الكترودهايا بقيمار يدر تماس با ب يفلز يدر هنگام اعمال شوک، قسمت ها 
 د.ندور نگه داشته شو

در تطابق با زات يتجه نيد. بهتر است اياندازد استفاده نكن يدستگاه را به خطر م يمنيکه ا يجانب زاتياز تجه 
 د.نباش ISIRI يمل يا استانداردهاي IEC رينظ ين الملليب يهاستانداردا
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  RELIVE  DM5 دفيبريالتور / مانيتور دستگاه

برد. بهتر است  يمپوست را باال  يقه احتمال سوختگيدق 30ش از يب كر موقتيس مياز پ مدت ياستفاده طوالن 
 ، ماساژ داده شود.مورد استفاده كبار، پوست محليقه ي، هر چند دقيريشگيپ يبرا

 شود. ياد ميز يزان نشتيم باشد،مار وصل يک دستگاه به بيش از ياگر ب 

متر از ش، احتمال خاموش شدن دستگاه در کيصفحه نما يبر رو يدر صورت چشمک زن شدن عالمت باتر 
 قه وجود دارد.يک دقي

 د.يرا از دستگاه خارج کن يروز، باتر 90ش از ينكردن ازدستگاه بدر صورت استفاده  

 :عبارت است از يمشخصات باتر 

14.8 V, 9.9Ah, Rechargeable Li-Ion 

 زه نشود.يچ وجه استرليدستگاه به ه 

 د.يده استفاده کنشد يو حفاظت از دستگاه تول يمنيد شرکت سازنده که جهت باال بردن ايتول ECGفقط از کابل  

 

 مار:يب يمنيا

 ن شود.ييتع يدرمان يد بر حسب پروتكل هاينوزادان و اطفال با يسطوح انرژ 

 د.يكترودها استفاده نكنن اليون، از ايالسيبريد. در مورد دفياستفاده کن ECGت باال جهت يفيبا ک ياز الكترودها 

ر دارد استفاده محافظ قرال يا در فويكه ژل خشک شده يچند منظوره در هنگام يا پدهاي ECG ياز الكترودها 
 شود. يم يرا باعث سوختگيد، زينكن

 .تفاده گردندمجدداً اس يستيو نبا ن شوديگزياستفاده مداوم جا ساعت 8د پس از يچند منظوره با يپدها 
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 صنايع اپتيک اصفهانشرکت 

 

 (EN 60601-1:2006دستگاه )طبق استاندارد  يطبقه بند -4-2
 

 Class I, Internally Powered دستگاه کالس 

برابر  IBPو  ECG يهايحفاظت وروددرجه 
 يكيشوک الكتر

التور يبريو مقاوم در برابر دف CF (Cardiac Float)از نوع 
 هستند.

بدون حفاظت در برابر  ي( ولBody Float) BFاز نوع  چند منظوره يو پدها يخارجپدل 
 هستند. يالتور خارجيبريدف

 ، TEMP ، 2CO يهايدرجه حفاظت ورود

2SpO  وNIBP يكيبرابر شوک الكتر 
ور التيبري( و مقاوم در برابر دفBody Float) BFاز نوع 

BF (Body Float )پدل ها و پدها از نوع  يهستند. ورود
 باشند يم

 IPX1 درجه حفاظت در برابر نفوذ آب

 وستهيپ مد کارکرد
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  RELIVE  DM5 دفيبريالتور / مانيتور دستگاه

 با دستگاه ييفصل سوم: آشنا   █
 

 

 دستگاه يروبه رو ينما -3-1
 

 

 دستگاه يروبرو ينما 1-3شكل 

 

 رهيدستگ 1

 سلكتور 2

 يروتار 3

 شيصفحه نما 4

 دستگاه يپانل جلو 5
 

  

 

1 

2 

3 

4 

5 
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 صنايع اپتيک اصفهانشرکت 

 پانل دستگاه يدهايکل يمعرف -3-2

 

 سلكتور ينما 2-3شكل 

1 AED يانتخاب مد کارکرد AED با استفاده از سلكتور 

2 MANUAL يانتخاب مد کارکرد MANUAL توربا استفاده از سلك مناسب  يانرژ انتخابو 

3 PACER يانتخاب مد کارکرد PACER با استفاده از سلكتور 

4 MONITOR با استفاده از سلكتور ياتينگ عالئم حيتوريمان يانتخاب مد کارکرد 

5 OFF با استفاده از سلكتور خاموش کردن دستگاه 
 

 

 کيو اتومات يمربوط به شوک دست يدهايکل ينما 3-3شكل 

1 ANALYZE گنال يز سيشروع آنالECG تميص نوع ريتشخ يبرا 

2 CHARGE د شارژ خازنيکل 

3 SHOCK د اعمال شوکيکل 

2 

3 

4 

1 

5 

2 

1 

3 
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 Pacerمربوط به  يدهايکل ينما 4-3شكل 

1 RATE له يد پالس بوسيم نرخ توليتنظPacer  

2 CURRENT يان خروجيم جريتنظ Pacer  

3 PAUSE د پالسيکاهش موقت نرخ تول Pacer  1به  4با نسبت  
 

 

  

 يروتار ينما 5-3شكل 

1 LINE LED شگر اتصال برق شهر به دستگاهينما 

2 MENU دستگاه يمنو 
 

1 

2 

3 

1 

2 
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 صنايع اپتيک اصفهانشرکت 

 

  CPRو  SYNC يدهايکل ينما 6-3شكل 

1 SYNC وورژن سنكرونيرفعال کردن کارديفعال / غ 

2 CPR يراهنما يرفعال سازيفعال / غ CPR  

 

 

 

 پانل جلو يدهايکل ينما 7-3شكل 

1 PRINT  چاپ 

2 ECG 12 LEAD ه است.ه شدينده تعبيآ يکاربردها ي. براندارد يکاربردن دستگاه يدر ا 

3 CODE SUMMARY ره شدهيذخ يو رخدادها يمشاهده داده ها 

4 TRANSMIT ه است.ه شدينده تعبيآ يکاربردها يندارد. برا ين دستگاه کاربرديدر ا 

5 EVENT ف شدهيش تعرياز پ يدادهايجهت ثبت رو 

 

2 1 

1 3 5 4 2 
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 پانل جلو يدهايکل ينما 8-3شكل 

1 SILENCE يصوت يآالرم هاموقت  رفعال کردنيفعال / غ  

2 NIBP ماريات گرفتن فشار از بيشروع / اتمام عمل 

3 ECG SIZE گنال يش سينما اندازهر ييتغECG  

4 ECG LEAD ماژول  يبرا يد اصلير لييتغECG 

 

 

  

4 3 2 1 
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 صنايع اپتيک اصفهانشرکت 

 پشت دستگاه ينما -3-3
 

 

 

 دستگاه پشت ينما 9-3شكل 

 

 وزيدو عدد ف ECG  8کانكتور  1

  TEMPکانال  2 يکانكتورها NIBP 9کانكتور  2

  IBPکانال  2 يکانكتورها Capno 10کانكتور  3

  2SpOکانكتور  11 اليپورت سر 4

  MFCکابل کانكتور  12 پورت شبكه 5

 محل برچسب دستگاه ECG Out  13کانكتور  6

   برق شهر يجک ورود 7
 

 برچسب دستگاه

 

12 

11 

10 

9 

8 

1 

2 

3 

4 5 6 7 

13 
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 دستگاه يباال ينما -3-4

 
 دستگاه يباال ينما 10-3شكل 

 يباتر 2 رکوردر 1

 پدل از دستگاه يضامن جداساز 4 بلندگو يخروج 3

   دستگاه يپدل رو يريمحل قرارگ 5

 

 
 پدل ها ينما 11-3شكل 

 بزرگسال به کودکل حالت يضامن تبد 2 د اعمال شوکيکل 1

 کابل از پدل کنندهضامن جدا 4 د شارژ خازنيکل 3

1 

2 

3 

4 

5 

3 

4 

1 

2 
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 صنايع اپتيک اصفهانشرکت 

 دستگاه يسمبل ها -3-5
 

ECG وگرافيمخفف الكتروکارد 

2SpO ژن خونيمخفف درصد اشباع اکس 

Temp مخفف دما 

IBP يمخفف فشار تهاجم 

NIBP ير تهاجميمخفف فشار غ 

2CO د کربنياکس يمخفف گاز د 

 
 يهشدار عموم

 
 و انبارش دستگاه يکارکرد يمحدوده دما

 
 محدوده رطوبت انبارش دستگاه

 
 ولتاژ خطرناک

 
 ين حفاظتيزم

 ACبرق  

 
 اليشماره سر

 
 شماره قطعه

 
 .دييمدارک همراه را مالحظه فرما

 
 .دييرا مطالعه نما يکاربر يراهنما

  
 .است ي، شكستنجعبهمحموله داخل 

 
 .گر قرار داديكدي يتوان رويرا م جعبهعدد  سهحدا کثر 

 
 ديخ توليتار

 
 آدرس سازنده

 
 ستيل نياستر

IPX1  عات مطابق استاندارد يبرابر ورود مادرجه حفاظت درIEC 60529 
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 يجعبه بسته بندقرار گرفتن  يباال برا جهت

 
 .معرض بارش باران باشدد در يبان يجعبه بسته بند

 
 .د باشديم نور خورشيد در معرض تابش مستقينبا يجعبه بسته بند

 

به  EC/2002/96بر طبق دستورالعمل  يكيو الكترون يكيل الكتريوسا يبرا يسمبل نشانگذار
 هيرقابل تجزيغ يمعنا

 
 التوريبريو مقاوم در برابردف  CF( Cardiac Float )مدل يقسمت کاربرد

 
 التوريبريبدون مقاومت در برابردف  CF( Cardiac Float )مدل يقسمت کاربرد

 
 التوريبريو مقاوم در برابر دف   BF ( Body Float)مدل  يقسمت کاربرد

 
 التوريبريبدون مقاومت در برابر دف   BF ( Body Float)مدل  يقسمت کاربرد

 

 يباتر -3-6
 .دستگاه قرار گرفته است يدر باال ين دستگاه باتريدر ا

 

 
 يباتر ينما 12-3شكل 

 يت باترينشانگر وضع 2 يکنار يضامن ها 1

 

 

1 

2 

1 
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 صنايع اپتيک اصفهانشرکت 

 ،رنگ سبز باشد به LED اگر هر چهار د،يبا فشردن کله شده است.يتعب يد فشاريک کليو  LED چهار يباتر يبررو
 ،ن خاموش شودييه پاب از باال بيبه ترتها  LEDكه که هر کدام از ياست و در صورت ينشان دهنده شارژ کامل باتر

به رنگ قرمز  LEDن ين تريين و پايآخر كهياز کل شارژ است. در صورت %25هنده کاهش شارژ به اندازه دنشان 
شروع به  يجدد باترد دستگاه به برق شهر متصل شود تا مياست و با يشدن کامل باتر ينشان دهنده خال ،ديايدرب

 د.يشارژ نما

 ه دستگاهريابتدا دستگ از محل خود، يباتر به منظور خارج کردن ،ض باشديازمند تعوين يكه به هرعلت باتريدر صورت
 يرا به آرام يباتر د ويبه سمت داخل فشار ده يکم را ياترب يکنار يد و سپس ضامن هاين بخوابانييرا به سمت پا

 د.ياز مكان خود خارج کن

 
 يرون آوردن باترينحوه ب 13-3شكل 

 توجه:

 د.يشه در حالت شارژ نگه داريدستگاه را هم يباتر 

 باشد. ينم يشامل گارانت  يباتر 

  د.ي، دستگاه را از برق شهر جدا کنيشارژ باترپس از اتمام 

 ازمند يخطر از دستگاه ن يکاهد.استفاده ب يم يا شارژ ناقص از عمر باتريمه شارژ ين يها ياستفاده از باتر
 دستگاه است. يمراقبت از باتر

 شود. يم يو از کار افتادن زودتر از موعد باتر يت باتريباعث کاهش ظرف يمكرر و ناقص باتر يشارژها 

 ن شود.يگزيا زودتر جايماه  8هر  يشود باتر يه ميتوص 

 شود.  يش به صورت چشمک زن ميصفحه نما يبر رو ين باشد، عالمت باترييچنانچه دستگاه در شارژ پا
ت يو وضع يام فوق تا خاموش شدن دستگاه به عمر باتريپ يشارژ شود. فاصله زمان يد باترين حالت بايدر ا

 دارد. يآن بستگ

 شود: يم يشدن عمر باتر ير باعث طوالنيت اصول زيرعا 
 د.يرا کامل شارژ کن يباتر .1

 رد.يشارژ کامل صورت گ يبا شارژ ناکامل، بهتر است قبل از استفاده بعد ياز به باتريدر صورت ن .2
دستگاه  يتا خاموش يت باتريظرف کاهش ام هشداريان شدن پينما يفاصله زمان يش عمر باتريبا افزا .3

 .دييض نمايرا تعو يعتر باتريهر چه سر ن زمان،يرمعمول ايکاهش غ. لذا در صورت شود يکم م
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 رکوردر -3-7
گنال و يکردن س ر، شروع به چاپيه تاخيدستگاه، رکوردر با چند ثان يپانل جلو يرو PRINTد يپس از فشردن کل

 . باشد يم ديلحظه فشردن کله قبل از يثان 5از  کاغذ، يچاپ شده رو ECGگنال يکند. س يگر اطالعات ميد

ر صفحات ن اگر دينت گرفت.همچنيمار پريب ECGگنال ياز س يبه صورت دست ، PRINTد يتوان با فشار کل يم
Disclosure ا يوEvents Log يه چاپ مره شديذخ يست رخدادهايا ليش داده شده ويره نمايگنال ذخيم، سيباش 

 شود.

بوط به آن را چاپ گر مريو اطالعات دگنال شوک يشود و س يشوک فعال م ک بعد از اعماليرکوردر به صورت اتومات
ار پس توان حالت چاپ خودک يم   Auto Print Defibrillation تميو آ PRINTER ير منويق زياز طر. کند يم

  .رفعال نموديا غياز اعمال شوک را فعال و

 

 

 د:ير را انجام دهيض کاغذ رکوردر مراحل زيبه منظور تعو

 بلند  پشت دستگاه مترا به س ربه داخل فشار داده و درب رکورد يرا به آرام ررکورد يکنار يابتدا ضامن ها
 د.يکن

 
 نحوه باز کردن درب رکوردر 14-3شكل 

 د.يببند رول کاغذ را در رکوردر قرار داده و درب را مجدداً

 

3-8- Silence  
 دهد:ير رخ ميدستگاه فشار داده شود، موارد ز ييدر پانل جلو SILENCE ديکه کليهنگام

 شود.يدستگاه به طور موقت قطع م يصوت يهاه آالرميکل -1
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ل مربوط به آن پارامتر يدر مستط اش قطع شده و نماد يداده، آالرم صوتيکه تاکنون آالرم م يهر پارامتر -2
 شود.ينشان داده م

 شود.يش داده ميها نمابدون صدا بودن آالرم يبه معنا صفحه باز هم نماد  يدر باال -3

 شود.يصفحه نشان داده م يه ( در بااليثان 120) Silenceک شمارشگر زمان ي -4

همچنان  يريتصو يهاشود و انواع آالرميقطع م يتنها آالرم صوت،  Silenceدر صورت ورود به حالت  
خارج شده،  Silenceر رخ دهد، دستگاه از حالت يک از حاالت زيکه هر  يدر صورت ماند.يم يفعال باق

 شود:يز فعال مين يآالرم صوت مجدداً
 ه بگذرد.يثان 120 -1

 د رخ دهد.يک آالرم جدي -2

 فشرده شود. مجدداً SILENCE ديکل -3

د يگردد. توجه کنيه درج ميش بر حسب ثانيصفحه نما يمانده در بااليزمان باق Silenceپس از فعال شدن حالت 

  شود.يظاهر م ( است، عالمت onآن فعال) يکه آالرم صوت يد در پنجره پارامترين کليکه بعد از فشردن ا

 

 دستگاه آزمون -3-9
 يماژول ها شود و يک روشن ميبامداد به صورت اتومات 2:15دستگاه در شبانه روز در ساعت  خودکار: آزمون

 دهد. يار کاربر قرار ميکند و در اخت يچاپ م نتريج خود را توسط پريکند و نتا يم آزمونخود را 

كه يدر حال، ونآزمن يانجام ا يشده است. برا يژول طراح 30 آزمونکردن دستگاه،  آزمونجهت  ژول: 30 آزمون

ژول را انتخاب  30 يدستگاه را درحالت شوک قرار داده و انرژدستگاه قرار داده شده،  يپدل ها در محل خود رو
سپس  در تماس قرار داده و خود با دستگاه يپدل ها را در سر جا ،يه انرژيقبل از تخلد. يرا فشار دهد شارژ يد.کليکن

  ه شود.يخلتخود دستگاه  يپدل ها را فشار داده تا شوک رو يرنگ بر رو يد نارنجيبه صورت همزمان دو کل

 يستين آزمون باين در ايهمچن ر مجاز است.ي، غآزمونن يا يبرا يگريد يد که انتخاب هر انرژييتوجه نما 
 دستگاه قرار گرفته باشد. يحتماً پدل ها در محل خود رو

 د.ير را انجام دهيد مراحل زيبا آزمونن يانجام ا به منظور

 د.يژول قرار ده 30 يانرژ يابتدا دستگاه را روشن کرده، سپس سلكتور را بر رو
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 قابل انتخاب يها يانرژ ينما 15-3شكل 

 دستگاه قرار گرفته باشند. يخود بر رو يپدل ها حتماً سر جا د کهيچک کن

کند.  يانتخاب شده م يد، دستگاه شروع به شارژ انرژين کليد. با فشردن ايدستگاه را فشار دهپانل  يد شارژ رويکل
 ن هنگام بوق هشدار شارژ خازن بهيشود. در ا يدستگاه روشن م يد شوک روي، چراغ کليپس از شارژ شدن انرژ

بوق  يشود. با اتمام شارژ خازن، صدا يش داده ميصفحه، نما يبررو Charging to 30Jغام يد و پيآ يصدا در م
 شود. يظاهر م Push SHOCK Buttonام غيپ و شود يآماده اعمال شوک م دستگاه کند و يدا مير پييتغ

ن يدر ا .ديفشار دهبصورت همزمان را  پدل ها ي( رورنگ ينارنج يدهايکل) يه انرژيتخل يهاديدر مرحله بعد، کل
 شود. ينت آن از رکوردر خارج ميکند و پر يه ميخودش تخل يرا رو يحالت دستگاه انرژ

 طور کامل انجام شد نشان دهنده سالم بودن دستگاه است.ن مراحل به ياگر ا

شارژ  يدستگاه به صورت داخلد، يرا فشار نده يه انرژيتخل يهاديکل،  Disarmگذشت زمان  تذکر: چنانچه بعد از
 گردد. يباش بر م ه کرده و به حالت آمادهيخود را تخل

 

 يراه انداز -3-10
قابل استفاده  نده مجازيپس از نصب توسط نما ک اصفهانياپتع يشرکت صنا RELIVE DM5دستگاه الكتروشوک 

 د:ير توجه داشته باشيرد به نكات زيقرار گ ن بار مورد استفادهياول ينكه دستگاه براين وجود، قبل از ايباشد. با ا يم

 د.يين دستورالعمل را با دقت و به طور کامل مطالعه نمايا 

 د.ينان حاصل کنيدستگاه، از شارژ کامل آن اطم يدر صورت استفاده از باتر 

 ست آنرا نداشته باشد. اگر بسته سالم ا ياز خراب ياد تا نشانهيکن ي، آن را بررسيبندبسته ش از باز کردن يپ
 د.يباز کن

 د.يرا به دقت از بسته خارج کن يدستگاه و لوازم جانب 
 د.يکن ينگهدار ييحمل و نقل در جا اي يبعد ياستفاده ها يبسته را برا يهاقسمتيتمام 
 که سالم باشد ديکن يزات آن را بررسيدستگاه الكتروشوک و تجه. 
 د.يکن يبررس يست بسته بنديطبق لک بر يک به يآن را  يدستگاه الكتروشوک و لوازم جانب 
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 ا يبا ما و  يار مسئلهده باشند. در صورت وجود هيند يكيب مكانيها آسک از قسمتيچ يد که هيکن يبررس
 د.يرينده ما تماس بگينما

 

 باشد. يمواد زائد کاربرد ين کنترليد بر طبق موازيبا يمعدوم کردن بسته بند 

 د.يينما آزمونو روزانه  يدستگاه را حتماً به صورت دوره ا 

 

 يد که بسته بنديل کننان حاصيش از استفاده، اطميا انتقال آلوده شده باشد. پين انبارش يدستگاه ممكن است در ح
مار يب ي، آن را برايبندب در بستهيكبار مصرف سالم باشد. در صورت وجود آسيل يوسا يکل، مخصوصاً بسته بند

 د.ياستفاده نكن

ذکر شده  ينن صورت مشخصات فير ايکند، در غيط مشخص شده کار ميد که دستگاه طبق شرايننان حاصل کياطم
 گر شود.يد ينيش بير قابل پيج غيا نتايدستگاه و  ين دفترچه اعمال نشده و ممكن است منجر به خرابيدر ا

د. به منظور وجود ينخورد و لرزش دارد اجتناب کيتكان م يکه به راحت يياز قرار دادن دستگاه در مكان ها 
 وجود داشته باشد. يکاف يد فضايه مناسب، اطراف دستگاه بايتهو

 

 شروع به کار -3-11

 د:ير را درباره دستگاه انجام دهيز يها يش از شروع کار با دستگاه، بازرسيپ

 وجود نداشته باشد. يكيب مكانيچ آسيد که هيکن يبررس 

 درست باشد.يو لوازم جانب يخارج ياتصاالت کابل هايد که تماميکن يبررس ، 

برق دستگاه که در پشت آن  يآن را به جک ورود سوکتد و يوصل کن ACه دستگاه را به منبع برق يدو شاخه تغذ
کار  يبرا يکاف يانرژ يد که باترينان حاصل کنيد، اطميکنياستفاده م يد. اگر از باترييه شده است، متصل نمايتعب

قيد  يد آن را بر طبق دستورالعمل هايد، بايکنيمرتبه اول استفاده م يبرا يک باتريکه از يبا دستگاه را دارد. هنگام
 د.يشارژ کن شده در اين کتابچه

 

 

 روشن کردن دستگاه

 ieiران به شكل يصا ا يعالمت تجاره با يصفحه اولشود و يد. دستگاه روشن ميقرار ده ONت يسلكتور را در وضع
 شود.يش داده مينما يد شد، صفحه اصليه ناپدينكه صفحه اوليگردد. پس از ايظاهر م

ا واحد خدمات پس د و بيکند، از آن استفاده نكنيا درست کار نميده است و يد يكيب مكانياگر دستگاه آس 
 د.يريتماس بگ ک اصفهانياپتع يشرکت صنااز فروش 



                                                                                                 

28 

 

  RELIVE  DM5 دفيبريالتور / مانيتور دستگاه

 

 خاموش کردن دستگاه

 د:يب انجام دهيبه ترتر را يخاموش کردن دستگاه مراحل ز يلطفاً برا

 ده است.يان رسيمار به پايب يات بر رويد که عملينان حاصل کنياطم 
 د.يکابل ها و سنسور ها را از دستگاه قطع کن 
 ت يسلكتور را در وضعOFF د. يقرار ده 

 

 دستگاه يمات عموميتنظ -3-12
 SETUPنه يوارد گز يتارق رويدستگاه، از طر ييدستگاه، با انتخاب منو در پانل جلو يمات عموميبه منظور انجام تنظ

 د.يشو

س از انتخاب پد ين کار بايا يدستگاه است. برا يمشخص برا IDک يف يتعر يبرا Device IDنه يگز ن صفحهيدر ا
 Deviceود تا کادر فشار داده ش يروتار رمنو شده و سپس مجدداًيزن ي، وارد ايق فشار روتارياز طر SETUPنه يگز

ID يم را با فشار روتارتوان هر کدا يشود که م يحروف الفبا ظاهر م يد. با چرخاندن روتارياياه دربيبه رنگ س 
 انتخاب کرد.

  ندارد. يکاربر به آن دسترس است و خدمات يهاروين جهت استفاده  Pin Codeنه يگز

 50HZرض فش يکند که به صورت پ يز، مشخص ميلتر حذف نويف ي، فرکانس برق شهر را براLine Filterنه يگز
 در نظر گرفته شده است.

 کند. ياد ميکم و ز 7تا  1ر ين مقاديزان صدا را بيم Volumeنه يگز

 کند. ياد ميکم و ز 7تا 1ر ين مقاديصفحه را ب ييزان روشنايم Brightnessنه يگز
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  PATIENTيرمنويز

 يم يرخاندن روتارمار، با چيبه منظور وارد کردن اطالعات ب مار را ثبت کرد.يتوان مشخصات ب يصفحه من يدر ا
 د.مات آن شيوارد تنظ ين صفحه را انتخاب و سپس با فشار روتاريا ينه هايتوان هر کدام از گز
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 يون دستيالسيبريدف :چهارم فصل   █
 

 ماريآماده کردن ب -4-1
 د. ينه جدا کنيه سيمار را در ناحيب يلباس ها 
 د. يکن يه را پاک سازيش از حد داشته باشد، ناحيب ينه مويكه سيدر صورت 
 ز و خشک باشد.يد تميپوست با 
 د.يز کردن پوست استفاده نكنيتم ياز الكل برا 

 

 چند منظوره يپدل ها و پدها يريمحل قرارگ -4-2
 STERNUMپدل  -APEX  2دل پ -1باشد:  يمار مياعمال شوک به ب يدو پدل برا يدستگاه الكتروشوک دارا

 رد.يگ يمار قرار ميبدن ب ير رويکه موقع اعمال شوک به شكل ز

 
 محل قرار دادن پدل ها 1-4شكل 

خته و سطح يژل ر هر پدل مقدار مناسب يصفحه فلز يد، رويکن ياعمال شوک استفاده م يكه از پدل برايدر صورت
مار قرار ينه بيد در ست خويپدلها را در موقعک از يهر كنواخت پخش شود. يده تا ژل به صورت يپدلها را به هم مال

 10مار فشار معادل يببدن  يه شوک رويتخل يد تا ارتباط بدن با پدل برقرار شود. برايپوست بمال يرو يداده و کم
 لوگرم اعمال گردد.يک 12تا 

 

مار صورت يبه ب وکمار و در موقع ضرورت، اعمال شيب ياتينگ عالئم حيتورين مانيکه الزم است در ح يدر مواقع
 شود: ير استفاده ميچند منظوره به شكل ز يرد از پدهايگ
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 محل چسباندن پدها 2-4شكل 

 د:ير توجه کنياتصال پد چند منظوره به دستگاه به نكات ز يبرا

 مهر و موم بودن و  نيد و از اعتبار داشتن آن و همچنيپدها را چک کن يبسته بند يرو يخ انقضايابتدا تار
 د.ينان حاصل کنيبودن پد اطم ز سالمين

  با استفاده از ضامن جدا کننده، پدل ها را از کابلMFC  حل کانكتور شوک در م) کابل چند منظوره( که به
 د.ييوصل نما MFCد. کانكتور متصل به پد را به کابل يپشت دستگاه متصل است، جدا کن

د، سپس به يچسبانبمار ينه بيس يک لبه پد را رويد که ابتدا ين صورت عمل کنيبه ا ،چسباندن مناسب پدها يبرا
و  پدن يدها، حباب هوا بد که هنگام چسباندن پيد. دقت کنيبچسبان نهيس يگر پد، آنرا رويدن به لبه ديتا رس يآرام

نباشد. سپس اصله ف ن پد و پوستيده باشد و بيمار چسبيد که پدها کامالً به بدن بينشود. دقت کن ليپوست تشك
 .ديرا به کانكتور پدها متصل کن MFCکابل 

 

 

 

 نحوه چسباندن پد 3-4شكل 

 .باشد يم 40Hz-0.5 يفرکانس بازه پدلها اي و پد قيطر از دستگاه ECG گناليس شينما يفرکانس پاسخ 
 

 يانتخاب انرژ -4-3
ش ظاهر يصفحه نما يانتخاب شده رو يمقدار انرژ د.يقرار ده ير انرژياز مقاد يكي يسلكتور را چرخانده و بر رو

 شود.  يم
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 يشارژ انرژ -4-4
با  .ديرا فشار ده APEXپدل  يد شارژ رويا کليپانل دستگاه و يرو يد شارژ انرژي، کليانتخاب يشارژ انرژ يبرا

دار شارژ خازن به صدا ن هنگام بوق هشيکند. در ا يرا شروع م يدها، دستگاه شارژ انرژيکلن يافشردن هر کدام از 
ر ييبوق تغ يدابا اتمام شارژ خازن، ص شود. يش داده ميصفحه، نما يبررو Charging to XJغام يو پ ديآ يدر م

 .شود يکند و آماده اعمال شوک م يدا ميپ

شارژ شده  ياه انرژشود که دستگ يباعث م ،ا پس از شارژ شدنيدر هنگام شارژ  شده، انتخاب ير انرژييتغ 
 يشارژ انرژ يلت بران حايد برود، در ايجد يه کند و به سطح انرژيتخل يا در حال شارژ را به صورت داخلي

 د شارژ فشار داده شود.يد کليبا مجدداً
 

 ماريل شوک به بيتحو -4-5
 يستفاده از پدهاا)در صورت  ه دو پدليتخل يدهايبا فشردن همزمان کلپدل ها در محل مناسب، پس از قرار دادن 

بدن  يرو يه انرژيد. پس از تخليه کنيمار تخليبدن ب ي، شوک را روپانل دستگاه( يرو SHOCKد يچند منظوره، کل
  .شود يش داده مينما ”Energy Delivered“ام غيپ ،ماريب

ز آن به صورت او بعد  باشد يه ميثان 30ش فرض يبصورت پشارژ شده،  يانرژ مدت زمان آماده نگه داشتن 
 باشد. ير مييقابل تغ .DEFIB ير منويق زين زمان از طريا شود. يه ميتخل يداخل

زات متصل يهمار، تخت، تجين بدن بيب يچ تماسيد که هيدقت کن ،ماريبدن ب يه شوک رويدر هنگام تخل 
 ان و کاربر وجود نداشته باشد. يمار با اطرافيبه ب

غام يناسب نباشد، پم ن آنها و پوستيكه تماس بيکند و در صورت يا پدها را چک ميدستگاه همواره اتصال پدل ها و
“Poor Pad Contact” شود. يم ش دادهينما 

 

 ه نادرستيموارد تخل -4-6

 سيگاز خ يه شوک رويتخل 
 ه شوکيچسباندن پدلها به هم و سپس تخل 

 

 

 شدارهاه

 د.يه نكنيچ وجه شوک را در هوا تخليد به هييدقت نما 

 لوگرم بر يک 12ا ت 10معادل  ييرويآغشته به ژل شده و ن مار، پدلها کامالًيبدن ب يه شوک رويهنگام تخل
 هر پدل وارد شود.

 پدل آغشته به ژل شود. يتنها سطح فلز 
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 ا عرق نباشد.ين دو پدل آغشته به ژل يه شوک محدوده بيهنگام تخل 

 ًپدل ها با الكل پاک شود. بعد از اتمام کار حتما 

 د از يبا ،جود نداردو يلوگرم انرژيک 12تا  10دنده امكان وارد کردن  يماران با شكستگيکه در ب يياز آنجا
 چند منظوره استفاده کرد. يپدها

 

 التوريبريعوارض دف

ام ياعت التس 72شود که ظرف  يم يالكترودها دچار سوختگ يريمكرر، پوست در محل قرارگ يدر صورت شوک ها
 ابد.ي يم

 

 التوريبريموارد منع مصرف دستگاه دف

ص دهد. در يتشخ يرا به درست يون بطنيالسيبريمار، دستگاه ممكن است نتواند فيكر در بيس ميصورت وجود پدر 
 است. يرماندمار اساس هر گونه يدر ب يست قلبيشواهد ا يوگرام و بررسيماران مشاهده الكتروکاردين بيا

 

 CPR يراهنما -4-7

ا نفس ياست که قدرت واکنش نشان دادن  ينجات جان افراد يک روش برايآر،  يپ يا سي يويـ ر يقلب ياياح
ک فرد متوقف يا ضربان قلب يآنكه تنفس  يبرا يل متعدديندارند(. دال يعيا تنفس طبياند )و دن را از دست دادهيکش

تداوم گردش ، به يويـ ر يقلب يايتواند با انجام احيگر ميک فرد دين اتفاق رخ دهد، يا يشود، وجود دارد. اما وقت
ها هيتواند، به فعال شدن مجدد قلب و ريم يويـ ر يقلب ياياحمار کمک کند. يژن تازه در بدن بياز اکس يخون غن

 کند. يريمار جلوگيا مرگ بيبه مغز و  يب جديکمک کند و از وارد آمدن آس

ش ظاهر ينما ن سمت راست صفحهييدر گوشه پا CPR يد. راهنمايدستگاه را فشار ده ييدر پانل جلو CPRدکمه 
 شود. يم

 ابل استفاده است.قشود و  يفعال م يون دستيالسيبريفقط در مد دفن دکمه، يابا استفاده از  ،CPR يراهنما 

 

 CPR          

1:59
Met.  30:2

 

 

  CPR يراهنما يش پارامترهاينما 4-4شكل 

CPR Time 

 

 

Metronome (C:V) Ratio 

http://drmehdikarimi.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C-cpr/
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  RELIVE  DM5 دفيبريالتور / مانيتور دستگاه

د يكبار بايق، هر بو يکند که به ازا ي، شروع به نواختن بوق راهنما م(Metronome Rate) دستگاه با نرخ مشخص
 ”Ventilate“ يکالمغام يپ (Metronome C:V Ratio)م شده ينه فشار داده شود. براساس نسبت تنظيقفسه س
 ابد.ي يه مادام CPRان زمان ين روند تا پايباشد. ا يم يانگر زمان انجام تنفس دهانيشود که ب يپخش م

 ع باشد.يد محكم و سريد. فشار دادن بايفشار دهمتر يسانت 5نه را حدود يمرکز قفسه س 

 

 
 نه در بزرگساليفشار س 5-4شكل 

د يرا محكم نگه دار ينيد. بيد و چانه را به طرف باال بدهيمار را به عقب برگردانيسر ب، يهنگام تنفس دهان 
مار را ينه بيقفسه س د تا باال آمدنيد و در آن بدميمار قرار دهيدهان ب يو دهان خود را به طور کامل رو

 ه طول بكشد.يک ثانيد يهر نفس با د.ينيبب

 
 در بزرگسال يتنفس دهان 6-4شكل 

نه يگشت در مرکز قفسه سا سه انيرا با قرار دادن دو  نهيفشار دادن قفسه س ،كسال استير يمار نوزاد زياگر ب 
م ينه )حدود سه و نيک سوم عمق سيزان يباً به مينه را تقريد. قفسه سيها انجام دهر پستانيقاً در زيو دق
 د.ين فشار دهييمتر( به پايسانت
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 نه در نوزاديفشار س 7-4شكل 

به  يليد که سر را خيقت کند تا راه تنفس او باز شود. ديبه عقب و چانه را به باال بده يسر نوزاد را به آرام 
د. هر ينفس بده يرامد و به آينوزاد قرار ده ينيدهان و ب يدهان خود را به طور کامل رو د.يعقب برنگردان

 د.يآيباال م نه نوزاديد که قفسه سينيد ببيه طول بكشد. با هر بار نفس دادن، بايک ثانيد ينفس با

 
 در نوزاد يتنفس دهان 8-4شكل 

 Metronomeنه يزگ منو،ن يدر اد. ياستفاده کن CPR ير منوي، از زCPR يمات مربوط به راهنماير تنظييتغ يبرا

Rate شار دادن ( که به کند )سرعت ف يقه فشار داده شود را مشخص ميک دقينه در يد قفسه سيکه با يتعداد دفعات
 قه است.يبار در دق 100ش فرض يصورت پ

مثال اگر  دهد. به طور يرا نشان م ينسبت تعداد دفعات فشار به تنفس دهان Metronome (C:V) Ratioنه يگز
 داده شود.  يدهان نه، دوبار تنفسيبار فشار قفسه س 30هر  يد به ازايم شده باشد بايتنظ 30:2 ينه روين گزيا

 دهد. يرا نشان م CPRکل زمان انجام  CPR Timeنه يگز
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 ون سنکرونيالسيبريدف فصل پنجم:   █

 

 يه شوک روين تخلزمااز است که ين يزيو فلوتر دهل يزيون دهليالسيبرير فيها نظ يتمياز آر يدرمان برخ يبرا
 شود. يريگجلو يون بطنيالسيبريمار همزمان شود تا از به وجود آمدن فيب ECGگنال ياز س Rبدن، با موج 

 
ه يد تخليدن کلکند و با فشر يمار را آشكار ميب ECGگنال ياز س R يک همزمان کننده، موج هاين حالت يدر ا

 يه شوک رويل تخلن احتمايکند. بنابرا يه ميمار تخليبدن ب ي، همزمان شوک را روRن موج يص اوليشوک، با تشخ
 يظاهر م ECGموج  نييپا "^"به شكل  ييفعال است، نشانگرها SYNCكه حالت يرود. هنگام ين مياز ب Tموج 

 دهد. يرا نشان م Rموج شود که محل 
 

مار گردد قبل از اعمال يب يون بطنيالسيبريتواند منجر به ف يم Tاز آنجا که اعمال شوک در زمان وقوع موج  
نان يطمتوسط دستگاه ا QRS  ص کمپلكسياز صحت تشخ "^"شوک در مد سنكرون با مشاهده نشانگر 

شود به  يممارک ن يبدرست QRSا محل يباشد  يم يزينو ECGگنال يط که سيشرا يد. در برخيحاصل کن
 د.يه انجام ندهيچ عنوان تخليه

 
ورت استفاده از درص ،مار متصل کردهيبه ب )اشاره شده در فصل هشتم( را مطابق استانداردها ECG يالكترودها

 يز پدلها آنها را برااد و در صورت استفاده يچند منظوره آنها را مطابق دستورالعمل در محل مناسب بچسبان يپدها
 د.ياعمال شوک آماده کن

 
دارد و  يگنال مناسبيکه دامنه س ECG يدهاياز ل يكي دستگاه، يپانل جلو يرو ECG LEADد يبا فشردن کل

د يد. دقت کنيرا انتخاب کن، شود يانجام م ي( به درست ECGگنال ين سيي)محل نشانگرها پا Rص محل موج يتشخ
ص يا منجر به تشخين ا تكايز در اثر حرکت يممكن است به علت داشتن نو ECGکه استفاده از پدلها به عنوان مرجع 

 ه شوک شود.يمحل تخلنادرست 
 

فكت ير آرتيسک تاثيمناسب باشد تا ر ECGگنال يت سيفيد که کيقبل از فعال کردن مد سنكرون، مطمئن شو 
 به حداقل برسد. Rص موج يتشخ يرو

 
ستگاه در حالت دد. يپانل دستگاه را فشار ده يدر روSYNC د يکلق سلكتور، يمناسب از طر يپس از انتخاب انرژ

SYNC امغيرد و پيگ يقرار مSYNC  وج محل م ييشود و نشانگر ها يش داده ميمانR ل گنايس يرا روECG 
 .دهد ينشان م

 د.يرا فشار ده SYNCرفعال کردن مد سنكرون دکمه يغ يبرا 
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 60است، کمتر از  فعال شده يكه خروجيل داده شده هنگاميتحو ين پالس همزمان ساز و انرژير بيمم تاخيماکز 
 ه است.يثان يليم

 
پانل هنگام  يه رويلد تخيا کليپدل ها ) يرو يه انرژيد تخليمار، همزمان دو کليبدن ب يه شوک رويتخل يبرا

 ه شود.يمار تخليبدن ب ي، شوک روRص موج يتا با تشخ ديو نگه دار چندمنظوره( را فشار داده ياستفاده از پدها

ازن دستگاه شارژ شده خا اگر يدهد و  يرا انجام نم ير دستگاه عمل شارژ انرژيط زيدر مد سنكرون و در شرا 
 شود: يانجام م يباشد تخليه داخل

 ECG (I,II,III ) يدهاي( در حالت نمايش لLead failغام ي)مشاهده پ ECG يدهاياز ل يكيالف( قطع 
 گنال پدل يش سياز اتصاالت پد/پدل درحالت نما يكيب( قطع 

 

ص يا منجر به تشخي ا تكانيز در اثر حرکت يممكن است به علت داشتن نو ECGاستفاده از پدلها به عنوان مرجع  
 د.ينکم يپدل تنظ يمار را رويب ECGمرجع  يه شوک شود. تنها در موارد اورژانسينادرست محل تخل
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 1يون خودکار خارجيالسيبريفصل ششم: دف   █
 

 ECGزکننده ينالآن امر با استفاده از يباشد. ا يازمند شوک مين يهاتميص ريقادر به تشخ RELIVE DM5دستگاه 
ن ير است. استفاده از ايذپون امكانيالسيبرينگ و دفيتوريمان يچند منظوره برا يدستگاه و با استفاده از پدها يداخل

 ون استفاده شود.يالسيبريو دف ECGنگ يتوريمان يچند منظوره برا يممكن است که از پدها يامكان تنها در صورت

 ناسب است. لوگرم ميک 25ن تر از يا سنگيو سال 8 يافراد باال يفقط برا AEDن دستگاه در مد ياکارکرد  

 

 ماريآماده کردن ب -6-1
 يدارد، موها يش از حديب يمار موينه بيكه سيو در صورت پوشاند جدا کردهينه را ميه سيمار را که ناحيب يها لباس

  بچسبد. يمار بخوبينه بيپدها به سه را کوتاه کرده تا يآن ناح

 Poor“ اميغپ باشد،نن پدها و پوست مناسب يكه تماس بيکند و در صورت يدستگاه همواره اتصال پدها را چک م

Pad Contact” شود.  يش داده مينما 

 . ديقرار ده AEDمد  يچرخانده و بر رو را سلكتور

 

  AED يانتخاب مد کارکرد يسلكتور برا ينما 1-6شكل 

 زيشروع آنال -6-2
پانل  يبر رو ANALYZE ديبا فشردن کلشود.  يش داده ميصفحه، نما يبر رو ”Push ANALYZE“ غاميدر ابتدا پ

 ز گفتهين يو بصورت کالم ظاهر شيصفحه نما يرو”Analyzing Now - Stand Clear“  امغيپدستگاه،  يجلو
 د.گرد يز ميآنال ماريبECG تم يشود و همزمان ر يم

تم يكه ريدر صورت. به شوک ندارد يازيا نيازمند شوک است ين تميكند که ريز، دستگاه مشخص ميآنال افتني انيبا پا
. روديم CPRمد  بهو دستگاه  شود يش داده مينما ”No Shock  Advised“ امغيبه شوک نداشته باشد، پ يازين

  . شود ياز سرگرفته مز يبه صورت خودکار آنال قهيدق 2پس از مدت زمان 

                                                           
1 Automated External Defibrillator (AED) 
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كند ينتخاب شده ما يصورت خودکار شروع به شارژ انرژ دستگاه به ص داده شود،يازمند شوک تشخيتم نيكه ريهنگام
ژ شدن گردد. پس از شار يظاهر م يو کالم يريبصورت تصو “ Shock  Advised - Stand Clear“ امغيپ و

 يو کالم يريتصوم اغيپو  ديآيصدا درمه به يتخل يشوک برا يو بوق آمادگشود  يد شوک روشن مي، چراغ کليانرژ
“Push SHOCK Button”  گردد يظاهر م. 

 گردد. يشود و چرخه تكرار م يظاهر م Start CPRغام ي، مجدداً پيه انرژيپس از تخل

 

ت يدن سلكتور به وضعرا نداشته باشد با چرخان يه انرژيکاربر قصد تخل ،يپس از شارژ شدن انرژكه يدرصورت 
Monitor  و برگشت دوباره به مدAED ، يتخل يبصورت داخل يانرژ( هDisarmم )شود. ي 

ه يمار تخليب بدن يورشوک  د تايرا فشار ده پانل يرو يه انرژيد تخليست کليمار، کافيبدن ب يه شوک رويتخل يبرا
 شود. يش داده مينما ”Energy Delivered“ امغيمار، پيبدن ب يه شوک رويشود. پس از تخل

پس از آن  ومار آماده است يل به بيتحو يبرا (Disarm Timeout)ن شده ييشارژ شده تا زمان تع يانرژ 
گردد.  يش ظاهر ميصفحه نما يرو ”… Disarming“غام يشود و پ يه ميدستگاه تخل يرو يبه طور داخل

 ANALYZE ديد کليادامه کار با يشود و برا يش داده مينما ”Push ANALYZE“غام ين حالت، پيپس از ا
 زده شود.

 يرو يانرژ بار اول ينعيباشد.  يم 200-200-150ش فرض يپ يانرژ پروتكل يداران مد، دستگاه يدر ا 
 DEFIB يرمنويق زياز طر ير انرژيمقاد شود. يه ميشارژ و تخل ژول 200 با مقدار يو دفعات بعدژول  150

د در يتم فوق بايفعال شدن آ يباشد. برا يم 150,170,200م يقابل تنظ ير انرژيباشد. مقاد ير مييقابل تغ
 ن کد دستگاه را وارد کرد.ي، پ SETUP يرمنويز

 ينجام نما يتميز ريچ آناليه دستگاه و شارژ شدن خازن دستگاهتم قابل شوک توسط يص ريپس از تشخ 
ت را ين وضعيص ايت تشخيبرگردد، دستگاه قابل Nonshockableت يتم به وضعيكه ريدر صورت دهد و
 ندارد.

به پشت  يگرينه و ديس يرو يكيپدها  يري)قرار گ Anterior-posteriorاز چسباندن پدها بصورت   
 باشد. يح نميصح عملكرد يدارات ين وضعيدستگاه در ا AEDتم يد. الگوريکن يمار( خودداريب

 

 :ت شونديد رعايز باين استفاده از آناليکه در ح ينكات

 ر استيچند منظوره امكانپذ يدستگاه فقط در صورت استفاده از پدها زياستفاده از آنال. 
 ص يدر تشخ ،هستند (نترناليا) يكر کاشتنيمسيپ يکه دارا يافراد يز برايآنالVF است قابل ممكن 

 يکاشتن كريم سيپ يماران داراية هرگونه درمان در بيپا يكينيو شواهد کل ECG ينان نباشد. بررسياطم
 .هستند

 ن يح مار دريد. بيفاده نكنا آمبوالنس استيتخت، برانكارد و  يماران در حال حرکت، چه بر رويب يرا برا زيآنال
 . ديکن متوقف نس راا آمبواليز، تخت، برانكارد ياستفاده از آنال يد بدون حرکت باشد. لذا برايز بايآنال

 رديقرار بگ يحالت افقد در يمار بايز بيآنال يبرا .ديمار را لمس نكنيز، بين آناليدر ح . 
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  مدAED دشواستفاده ن لوگرميک 25و کمتر از  سال 8 ريماران زيب يبرا. 

 شود. هنگام  يمار ميب به پوست بيمار، باعث آسين پدها و پوست بيون، حباب هوا بيالسيبرين دفيدر ح
 د.يده نكنبا ژل خشک شده استفا يل نشود و از پدهايد که حباب هوا تشكييچسباندن پدها دقت نما

 ن يماس داشته باشد. اتمار و ... يب ينگ، کابل هايتوريمان يا الكترودهايگر يكديد که پدها، با ياجازه نده
ب وارد يمار آسيبرد و به پوست يصورت گ يكيه الكتريون، تخليالسيبرين دفيشود که در ح ياتصال باعث م

 ون از قلب را منحرف کند. يالسيبريان دفيشود و عبور جر

 قابل  يتم هايت همه ررد و ممكن اسيگ ير قرار ميزر تحت تاثيت آناالي، حساسيماران با ضربانساز قلبيدر ب
 ص ندهد.يشوک را تشخ

 د يد کلي، بايه انرژيتخل يبراSHOCK کند. ينم هيرا تخل يک انرژيزده شود. دستگاه بصورت اتومات 
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 يرتهاجميموقت غ 1ضربانساز :تمفهفصل    █
 

 كر:يس مياهداف استفاده از پ شود. ياز به محرک موقت استفاده ميدر صورت ن NTP 2ير تهاجميغ يضربانساز پوست

 يست قلبيا ياياح 

 قابل انتظار يست قلبيبعنوان آماده باش در ا 

 يكارديمتوقف کردن تاک 

 

ه ير پوست ناحد يد خونرسانياز کاهش شد يکه ناش ير الكترود قداميپوست ز يبا توجه به احتمال سوختگ 
که الكترود  يواردمدر  شود. ينيبازبکرده و پوست مرتب  يمدت خوددار يطوالن دادنس يد از پيباشد، با يم

هوش يماران بيدر ب يخود به خود يست تنفسياز ا يشكم قرار داده شود، موارد ين روييپا يليخ يقدام
 شود. يده ميد

 يحتمال سوختگمخصوص اطفال استفاده کرد. )ا يد از پدهاياطفال کاربرد داشته که با يبرا كريس ميپ 
 پوست وجود دارد( 

 پد توجه شود. يد شده رويدر هنگام استفاده از پدها به حداقل وزن ق 

ن يا .دلمس نشو PACINGهنگام  چند منظوره يپدهاه ژل زده شده ياز خطر شوک، ناح يريجلوگ يبرا 
 ض شود.يتعو PACINGساعت بعد از  8د يپدها با

، در پوست يختگبه علت احتمال سو ،دا کنديقه ادامه پيدق 30ش از يژه در نوزادان بيبه و PACINGاگر  
 است. يالزام ينه دوره ايمعا

 تور وجود ندارد. يمان نيكر و همچنيمسيح از پيامكان استفاده صح ،ام استفاده از دستگاه الكتروکوتربه هنگ 

س دادن به ين پيحاگر در حفاظت ندارد.  يمربوط به پد/ پدل دستگاه در مقابل شوک خارج يپورت ورود 
کابل قبل از آن  حتماً ،ديه را داريالتور ثانويبريون با استفاده از دستگاه دفيالسيبريقصد عمل دف ماريب

  . ودش يدستگاه مبه  يجدب ينصورت باعث آسير ايد؛ درغيکن الكتروشوک را از دستگاه جدا

 يضربانساز داخل ياهبه کابل  يستيمار استفاده شود و نبايب يبرا يضربانساز خارج عنوانن دستگاه فقط بيا 
 وصل شود. 

ک و يمار را از نزديب د.يدستگاه اعتماد نكن يرو مربوطه يو آالرمها HR بهمار يس دادن به بيدر هنگام پ 
   د.يداشته باشبا دقت تحت مراقبت 

   

 سيجهت اعمال پ يسازآماده  -7-1
 يرو يخوب به ECG گناليس تا ديکن انتخاب را مناسب ديل و کرده متصل ماريببدن  به را ECG يالكترودها      

 کامل تماس و از ديبچسبان ماريب به دستورالعمل طبق را منظوره چند يپدها سپس. شود داده نشان شينما صفحه

                                                           
1 Pacer 
2 Non-Invasive Transutaneous Pacer 



                                                                                                 

42 

 

  RELIVE  DM5 دفيبريالتور / مانيتور دستگاه

 يپدها پسسنداشته باشد.  ECG يالكترودها با يهمپوشان که ديکن دقت و ديکن حاصل نانياطم ماريب بدن با آن
د تا نرخ ضربان يصبر کن .دييرا انتخاب نما PACER مد سلكتوربا استفاده از . ديکن کابل متصل به را منظوره چند

ECG ش نشان داده شود. يصفحه نما يمار رويب 
 

 POOR“غام يپگردد  اهم 250شتر از يشود ب يم يرياندازه گن پدها که توسط دستگاه ياگر مقدار مقاومت ب 

PAD CONTACT” يا نمرمار يس به بيشود و دستگاه اجازه اعمال پ يش نشان داده ميصفحه نما يرو 
 دهد.

 

قرار  QRSکمپلكس  ر هريد رنگ زيسف يد که مارکهاينان حاصل کنيقرار دارد اطم Demandاگر دستگاه در مد      
 د.ينيد تا مارکها را ببيرا عوض کن ECGش يد نماينصورت لير ايغ رد. دريگ يم

 

  Pacer يانتخاب مد کارکرد يسلكتور برا ينما 1-7شكل 

 ربانساز ضم يتنظ -7-2
 نرخ ضربانساز

،  RATEد يبا فشار دادن کلباشد.  يآن صفر م يان خروجيو جر PPM 70ش فرض، نرخ ضربانساز يبه صورت پ
 يمقدار رو يد روتاريبا چرخاندن کلد.ير دهييمقدار آن را تغ يشود. با استفاده از روتار يم مينرخ ضربانساز قابل تنظ

ان ذکر است که در يشاست.ي( نEnter)يد روتارياز به فشرن کليشود و نيم ميشوند تنظيش داده ميکه نما ياعداد
 م است.يتنظقابل  mm/mv20تا 2.5از  ECGنيمقدار گ Pacerمد 

 

 ن کپچر ييتع

 نييتع .استمهم  اريبس دارد دنبال به شدن( را بطن )کپچر پاسخ كريس ميپ کيتحر يموقع چه نكهيا صيتشخ
 .شود نان حاصلياطم ماريب بمناس خون گردش از تا شود يابيارز يكيمكان و يكيالكتر صورت به ديبا شدن کپچر
 گسترش Tموج  کي شدن ظاهر و يعيطب تمير رفتن نيب از پهن، QRSکمپلكس  کي وجود با يكيالكتر شدن کپچر

 .شود يم نييتع شده بزرگ يگاه اي افتهي
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 يدهايق ليز طرا و دستگاه شينما صفحه از ECGگنال يس با مشاهده فقط يكيالكتر شدن کپچر نيينكته: تع 
ECG است ريپذ امكان. 

 

 SpO2بخش  سطص داده شده تويتشخ زان نرخ ضربانيما ي ماريب يطينبض مح از استفاده با يكيمكان شدن کپچر
    .باشد يم يابيارزقابل دستگاه 

 .باشند يم موثر كريم سيپ از يينمونه ها ريز ECG يگنالهايس      

 

 

 ضربانساز يان خروجيجر

آمپر است.  يليم 80 تا 40ان، ياست که کپچر را حفظ کند. مقدار معمول جر ين مقداريده آل، کمتريا يان خروجيجر
 گذارد. ير مياز تاثيان مورد نيچندمنظوره بر جر يت پدهايالبته موقع

ر ييقدار آن را تغم يبا استفاده از روتار شود. يم ميضربانساز تنظ يان خروجي، جرCURRENTد يبا فشار دادن کل
 د. يده

 رد.يگ يقرار م ECGگنال يس يبر رو يمربع پالسبه صورت  پالس ضربانساز

به حالت  و مجدداًد ريگ يالتور قرار ميبريا دفيتور يكر خارج و در حالت مانيس ميدستگاه از حالت پ يوقت 
 .رديگ يقرار مش فرض يحالت پ دركر يس ميپ يم هايتنظگردد،  يس برميپ
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  ضربانساز يمدهاانواع  -7-3
 PACERحالت  يوکه سلكتور ر يضربانساز هنگام يمدکارباشد.  يم Demandو  Fixedدو مد  يدستگاه دارا      
ا ي Fixedد م يروتارفشردن که با استفاده از  رديگ يقرار م Demandمد  يش فرض رويبطور پرد يگ يمقرار 

Demand  د فشرده شود.يگر بايكبار دي يجهت انتخاب مد روتار. باشد يمانتخاب قابل 
 

 Fixedمد 

ر از مد يموارد زدر. هدد يم ليمار تحويبه ب را سيپالس پباشد م شده يتنظ که يدر هر نرخكر يس ميپن مد، يدر ا
Fixed شود: يم استفاده 

 .نباشد دسترس در ماريب ECGکابل  كهيصورت در -
 QRSص يو قادر نبودن دستگاه به تشخ ECG گناليس يرو فكتيا آرتيز يوجود نو -     

 

 .شود فادهاست ندارد وجود يگريد نيگزيجا چيه كهيهنگام و اورژانس طيشرا در فقط ديبا ن مديا 

 

  Demandد م
ل يس تحويپالس پ شد،کمتر با كريس ميپ يم شده برايقلب از نرخ تنظ يعينرخ ضربان طب كهيصورتدر ن مد يدر ا

بر گ د رنيسف يتوسط مارکهاشود و  يص داده ميتشخ QRS يکمپلكس ها Demandدر مد  شود. يداده م
 باشد. يم ييکاربر قابل شناسا يبرا ECGشكل موج  يرو
 

 مار به دستگاه متصل شود.يم از بيبطور مستقد يبا دستگاه  ECGکابل  Demandدر مد   

طمينان توسط دستگاه ا QRSکاربر قبل از اعمال پيس بايد از صحت تشخيص کمپلكسهاي  Demandدر مد  
( Tوي موج رظاهر نشد يا در محل اشتباه )مثال  QRSدر وسط کمپلكس  "^"در صورتيكه عالمت حاصل کند 

 را تغيير دهد تا اين عالمت در جاي مناسب ظاهر شود. ECGيا ليد  ECGظاهر شد، سايز 

پزشک متخصص  قيمار از طريب ينيط باليباشد، حتماً شرا يدر حال کار م PACERکه دستگاه در مد  يهنگام 
 اشد.ر نظر قرار داشته بيده زيا پرسنل آموزش ديو

ممتد  بوق يبه صورت خودکار قطع شده و صدا Paceان يجر ECG يدهايک از ليبا قطع هر  Demandدر مد  
ادامه   Paceا ينكه آيبر ا يشود مبنيده مياز کاربر پرس يد سئواليشود.پس از اتصال مجدد لياز دستگاه پخش م

 ر.يا خيداشته باشد 

ن کار جهت ياشود.يم ش دادهينما  ---به صورت  HRشود عدد ياعمال م Paceکه  يزمان Pacerدر مد  
جهت  ست.امار يب يگنال واقعيس يتوسط دستگاه به جا يماهيچه ا يفكتهايآرت شمارشاز  يريجلوگ
 گردد.  يبررسمار يب SPO2شمار  ا پالسينبض  زانيم ديت کپچر بايص وضعيتشخ

ا يبر ادامه  يبه کاربر مبن ياميمتوقف شده و پ ماريس به بير کند،اعمال پييد تغيل Demandکه در مد  يدر صورت 
ش داده ينما يد بعديس متوقف شده و ليام توسط کاربر اعمال پيد پييشود.در صورت تايش داده ميس نمايقطع پ



  

45 

 

 صنايع اپتيک اصفهانشرکت 

ش ينما I ديل بوده IIIد يل يواگر رو IIIد يبوده ل IIد يل يو اگر رو IIد يبوده ل  I ديل ياگر دستگاه  رو يعنيشود.يم
 شود.يم داده

انجام  ير پلكانيبر با تاختوسط کار يميمار،مقدار تنظيان به بيش از اندازه جريش و اعمال بياز افزا يريجهت جلوگ 
 كند.ير مييک پله تغيان فقط يمقدار جر يع روتارين صورت که با چرخاندن سريشود بديم

 

  Pause حالت
مار را يب يعيتم طبيردهد تا يدستگاه به کاربر اجازه م، ييپنل جلو يرو PAUSEبا فشردن و نگه داشتن دکمه 

  رسد. يم يمقدار قبل ¼به  س ينرخ پن حالت يمشاهده کند. در ا
 فتد:ياق بر اتفيز ياز حالتها يكيمار بوده و يس به بيپ يل پالسهايكه دستگاه درحال تحويدرصورت

 کابل رابط به دستگاه متصل نباشد -
 داشته باشد يوب و قطعيکابل مع -
 اي باشدنکابل پدها به کابل رابط دستگاه متصل  -
 مار نداشته باشنديبا بدن ب ياتصال مناسب پدها -
 
ت يلممتد بدون قاب يک آالرم صوتيشود و  يش نشان داده ميصفحه نما يرو ”POOR PAD CONTACT“غام يپ

خارج  Pacerد كبار از ميست يسلكتور کافجهت قطع شدن آالرم توسط د. يآ يبصدا در م دستگاهقطع شدن توسط 
 د.يشو
 

 Lead Failغام ي، پبه دستگاه متصل نباشد ECGا کابل يمار وصل نباشد يبه ب ECGر کابل يد وايکه ل يدر حالت 
 شود.يدستگاه ظاهر م يرو

س يد پيتول ودشس يباالتر از نرخ پ كه مقدار آنيبطور ماريب ECGنرخ ضربان ش يبا افزا Demandدر مد  
از  يكيرت وقوع صوباشد. در يم نميس قابل تنظيان پيجر يمنيل ايبه دالن حالت ي. در اگردد يمتوقف م

 گردد:يآغاز م س مجددايت پير فعاليط زيشرا

 ا يگردد و  ECGاز ضربان  شتريس توسط کاربر بيپ يمينرخ تنظ -

  س گردد.يپ يمينرخ تنظکمتر از ماريب ECG ضربان -

 

 موثر  يضربانساز -7-4
 باشند: يمار ميب يموثر رو يسهاياز پ يير نمونه هايز ECG يشكل موجها      

 بزرگ T يو موجها يمنف Rموج  -
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 باشد. يم ectopic beatک يه به يپهن و مثبت که شب QRSکمپلكس  -

  P ياب شكل موجهايبرعكس و غ T يشكل موجها -

 

 کپچر کمک کند.ص يتواند به تشخ يدها مير لييتغ ينكته: گاه
 

ممكنست متوقف شود زيرا باتري توانايي تأمين جريان خروجي  Low Batteryعملكرد ضربانساز در حالت  
  ضربانساز را ندارد.در اين حالت حتمأ باتري تعويض شده يا دستگاه به برق شهر متصل شود.
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 ECGنگ يتوريمان :هشتمفصل    █
 

 

 

عات بدن به يق بافت و مايطر زکه ا ندکنيد ميتول يكيالكتر يها انيجرت، ين انجام فعاليدر حقلب  يچه هايماه 
 ليجه اختالف پتانسيکند که در نتيمختلف در سطح بدن بروز م يان به صورت ولتاژهاين جريرسد. ايسطح آن م
شناخته   ECGتميا ريسطح بدن  ECGن به عنوان يدهد، که همچنيل ميرا تشك  ECGا همانيوگراف يالكتروکارد

 است. يابيا قابل دستيپو ير به صورت منحنيل، متغين اختالف پتانسيشود و با ثبت ايم

 توجه به با کند ويم يريگاندازه ،شوديجاد مياثر عملكرد قلب ارا که در سطح بدن در  ليرات پتانسييتغدستگاه 
 يق الكترودهايررا ثبت و نرخ ضربان قلب را از ط يكيوالكتريکارد يشكل موج هاقلب،  يكيلكترا يت هايفعال

 5م و يس 3اده از را با استف ECGتواند امواج يدستگاه م کند.يمتصل هستند، محاسبه م ECGچندگانه که به کابل 
 .دهد شينمام يس

ن يود. اش يش داده ميصفحه نما يمار بر رويب ياتيعالئم ح MONITORحالت  يرو دستگاه با چرخش سلكتور
 عالئم شامل:

 گنال يسECG ماريب 
 زان يمHR (PR)  
 2 (%ژن خون يدرصد اشباع اکسSpO( گنال آنيو س 

  2مقدارCO آن گناليمار به همراه سيبازدم ب 

 ماريب يمقدار فشار خون تهاجم 
 ماريب ير تهاجميفشار خون غ 
 ماريبدن ب يدما 

 

 ش پاک شود ويصفحه نما ياز رو ECGگنال يس چند لحظه يه شوک ممكن است براين تخليدر ح 
 .برگردد يبالفاصله به حالت عاد

 

 .دمار استفاده شوينگ بيتوريمان يا به صورت موقت براي ين دستگاه قادر است به مدت طوالنيا

شود و در  يتور ميمان I, II, III يدهايل ،الكترود 3الكترود را دارد. در صورت اتصال  5ا ي 3صال ن دستگاه امكان اتيا
صفحه در  ينه ايس يق هااز اشتقا يكيو  I, II, III, aVR, aVL, aVF يدهايالكترود، ل 5صورت اتصال کابل 

 شود. ينشان داده مش ينما
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  يمنينکات ا -8-1
 اخطارها:   

 يو کابل ها 1فقط از الكترودها ECG ن دفترچه مشخص يکه در ا ييا آنهايه شده توسط سازنده ويته
آنها اندک بوده  2ونيزاسياستفاده کنند که ولتاژ پالر ييد تنها از الكترودهايبا د. کاربرانياستفاده کن ،اندشده
 دارند. ينييز مقاومت تماس پايو ن

 ژه يرا به و يااستهاخوآفست ن با جنس متفاوت ممكن است ولتاژ يياستفاده از الكترودها ،ديدقت داشته باش
 يارتباط يهابلر کاين تعميگردد، بنابرا ECG يد و باعث اشباع منحنيجاد نمايالتور ايبريدر حضور دف
 ست.يمتفاوت مجاز ن يض الكترودها با جنسيژه تعويرمجاز و به ويتوسط افراد غ

 ش از حد به يکننده به خاطر وجود ولتاژ آفست بتيا تقويو اد باشديالكترود ز ونيزاسيپالرکه ولتاژ يهنگام
را   Lead Fail غاميا پي Inoperable غاميپ دستگاه يند ولامتصل ECG يکابل هانكه ي، با ااشباع رود

 دهد.يش مينما

  يهاکابلقبل از اتصالECG   ندارند.  يدگها کهنه نبوده و ترک خورد که کابلي، مطمئن شودستگاهبه

 ض شوند.يد تعوينگونه هستند باياگر ا

 به  ،يكترود خنث، از جمله الآنهاهمه  د کهيمطمئن شو ،ديکنيمار متصل ميکه الكترودها را به بيهنگام
آنها يکه تمام ديدقت کن چ وجه متصل نباشند. مخصوصاًيبه هـ  Earthـ ن يزما به يگر يد يهاد يهاقسمت

 شود. يريجلوگ نيزما به يگر يد يهاد يهامار متصل شده اند تا از اتصال آنها به قسمتيبه ب

 وست نسبت به که پ يد. در مواقعيکن يشوند را بررسياز پوست بدن که الكترودها به آن متصل م يقسمت
 د.يا آنها را جابجا کنيض يت شده است، الكترودها را تعويآنها دچار حساس

 وسط سازنده استفاده ته شده يتوص يها و الكترودهاد از کابليالتور، فقط و فقط بايبريهنگام استفاده از دف
 آمده است. يها در بخش لوازم جانبن کابلين شود. مشخصات ايالتور تضميبريتا حفاظت در برابر دف گردد

 د.يکن يخوددار دستگاها ي مار، تخت ويالتور از تماس با بيبريه دفيدر هنگام تخل شتر،يب يمنيا يبرا 

 مار، يالتور به بيبريولتاژ دف التور محافظت شده است. هنگام اعماليبريدر برابر اثرات دف دستگاه توريمان
رفته و متصل ح قرار گيشود. اگر الكترودها به طرز صحيصفحه ظاهر م ينامنظم اما گذرا رو يشكل موج

ون، يالسيبريدر طول دف گردد.يه خود باز ميه به حالت اوليثان 8در مدت  دستگاه شيشده باشند، صفحه نما
 د به گوشه اعضا منتقل شوند.يبا RA , LA , RL , LL مانند ياندام يالكترودها

 توانند موج يمجاور م يهااز دستگاه يش از حد ناشيتداخالت بECG د.را دچار اختالل کنن 

  اگر از ماژول حفاظت در برابرESU  لكتروکوتر، دستگاه ااستفاده نشده باشد، هنگام استفاده از دردستگاه
لتر ماژول يفم ينگام تنظدر دستگاه به کار رفته باشد، تنها هن ماژول يد اگر ايگردد. دقت کنيدچار اختالل م

ECG يرو Surgery  يمنور يزدرECG  شود. ين ماژول فعال ميا 

 يريگاندازه يا برايمار متصل شود يبه قلب ب ماًيتواند مستقين دستگاه نميا Encardio ECG .به کار رود  

                                                           
1 Chest lead 
2 Polarization 
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 مار يبه ب دستگاه ابه صورت همزمان ب يكيالكتر يموالتورهايو س ياتصال هر گونه دستگاه مولد پالس خارج
ن نوع دستگاه يتصال االمقدور از ا يد. حتيضربان قلب را دچار اختالل نما يريگممكن است عملكرد اندازه

 د. ييز نمايپره تور دستگاهيمد مانمار در هنگام استفاده از يب يها بر رو
 د. احتمال يه عمل آبحداکثر دقت  يستيبايم اتريا ديالكتروکوتر  يهابا دستگاه در استفاده همزمان دستگاه

گردد دستگاه  يسع يستين بايمار وجود دارد؛ بنابرايبا بدن ب يقلب يه تماس الكترودهايدر ناح يجاد سوختگيا
تروکوتر به بدن در دستگاه الك يخنث ياتصال الكترودها يستين شود. عالوه بر آن بايبه نحو مناسب زم

متصل نشده  حيبرگشت الكتروکوتر به طور صح يرهايكه مسي. درصورتمار به نحو مطلوب برقرار باشديب
، 2OpS، سنسور ECG يق الكترودهايرا از طر يالكتروکوتر انرژ يهااز بخش يباشند، برخ

محل تماس  در يگردانند که موجب سوختگيدما برم يهاا پروبيفشار، سنسور کپنو  يوسرهايترانسد
 شود.يالكترود با بدن م

 صيدستگاه جهت تشخ Lead Fail ت يقوت يکند. عالوه بر آن وروديم استفاده ياز روش امپدانس متر
ولتاژ نامطلوب  يطيچ شرايتحت ه ،زوله بودهيولتاژ، ا يحاو يها آن از بخش يل امپدانس بااليکننده به دل

 گردد.يمار منتقل نميبدن ب يبر رو

  گنال يآنها با س يگذارخط، به علت شباهت حالت يجداساز يتورهايناد ميينمادقتECG كن است مم
 رفعال سازد.يا غيضربان قلب را فعال  يهاآالرم

  هايتمياز آر يا برخي 1يست قلبيممكن است دستگاه در هنگام ا ،يداخل كريس ميپ يماران دارايبدر، 
اشاره د. نكات يريد بگيكر را تحت مراقبت شديس ميپ يماران دارايكر را شمارش کند. بيس ميپ يهاپالس

ن دستگاه مورد مطالعه قرار يكر در ايس ميپ يهات حذف پالسياطالع از ظرف يرا برا 19شده در فصل 
 د.يده

 

 الکترودها يذارگيجا يپوست برا يآماده ساز -8-2
ت يخاص ياراداگر پوست  ت است.يخوب، حائز اهم  ECGگناليک سيافت يدر ياتصال مناسب الكترود به پوست برا

 د قبل از اتصال الكترودها پوست را آماده کرد.يف باشد، بايضع ييرسانا

 ر است:يپوست به شرح ز يمراحل آماده ساز

 د.يب است را انتخاب کنياز پوست که سالم و بدون ع يقسمت 
 د.يا بتراشيده يآن قسمت را چ يموها 

 ت ين کار خاصيمرده پوست از سطح آن زدوده شود. با ا يد تا سلول هايخراش دهيسطح پوست را به آرام
 د.يدهيش ميپوست را در محل اتصال الكترود افزا ييرسانا

 يصابون بر رو يهاماندهيد که باقيد. دقت کنيشستشو ده يمحل را با محلول آب و صابون به طرز مناسب 
و  يچون سبب خشك .ميکنيه نمين کار توصيا يا اتر را براي)ما استفاده از الكل خالص  نمانند. يپوست باق

 گردد.(يش مقاومت پوست ميجه افزايدر نت

 د.يپوست را به نحو مناسب خشک کن 

                                                           
1 Cardiac Arrest 
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 الکترودها يگذاريجا -8-3
 الكترودها يگذاريقبل از جا يسازآماده  

 ح داده شد(ي) در قسمت قبل توضپوست  يآماده ساز 
 ب باشند.يع يز و بيالكترودها تم يرو يهاد که دکمهيکن يبررس 

 يت ندارند، مقداريرولت الكتيخود خاص ياگر الكترودها به خود د.يمار قرار دهيسطح بدن ب يالكترودها را رو 
 د.يآنها بمال يت کننده رويروغن هدا

 د.يالكترودها به آنها متصل کن يق دکمه رويکابل را از طر يدهايل 

 

 نکات:  

 ن است استخراج موج ف هستند، ممكيگنال ضعيس يکه دارا يمارانيا بياد دارند ويکه لرزش ز يمارانيب يبرا
ECG ز محاسبه يو نHR ست اممكن  ،د شده انديشد يکه دچار سوختگ يمارانيب يمشكل باشد. برا

كل مخصوص ش يسوزن ياز باشد که از الكترودهاير ممكن بوده و نيبدن غ يچسباندن الكترودها بر رو
مت مناسب و نرم قس يد دقت شود که الكترودها رويگنال نامطلوب است، بايکه س ياستفاده شود. در موارد

 رند.يعضله قرار گ

 

 الكترودها  ،يت پوستيز موارد التهاب و حساسيبدن و ن يالكترودها بر رو يرياز قرارگ يدر موارد سوزش ناش
 .ا زودتر الكترودها را جابجا کنديكبار ويساعت  24د هر يض شده و کاربر بايد تعويبا

 کابل  يهاميرد، رشته سيگيبا استفاده از دستگاه الكتروکوتر انجام م يکه عمل جراحيهنگامECG د تا يبا
 يهاميس باشد. اديد زيبا يتا تخت جراحدستگاه ن فاصله يهمچن ده شوند.يچيکه ممكن است به هم پ ييجا

 نباشند. يگر موازيكديرند و با يد به صورت مجزا قرار گيز باين ECG يهاه و کابليتغذ

 نامفهوم  ياز نظر پزشك يگنال وروديا سيرود ويم 2ا اضافه باري 1لت اشباعحات کننده به يکه تقويهنگام
  دهد. يم شينمارا  Lead Failا ي  Inoperableغام يپ دستگاهباشد، 

 

 رشته 3کابل

 يهااز کابل ،رتان استمد نظ ميس 3 با ECGنگ يتوريکه مانيد. هنگاميريرا به عنوان مثال در نظر بگ  AHAاستاندارد
ECG 3 يد انداميل 3د. ياستفاده کن يارشته LL , LA , RA رند. يگيمناسب قرار م يهامطابق شكل در محل
 را بدست دهد. I, II, III يدهايتواند لين اتصاالت ميا يبرقرار

 

                                                           
1 saturation 
2 Overload  
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 ميس 3کابل  يالكترودها يريمحل قرارگ 1-8شكل 

 رشته 5کابل

 يهااز کابل ،تان استمد نظر ميس 5با ECGنگ يتوريکه مانيد. هنگاميريرا به عنوان مثال در نظر بگ AHAاستاندارد 
ECG 5 يد انداميل 4د. ياستفاده کن يرشته ا RA, LA, RL , LL رند. يگيم مناسب قرار يهامطابق شكل در محل
 يانهيد سيوجود، لاز ميرا بدست دهد. بسته به ن I, II, III, aVR, aVL, aVF يدهايتواند لين اتصاالت ميا يبرقرار

V ن يتواند در هر مكان بيمV1~V6  يدهاياز ل يكي، يگذاريرد که با توجه به محل جايقرار گ V1~V6    را بدست
 دهد.يم

 

 

 ميس 5کابل  يالكترودها يريمحل قرارگ 2-8شكل 

 يمار تحت عمل جراحيک بي يدها براالکترو يگذاريجا

نمونه در  يرد. براير گد مد نظر قرايبا ي، نوع آن جراحيمار تحت عمل جراحيک بي يالكترودها برا يگذاريهنگام جا
که از يهنگامه عالوه رند. بينه قرار گيا پشت سينه ويتوانند در جانب سيم يانهيس ينه، الكترودهايقفسه س يجراح

شانه چپ  يتوانند بر روي، الكترودها مECGموج  يفكت ها بر رويشود، به منظور کاهش آرتيالكتروکوتر استفاده م
ا راست يد سمت چپ ياز بين ينه ايس ين الكترودهايهمچن رند.يا راست قرار گيچپ  يک به پهلويز نزديا راست و ني

 ECGگنال ين حالت سيدر ا رايز د؛يکن يبازوها خوددار يرودها بر رواز قرار دادن الكت لطفاً رند.ينه قرار گيجناغ س
 ار کوچک خواهد بود.يبس
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 اخطار:  

 در وسط پد  باًيد تقريمار، الكترودها باياز سوختن ب يريهنگام استفاده از دستگاه الكتروکوتر، جهت جلوگ
 ه الكترودها دور باشد.يد از بقيکه ممكن است با ييتا جالكتروکوتر ارد و يلكتروکوتر قرار گاو ESU 1ن يزم

 متر است.يسانت 15ه شده حداقل يفاصله توص
 که از دستگاه يهنگام ESU نيشود، از قرار دادن الكترودها در مجاورت پد زمياستفاده م ESU يخوددار 

د يباستگاه دن يگردد. همچنيم ECGز سبب اختالل در موج ينو يادير زين صورت، مقادير ايد. در غيکن
د با هم يرند و نبايگد به صورت مجزا قرار يز باين ECGه و کابل يرد. کابل تغذيقرار گ يدور از تخت جراح

 باشند. يمواز

 

  AHA ياردهاهر الكترود و رنگ مخصوص به آن در استاند ييرا جهت شناسا  ECGيبرچسب الكترودها ريز جدول
 .دهدينشان م IECو 

 

 يگذاريجامحل 
رنگ 

 الکترودها
AHA 

برچسب 

 الکترودها
AHA 

رنگ 

 الکترودها
IEC 

برچسب 

 الکترودها
IEC 

 R قرمز RA ديسف ک به شانه راستير ترقوه و نزديز ماًيمستق

 L زرد LA يمشك ک به شانه چپير ترقوه و نزديز ماًيمستق

 N يمشك RL سبز سمت راست شكم ينييقسمت پا

 F سبز LL قرمز سمت چپ شكم ينييقسمت پا

 C1 قرمز V1 قرمز نهيدر کناره سمت راست جناغ س يان دندهيب ين فضايدر چهارم

 C2 زرد V2 زرد نهيدر کناره سمت چپ جناغ س يان دندهيب ين فضايدر چهارم

 C3 سبز V3 سبز V4و الكترود V2 ن الكترود يب

 C4 يقهوه ا V4 يآب يترقو انيدر سمت چپ خط م ين دنده ايب ين فضايدر پنجم

 C5 يمشك V5 ينارنج 4Vهمتراز با الكترود  ،2سمت چپيقدام يدرخط بغل

 C6 بنفش V6 بنفش 4Vهمتراز با الكترود  ،3سمت چپيقدام يان بغليدرخط م

 

                                                           
1 ESU Grounding pad 
2 Left anterior axillary line 
3 Left anterior midaxillary line 
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 ECGاتصال کابل  -8-4
 يرو يمقدار عددک يو  ECGد. موج يقرار ده دستگاه پشتپانل  در قسمت  ECGرا داخل سوکت  ECGکابل 

 شود.يش ظاهر ميصفحه نما

 

 دهايانتخاب تعداد ل -8-5
 ،ن کاريا يبرا. ديخاب کناز هستند را انتيکه مورد ن يمناسب يدهايد ليکه تحت مراقبت است، شما با يماريبسته به ب

 ECG Cable تميآو در  ديشو ECG يرمنويزوارد  يتوسط روتار، دستگاه ييد منو در پانل جلويانتخاب کلپس از 
 .ديکن يدها را مشخص ميتعداد ل

 

 يداخل کريس ميپ يماران دارايت بيوضع يبررس -8-6
و در محل  ECGموج  يبه رنگ زرد در باال ”︱“ نشانگرص دهد، يرا تشخ سيپ يداراگنال يکه دستگاه سيهنگام

 شود.يش داده ميس نمايپ

  

 QRSها به عنوان کمپلكس ن پالسين صورت ايس حذف نشوند. در ايپ يهااز پالس يممكن است برخ 
از  يا برخيشده و 1يست قلبينرخ ضربان اشتباه و ا هجه منجر بيدر نت ؛شونديشناخته شده و شمارش م

د و از يكر، تنها به دستگاه اکتفا نكنيس ميپ يماران داراين در مورد بيدهد. بنابرايص نميها را تشخيتميآر
 د.يک مراقب آنها باشينزد

 

 ECG يلترهايفم يتنظ -8-7
از، حالت يسته به نب .دييم نماير مختلف را تنظيمقاد ECG Filterتم يو آ ECG يرمنويبا استفاده از ز ،ن منظوريبد
 م شود:ير تنظياز حاالت ز يكيتواند در يلتر ميف

 Monitor :0.5ن حالت يات کننده در يباند تقو يد استفاده کرد. پهناين حالت باياز ا يدر حاالت عاد – 

40 Hz باشد.يم 
 Extended :ب قطعه يص شيتشخ يمثالً برا) استاز يمورد ن يصيت تشخيفيکه ک يوقت ين حالت برايا

ST) لتر نشده ين حالت شكل موج فيرود. در ايبه کار مECG رات شكل ييتغ نيبنابراشود. يش داده مينما
ن حالت يدر ا باشد.يم Hz 100 – 0.05 ن حالتيت کننده در ايباند تقو يموج قابل مشاهده است. پهنا

 .ديقرارده OFF ر حالتدرا  Line Filterتم يآ SETUP يرمنوياز ز، يصيت تشخيفيداشتن ک يبرا
 Surgeryگردد به ين مختل مييا فرکانس پايگنال توسط اختالالت فرکانس باال يکه س ين حالت زماني: ا

از  يفكت ها و به خصوص اختالالت ناشيز آرتيتواند نويحالت من يانتخاب ا يرود. در طول جراحيکار م

                                                           
1 Cardiac arrest 
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ش يب ECGگنال يشود که سين حالت سبب ميانتخاب ا يدر حالت عاد دستگاه الكتروکوتر را کاهش دهد.
 Hz 25 – 0.5ن حالت يت کننده در ايباند تقو يز آن مختل گردد. پهنايجه آنالياز حد منكوب شده و در نت

 باشد.يم

 

 Hz 50را در حالت  Line Filterتم يآ SETUPيرمنوياز ز ،ECGموج  يز بررويصورت مشاهده نودر  
 د.يقرارده

 

 نبع ضربانم ميتنظ -8-8
منشأ ضربان باشد،  ECGم گردد. اگر يتنظ Auto ا در حالتيگرفته شود و 2SpO ايو ECG تواند ازيمنشأ ضربان م

ش يمنشأ نما( PR) منشأ ضربان باشد، ضربان نبض 2SpO بود. اگرش ضربان خواهد يمنشأ نما )HR( ضربان قلب
شود و اگر يش داده ميموجود باشد، همان نما م گردد، اگر ضربان قلبيتنظ Auto يباشد و اگر بر رويضربان م

 د.يم کنيرا تنظ ECG يرمنوياز ز HR Sourceتم ين منظور، آيا يبرا شود.يش داده مينما نباشد ضربان نبض

 کند. ير مييم شده، بصورت خودکار، تغيش نرخ ضربان براساس منبع تنظيعنوان محل نما 
 

 م بوق ضربانيتنظ -8-9
د. اگر در يا روشن کنيبوق ضربان را خاموش و  يد صدايتوانيم، ECG ير منويدر ز HR beepتم ياستفاده از آبا 

 شود. يده ميبوق شن يباشد، در هر ضربان صدا [On]حالت 

 شود. يبوق ضربان نواخته نم يباشد، صدا يدستگاه در حال پخش آالرم صوتاگر  

 ECGموج  اندازه ماتينظت -8-10
 

اندازه د يتوانيمدستگاه،  يپانل جلو يبر رو ECG SIZEد يا کليو ECG Gainتم يو آ ECG يمنوريز با استفاده از
  است: ريب ها به شرح زين ضريا يمعند. ير دهييرا تغ ECGموج 

 [2.5 mm/mv] : ک کمپلكسياندازه QRS  1دامنه با mv 2.5شگر ينما يرو mm خواهد بود. 
 [5 mm/mv]ک کمپلكسي : اندازه QRS  1دامنه با mv 5شگر ينما يرو mm .خواهد بود 
 [10 mm/mv]ک کمپلكسي : اندازه QRS  1دامنه با mv 10شگر ينما يرو mm خواهد بود. 
 [20 mm/mv] : ک کمپلكسياندازه QRS  1دامنه با mv 20شگر ينما يرو mm خواهد بود. 

ت، يتقو بيضرر ييتواند با تغيکوچک باشد، م يليا خيبزرگ  يليصفحه خ يگنال رويکه اندازه سياست هنگام يعيطب
 مشاهده کرد. يآن را به صورت عاد
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 سرعت جاروب موج -8-11
 Sweep Speedتم يو آ ECG يمنوريزق يطرم شود. از يتواند تنظ يم دستگاهش يصفحه نما يسرعت موج رو

 م نمود:ير تنظيز رياز مقاد يكي يرو توان آن را بر يم

 12.5 mm/s :5/12 ه است.يک ثانيمعادل  شگر،ينما يگنال رويمتر حرکت سيليم  
 25 mm/s :25شه يسرعت جاروب رکوردر هم ه است.يک ثانيمعادل  شگر،ينما يگنال رويمتر حرکت سيليم

 ست.يم نياست و قابل تنظن مقدار يا
 50 mm/s :50 ه است.يک ثانيمعادل  شگر،ينما يگنال رويمتر حرکت سيليم  
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  2OpS نگيتوريمان :همنفصل    █
 

 

ز معروف است، ين 2SpOا همان يژن ضربان يکه به نام اشباع اکس يان سرخرگيژن خون شرياشباع اکس يريگاندازه
ژن آن استفاده يبه دست آوردن درصد اشباع اکس يبرا يمقدار حجم خون سرخرگ يابيو رد يف نورياز ط

توسط  ينشيکند که به صورت گزيپرتو نور با طول موج متفاوت منتشر م 2موجود در پروب پالس،   LEDکند.يم
رات شدت نور ييرنده تغيگ يشود. حسگر نوريجذب م2ژنيبدون اکس ين هايو هموگلوب1ژن دارياکس ين هايهموگلوب

ن يژن دار به کل هموگلوبياکس يهانيکند و درصد هموگلوبيم يريگعبور کرد، اندازه يرگينكه از شبكه مويرا بعد از ا
 شود:يف مير تعرياست که به صورت ز 3يشده، درصد اشباع عملكرد يريگزند. پارامتر اندازهين ميها را تخم

𝑆𝑝𝑂2 % =  
𝑜𝑥𝑦𝑔𝑒𝑛𝑎𝑡𝑒𝑑 ℎ𝑒𝑚𝑜𝑔𝑙𝑜𝑏𝑖𝑛

𝑜𝑥𝑦ℎ𝑒𝑚𝑜𝑔𝑙𝑜𝑏𝑖𝑛 + 𝑑𝑒𝑜𝑥𝑦ℎ𝑒𝑚𝑜𝑔𝑙𝑜𝑏𝑖𝑛
 × 100% 

 

 يمنياطالعات ا -9-1
  اخطار:  

 2 يتنها از سنسورهاSpO سنسور  يکاربر يها د. از دستورالعملين دفترچه راهنما استفاده کنيذکر شده در ا
 د.يکرده و هشدارها و توجهات آن را مد نظر قرار ده يرويمربوطه پ

 مونه خون مار، نيط بيح از شرايمشاهده شود، جهت درک صح يماريژن در بيکه روند کاهش اکسيهنگام
 ز شود.يآنال Co-oximeterد توسط دستگاه ياو با

  در طول استفاده از دستگاهMRI2و سنسور  نگ دستگاهيتوري، از مانSpO ن حالت يرا در ايز ،دياستفاده نكن
 شود.يمار ميپوست ب يان و سوختگيجاد شده سبب القاء جريا يسيدان مغناطيم

 سوزش و خارش، قرمز  ر قابل انتظار ماننديرات غييتواند احتمال تغيمار ميب يوسته و طوالنينگ پيتوريمان
كبار يساعت  سنسور را هر دو يريش دهد. محل قرار گيرا در پوست افزا يا سوختگيشدن، تاول زدن و 

که گردش  يمارانيبا ينوزادان  يد. براير کرده است، سنسور را جا به جا کنييد و اگر پوست تغيکن يبررس
 يکوتاه تر بررس يزمان يهاسنسور را در دوره يريدارند، محل قرارگ يا پوست حساسيف يضع يخون جانب

 د.يکن

  )2قبل از استفاده از سنسور )پروبSpO ،ب به آنها يسآنان از عدم يخود سنسور و بسته آن را جهت اطم
 د.يبه آن وارد شده است، از آن استفاده نكن يبيد. اگر آسيکن يبررس

                                                           
1 Oxygenated Hemoglobin 
2 Deoxyhemoglobin 
3 Functional Saturation 
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 و تطابق دستگاه، سنسور و کابل يسازگار د قبل از استفاده، ازيکاربر با Extension نان حاصل کند.در ياطم
 وبيمع Extensionد. از بكار بردن سنسور و کابل شو يمار دچار سوختگينصورت ممكن است بير ايغ

 ند.يب ببين صورت ممكن است آسير ايد، در غيس نكنيد و آن را خيد. سنسور را در آب فرو نبريکن يخوددار

 2 د پروبيخواهيکه ميهنگامSpO ن منطقه يد، لطفاً قوانيندازيا پروب بال استفاده را دور بيكبار مصرف وي
 د.ين محصول است را مد نظر قرار دهيا زيکه مربوط به دور ر يو مل يا

 يد، به جاياستفاده کن ينوک انگشت يسنسورها ينگهدار يره برايک گيکه الزم است از  يدر مواقع 
 د تحت کشش باشد.يد که کابل سنسور نبايد به کابل زده شود. لطفاً توجه کنيره بايسنسور، گ

 

 نکته:  

 2 شكل موجSpO كه دامنه يدر صورت يعنيشود، يزه ميش نرماليصفحه نما يسموگراف بر رويهمان پلتا ي
شود. يبه صورت خودکار کوچک م ،باشد يكه قويف باشد، به صورت خودکار بزرگ و در صورتيگنال ضعيس

 باشد.يگنال نبض متناسب نميسموگراف با شدت سين دامنه پلتيبنابرا

  2شكل موجSpO باشد.ي( نشان داده شده کنار عدد، متناسب با حجم ضربان نميله ايمبارگراف )نمودار  و 

  2ماژولOpS ن کار وجود يون آن در حيبراسيکال يبرا يبره شده و روشيدستگاه درکارخانه کال يموجود بررو
 ندارد.

 2دستگاه از جمله آالرم  يک از آالرم هايچ يهSpO  از نان ياطم يشوند و براينم آزمونبه صورت خودکار
 ه ساز آنها را آزمود.يد با استفاده از شبيعملكرد آنها با

 

 مناسب 2SpOانتخاب پروب  -9-2
 يمار و محل قرارگرفتن، از سنسورهايدستگاه، بسته به سن و وزن ب يمنيح و اينان از عملكرد صحيجهت حصول اطم

 د.ياستفاده کن 17فصل جدول 

 

 2SpOپروب  يريبکار گ -9-3

 د.يپانل پشت دستگاه قرار ده يرا درون سوکت مربوطه رو 2SpOکانكتور 

 د.يمار قرار دهيب يد و سپس پروب را بر رويد. مثالً الک ناخن را پاک کنيز کنيپروب را تم يريمحل قرارگ

 

 اخطار:  
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 2  يسنسورهاSpO که کاف ياندام يرا بر روNIBP ده، به کار شآن نصب  يفشار رو يريگاندازه يز براين
ول باد شدن ان خون در طيشود؛ چون جر 2SpOنادرست  يريگن کار ممكن است منجر به اندازهيد.اينبر

 گردد. يکاف مسدود م

  2از قرار دادن پروبSpO نصورت ير اير غد، ديکن يناخن آن الک زده شده خوددار يکه رو يانگشت يبر رو
 نان نخواهد بود.يقابل اطم يريگاندازه

 2عملكرد  ياد بر رويز يطير نور محيتأثاز  يريشگيبه منظور پSpO نادرست، در  يريگجه اندازهيو در نت
د با پارچه يور خورشنرا در برابر  يتابد، پروب انگشتيپروب م يق پنجره بر رويد از طريكه نور خورشيصورت

 د.يبپوشان يا

 غاميکه پيهنگام ”Weak“ 2ز پروب گنال به دست آمده اياست که س ين معنيشود به ايش داده مينماSpO 
وب را به محل مناسب کرده و پر يمار را بررسيت بيد وضعين حالت کاربر بايدارد. در ا ينييار پايت بسيفيک
 باشند.ينان نمير، قابل اطمين حالت مقاديد که در ايانتقال دهد. توجه کن يگريد

 

 2SpO 1تيم حساسيتنظ -9-4

د يبا تيآنگاه حساس د،يباشد را تحت نظارت داريم2فيضربان ضع يدارا کهيبحرانط يمار با شرايک بيکه يهنگام
 عمل کند. يشتريت بيحساس ف بايگنال ضعيس صيتشخ م گردد تا دستگاه دريتنظ High يبررو

ز يجاد نويتواند سبب ايمار ميد که حرکت بيک نوزاد را تحت نظارت داريا يو يط بحرانيمار با شرايک بيکه يهنگام
از حرکت، حذف  ياشم شود تا اختالالت نيتنظ Normal يد بر رويت بايگنال کوچک نامعتبر شود، آنگاه حساسيا سي

 ت شود. يتثب يريگشده و اندازه

 د.يکن قداما Sensitivityتم يو آ 2SpO يرمنويق زيد از طريتوانيت، ميم حساسيتنظ يبرا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Sensitivity 
2 Weak Pulse 
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 يريگاندازه يت هايمحدود -9-5
مار يب ياتي، ابتدا عالئم حديد شديدر دستگاه دچار ترد 2SpO يريگد که در مورد دقت اندازهيمواجه شد يتيبا موقعاگر 

 د.يينما يرا بررس 2OSpو سنسور  دستگاهو سپس 

 ر قرار دهند:يرا تحت تأث 2OSp يريگتوانند دقت اندازهير ميعوامل ز

 اديز يطينور مح 

 از دستگاه  يتداخالت ناشس مانند يتداخل الكترومغناطMRI 

 ماريش از حد بيحرکت و لرزش ب 

 2نيگو کارمينديو ا 1لن بلويمار مانند متياز رنگدانه ها در خون ب يوجود برخ 

 4نيهموگلوب يمانندکاربوکس3يرعاديغ يها نيهموگلوب)COHB(  وMethemoglobine (MeHb) 

  2دادن پروب قرارSpO نادرست آنا کاربرد يو  به صورت نامناسب 

 2شود يمار که باعث مياز شوک ب يان خون ناشيافت جرSpO ح نباشد مانند کم يصح يريگقابل اندازه
 6ا رگ بندين بدن ييپا ي، دما5يخون

  حاالت درLow Perfusion 

  يکاربرد دستگاه الكتروسرجرهنگام ESU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Methylene Blue 
2 Indigo Carmine 
3 Dysfunctional Hemoglobine  
4 Carboxyhemoglobine 
5 Anemia 
6 Vasoconstrictor 
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 نگ دمايتوريمان :دهمفصل    █
 

 

 

 

 

 

-FMT ياز سر Temp يکند. سنسورهايم يريگاندازه Temp يبدن را با استفاده از سنسورها يدستگاه دما

400AS يريگکانال اندازه 2 يدارا دستگاهن يباشد. اير دما مييدر مقاومت بر اساس تغ رييباشد و اساس کار آنها تغيم 
Temp د.ينما يريگنقطه متفاوت را اندازه 2 يتواند دماياست که به طور همزمان م 

 

 يمنياطالعات ا -10-1
 اخطار:  

شده  زيو تم يضدعفوند مجدداً ي،نباشده اند  يكبار مصرف دما که با عالمت   عالمتگذاري يهاپروب 
 رند.يا مورد کاربرد دوباره قرار گيو

 ون ماژول يبراسيکالTemp ن کرده ييتعمارستان يب يکه خط مش يزمان يهاا دورهيكبار )يسال  2د حداقل هر يبا
 د.ييرد، لطفاً با سازنده تماس حاصل فرمايانجام گ Tempون يبراسياز است که کاليکه نيرد. هنگامياست( انجام گ

 که پروب يهنگامTemp د آنها را بال استفاده يخواهيم يگريل ديا به داليگردد، ير مير قابل تعميغ يدچار خراب
 د.يآن مدنظر قرار ده يرا جهت دور انداز يو مل يامنطقهن يد، لطفاً قوانيزيساخته و دور بر

 

 توجه:  

  ماژولTemp ييت انجام خودآزمايقابل (Self-Test) ينيمع يخود به صورت خودکار در فواصل زمان يبر رو 
دستگاه به کار خود ادامه  ،ن صورتير ايگردد. در غيغام خطا ظاهر ميبره نبودن، پيرا دارد. در صورت کال

دما ندارد.  يريگجه اندازهيدر نت يريرد، تأثيگيه صورت مياز ثان ين کار در کسريدهد. از آنجا که انجام ايم
 شود.يرد و شامل سنسور نميگيتنها ماژول را در بر م يين خودآزمايا

 يسنسورها Temp د به يشود، بايکه از آن استفاده نمياط استفاده شوند. هنگاميد با احتيو کابل آنها با
 ده شود.يچيپ ياصورت حلقه

 يسنسور داخل ( بدنRectal با )رد.يقرار گ )درون مقعد(د کامالً در بدني 
 باشد.يق نمين استفاده از الكتروکوتر، اعداد مربوط به دما دقيدر ح 
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 يهاگناليسکه ممكن است از  يالزم است نقطه تماس سنسور با بدن تا حد RF  .دور باشد 

 د تا انتقال حرارت يه صبر کنيثان 30بدن پس از قراردادن سنسور در محل خاص  يدماح يقرائت صح يبرا
 رد.يصورت بگ

 

ظاهر گردد،   Self-test ن انجاميح بره نبودن ماژوليالکبه خاطر  ”Out of Calibration“ يغام خطاياگر پ 
 رد.يد استفاده از دستگاه را متوقف کند و با سازنده تماس بگيکاربر با

 

 انتخاب پروب دما -10-2
 YSI-400 يد که پروب از سريد. دقت کنيمار مورد نظر خود انتخاب کنيب يح را برايپروب دما با نوع و اندازه صح

 باشد.

 

 اتصال پروب -10-3
 رد.يد که کانكتور تا انتها در سوکت قرار گيد. دقت کنيدستگاه متصل کن يکانكتور پروب را به سوکت مربوطه رو

تعادل  يرد و پروب و بدن به دمايد تا انتقال حرارت صورت بگيد. صبر کنيمار وصل کنيح به بيبه طرز صح پروب را
ر د شود.يکانال مربوطه ظاهر م يعدد دما ،شوديممتصل  دستگاهبه سوکت ق ياز طرکه پروب دما  يوقتبرسند. 

درست قرار گرفتن پروب دما در سوکت مطمئن  د ازيبا ،که با وارد کردن پروب، عدد مربوط به دما ظاهر نشديصورت
 باشد.يگراد ميبر حسب درجه سانت 2و پروب  1پروب  يش داده شده شامل دمايد. اعداد نمايشو
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 NIBPنگ يتوريمان :دهمازيفصل    █
 

 

 يريگن اندازهيکند. اياستفاده م 1ير تهاجميفشار خون به روش غ يريگاندازه يک برايلومترين دستگاه از روش اوسيا
 ين گونه است که فشارهايک به ايلومتريباشد. روش اوسين نوزادان ميماران بزرگسال و همچنيب يقابل انجام برا

 يان سرخرگير حجم شريياز تغ ير فشار درون کاف فشار ناشييتغ يريگک درون رگ را با اندازهياستوليک و ديستوليس
 کند.يبه من زده و فشار متوسط را محاسيتخم

 ستفاده است.التور قابل ايبريز هنگام اعمال شوک دفيو ن ESUن استفاده از دستگاه يح NIBP يريگاندازه

 

 يمنياطالعات ا -11-1

 اخطار:  

 فشار  يريگقبل از اندازهNIBP م يو تنظ( ا نوزاديبزرگسال )ست يمار شما جزء چه دسته ايد که بيدقت کن
 يمنيا يات براخطر يم نادرست ممكن است منجر به بروز برخيد. تنظيانجام دهز مطابق آن يدستگاه را ن

 ست.يان مناسب ننوزاد يبرا Adultجاد شده در حالت يا يباال يرا فشارهايمار به خصوص نوزادان شود.زيب

  از به کار بردنNIBP هستند گر يا هر حالت ديو 2شكل يداس يهانيهموگلوب يماريب يکه دارا يمارانيدر ب
 د.يکن يشود، خودداريب در پوست آنها ميجاد آسيسبب ا NIBP يريگکه اندازه

 يريگد اندازهيخواهيد هستند و ميخون شد يکه دچار اختالالت لختگ يمارانيدر ب NIBP  به صورت
 زشک باشد.پ يد بر اساس رأين مورد بايدر ا يريم گيآنها انجام شود، تصم يک و متناوب روياتومات

 يماران دارايدر ب Thrombasthemia يريگد اندازهيخواهياگر م NIBP يتناوب روک و ميبه صورت اتومات 
 پزشک باشد. يد بر اساس رأين مورد بايدر ا يريم گيرد، تصميآن انجام گ

  از به کار بردنNIBP در  ير سرخرگنكه کاتتيا ايشود يانجام م يديق درون وريکه در آن تزر يدر عضو
ا يته شده ق آهسين باد شدن کاف که تزرين کار ممكن است حيد. ايکن يرفته است، خوددارآن قرار گ
 ب در بافت دور کاتتر گردد.يجاد آسيشود  باعث ايمسدود م

 يمار را توسط دستگاهيب ياتيد، ابتدا عالئم حيفشار توسط دستگاه شک دار يريگر اندازهياگر درباره مقاد 
 د. يکن يرا بررس دستگاه الكتروشوککرده و سپس  يگر بررسيد

                                                           
1 Non Invasive Blood Pressure Management (NIBP)  
2 Sickle cell disease  
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 صنايع اپتيک اصفهانشرکت 

 انند حرکت قرار م يو يكيولوژيزيط فيمار و شرايت بير موقعيفشار خون ممكن است تحت تأث يريگاندازه
 رد.يبگ

 

 NIBP يريگاندازه يت هايمحدود -11-2
 يريگاندازه NIBP 40ضربان کمتر از  يدر نرخ ها BPM 240شتر از يا بي BPM  ،ر يمار زيکه بيا هنگامي

 ر ممكن است.يباشد، غ 1هير ـدستگاه قلب 
 يريگن اندازهيهمچن NIBP ر ممكن باشد:يا غيتواند نادرست ير ميط زيدر شرا 

 ا تشنج .يمار مانند لرزش يش از حد بيوسته و بيدر حضور حرکت پ .1

 ص باشد.يقابل تشخ يمنظم به سخت ياگر ضربان فشار سرخرگ .2

 يقلب يهايتميدر حضور آر .3

 ع فشار خون.يرات سرييحضور تغدر  .4

 دهد .يان خون را کاهش ميزان جريکه م 2ا کاهش دمايد يشد يپس از شوک ها .5

 د.يشد 3ورم يماران دارايب .6

 

 يريگاندازه يمدها -11-3
 وجود دارد: NIBP يريگاندازه يمد برا 2

 ازيهنگام ن يريگ: اندازه4يمد دست 

 شود.يانجام م يريگشده، اندازهم يتنظ يبازه زمان: براساس  5کيمد اتومات 

 

 NIBP يريگجهت اندازه يآمادگ -11-4
 يرمنويق زيرطد، از ير دهييرا در دستگاه تغ يد رده سنيخواهيد. اگر ميکن يمار را بررسيب يرده سن 

PATIENT تم يو آPatient  د که در يد. توجه کنيکناقدامNIBP ن رده يب يتفاوتAdult  وPediatric  وجود
 ندارد.

 د.ييمار، کاف مناسب را انتخاب نمايبا توجه به ب 
 د.يکن يشود را بررسيآن بسته م يمار که کاف رويب يا پايط دست يمح 

 آن کاف باشد  که مناسب با يط عضويد. )محييط عضو مربوطه انتخاب نمايکاف مناسب را با توجه به مح
وم طول سا دو ي( %50ط عضو )در نوزادان يمح %40د در حدود يکاف درج شده است( عرض کاف با يرو

ط بازو را يرصد از محد 80تا  50دراز باشد که بتواند  يد به اندازه کافيکاف با يبازو باشد. قسمت بادشدن
 مشخصات کاف در جدول آمده است: احاطه کند.

                                                           
1 Heart – Lung Machine 
2 Hypothermia 
3 Edematous 
4 Manual 
5 Automatic 
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ط عضو يمح ماريب يرده سن نوع کاف
(Cm) 

عرض کاف 
(Cm) 

Disposable 

Adult 35-25 4/14 

Child 28-20 11 

Pediatric 20-13 8 

Neonate 16-9 5 

 

کاف مناسب،  وابسته به انتخاب کاف مناسب است. در صورت عدم انتخاب NIBP يريگدقت اندازه 
 ست.يق نيدق يريگاندازه

 ه شده است.يد که کاف به صورت کامل از هوا تخليمطمئن شو 
 کاف را به سوکت مربوط به  يکانكتور لوله هواNIBP که به  ديد. مطمئن شويدستگاه متصل کن پشت

 صورت کامل جا رفته است.
 کاف قرار دارد و آن عالمت  يکه رو يد که عالمت مخصوصيد. دقت کنيمار ببنديا ران بيکاف را دور بازو و

د که يرد. دقت کنيقرار گکاف ر يز زيسرخرگ قرار داشته باشد و لوله هوا ن يد رويپس از بسته شدن کاف با
شده   يکاف در محدوده عالمت گذار يبر رو 1د شاخصيخارج از کاف گره نخورده باشد و خط سف لوله هوا

 ض شود.    يد تعويست و بايز کاف مناسب نين صورت ساير ايکاف باشد. در غ يرو  
 د آرام بوده و صحبت نكند.يمار بايفشار، ب يريگدر طول اندازه 

  رات ياز تأث همتراز باشد تا يعني ؛ک سطح باشديد با قلب در يمار بايعضو ب يبسته شده بر روکاف
شود، اجتناب گردد. اگر يم يريگن کاف و قلب که منجر به خطا در اندازهيان خون بيک جريدرواستاتيه

ن حالت يد بود. در ااز فشار خوانده شده باالتر خواه يمحل کاف از سطح قلب باالتر باشد، عدد فشار واقع
به  يا فشار واقعبه فشار خوانده شده اضافه گردد ت mmHg 0.75د يمتر اختالف سطح، با يبه ازاء هر سانت

متر  يازاء هر سانت ن تر از سطح قلب بسته شود، از فشار خوانده شده بهيياگر کاف پا ؛د و بر عكسيدست آ
 د.يبه دست آ يکسر گردد تا فشار واقع mmHg 0.75د يبا

 

 يريگشروع و توقف اندازه -11-5
 د.ياستفاده کن يريگا توقف اندازهيشروع و يدستگاه برا يپانل جلو يرو بر NIBPاز دکمه 

 

                                                           
1 Index Line 
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 کيبه روش اتومات يريگاندازه -11-6
 انتخاب کرد.  فشارگرفتن يرا برا يمختلف يزمان يتوان بازه ها يم NIBP يرمنويدر ز Interval تميآ قياز طر

 يد که وقتيدهد. دقت کنيرا انجام م يريگن شده به صورت خودکار اندازهييتع يدستگاه در فواصل زمان ،پس از آن 
NIBP ها در پنجره  يريگن اندازهيب يم شده است فاصله زمانيک تنظيدر مد اتوماتNIBP غام يگردد. مثالً پيدرج م

"Auto[3]" دهد که ينشان مNIBP قه است.يدق 3، ها يريگن اندازهيب يک است و فاصله زمانيدر مد اتومات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخطار:  

 يريگاندازه NIBP يدر عضو 2يو نوروپات 1يموضع يتواند منجر به کم خونيک ميمدت در مد اتومات يطوالن 
 که کاف به آن بسته شده شود.

  در هنگام کارکردNIBP يعيد که رنگ طبيکن يمار را به صورت مرتب بررسيعضو ب يک، انتهايدر مد اتومات 
را  NIBP يريگد، اندازهيمشاهده کرد يعير طبيداشته، گرم بوده و حس داشته باشد. اگر هر گونه عالئم غ

 د.يمتوقف کن
 

ن يشود. همچنيخارج مک يفشرده شود، از مد اتومات NIBP ک است دکمهيدر مد اتومات NIBPكه ياگر در حال 
 .ديقرار ده OFFرا در حالت  Intervalتم يآ NIBP يرمنويک، در زيخارج شدن از مد اتومات يبرا

 

                                                           
1 Ischemia  
2 Neuropathy 
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 NIBPش ينما -11-7
ش ظاهر ينما صفحه يدر پنجره آن رو NIBPر يوجود ندارد. مقاد يچ شكل موجيه NIBPفشار  يريگاندازه يبرا
 دهد.يش نشان ميصفحه نما يرا رو NIBPپنجره ر يزگردد. شكل يم

 

 

 

 

 

 

  NIBP يش پارامترهاينما 1-11شكل 

 ه بادشدن کافيم فشار اوليتنظ -11-8
کد مخصوص  بخود در نيازمند وارد کردن پيکه هردو ن باشد، service اي superviserكه کاربر در مد يدر صورت

 NIBP ير منويدر ز Initial Inflationتم يق آياز طربادشدن کاف را  ييتواند فشار ابتدا يست، ما SETUP يمنوريز
  .ديم نمايتنظ Adult, Pediatric, Neonateسه مد  يبرا

 

 مد مانومتر -11-9
کد مخصوص  بخود در نيازمند وارد کردن پيکه هردو ن باشد،  service اي superviserكه کاربر در مد يدر صورت

ک به دستگاه يسنسور فشار دستگاه را با اعمال فشار استات يريگتواند صحت اندازه ياست، م SETUP يمنوريز
نكار ياکند.  يشگر دستگاه، بررسيسه عدد فشارسنج و مقدار نمايمقا و د(يا انروي ياوهيق )جيک فشارسنج دقيتوسط 

 .شود يانجام م Manometerبه  Testتم ير آييو تغ NIBP يرمنويبا وارد شدن به ز

 

 NIBP يخطا يها غاميپ -11-10

فشار  يريگاندازهافتد که ياتفاق م ين حالت زمانياشود. ده يغام خطا ديپ  NIBPاوقات در پنجره يگاهممكن است 
فصل ذکرشده در  يخطاها شده است. آورده 15فصل شده در  ينيش بيپ يافته باشد. خطاهايح خاتمه نيبصورت صح

دهد. در زمان يز در مورد منبع خطا مين ياطالعات ،ح استيصح يريگعدم اندازه هن که مشخص کنندي، عالوه بر ا15
ستم دچار يح سيد در حالت صحيکه احساس کرد يد و در صورتيکن حاصل را رفع يد خطايکن يبروز خطا ابتدا سع

ا خدمات پس از فروش رکه خطا رفع نشد، بخش  يدر صورت د.يستم را خاموش و روشن کنيک بار سيخطاست، 

  

 
÷ 
÷ 

÷ 

 يمقدار فشار لحظه ا

 دياستولمقدار فشار 

 مد اندازه گيري فشار ميانگينمقدار  فشار سيستولمقدار 

 زمان آخرين اندازه گيري
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 زين ديگر مشاهده کرديد يهابا شمارهو ر داده شده ير از مقاديغ ييکه خطا يد. در صورتيب مطلع سازيجهت رفع ع
  .ديينمامطلع را شرکت  خدمات پس از فروش صنعتبخش 
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 IBPنگ يتوريمان :زدهمدوا فصل   █
 

 

توسط سنسور  يديا رگ وريو يان سرخرگيفشار شر يريگاندازه يبرا 1يا تهاجميم ويمستق ي، روشIBP يريگاندازه
وسته يفشار از فشار خون پ يآن به دست آوردن منحن يباشد که خروجيع مينگ مايق کوپليفشار و اساساً از طر

 باشد.يم

کند و شكل  يريگندازهانقطه مختلف را  2تواند فشار يباشد که به طور همزمان ميم IBPکانال  2 ين دستگاه دارايا
 دهد. يشنمان را يانگيک و فشار مياستوليک، ديستولير فشار خون سيو مقاد IBPموج فشار خون 

 

 يمنياطالعات ا -12-1

 اخطار:  

  ن دفترچه راهنما يا آنچه در ايه شده توسط سازنده ويته ـ2وسريترانسد ـحتماً الزم است که مبدل فشار
كبار يفشار  يوسرهاين ترانسدياستفاده شود. همچن يفشارخون تهاجم يريگاندازه يمشخص شده است، برا

 د مجدداً استفاده شوند.يمصرف نبا

 کند. يد، خوددارمار متصل شدنينكه به بيبعد از ا يلوازم جانب يد از تماس با قطعات رسانايکاربر با 

 ـ يکه از دستگاه الكتروسرجريهنگام ESU يا هر دستگاه جراحي ـ HF گردد، از تماس يگر استفاده ميد
 شود. يريمار جلوگيب يوختگشود تا از س يد خودداريبا HFها با دستگاه وسر و کابليترانسد يتيهدا

 

 IBPنگ يتوريمان -12-2
  کانكتور کابلIBP  را به سوکتIBP د.يدستگاه متصل کن پشت 
  کابلIBP د.يوسر وصل کنيدستگاه را به کانكتور ترانسد 
 ا همان يوسر يکالهک ترانسدDome يوسر قرار داده و سپس آن را به همراه لوله هايترانسد يرا بر رو 

 يهوا يد تا آب نمک را از خروجيرا بچرخان  CockStopر يد. شيپر کن 3نيرابط با آب نمک مخلوط با هپار
 Stop Cockهوا از  يد که همه حباب هايادامه دهين کار را تا هنگاميرون براند. ايب 4اگزوز يآن به خروج

 خارج شود. Domeو 
 (در ادامه آمده استد. )يوسر را صفر کنيترانسد 

                                                           
1 Invasive 
2 Transducer 
3 Heparin 
4 Exhaust 
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 د.يک برچسب فشار مناسب را انتخاب کني 
 که داخل سرخرگ شده است، از  1ا همان کاتتريو  يوسر را به همراه سوزن سرخرگيسدرابط تران يلوله ها

 Stop يرهايد که شيد. سپس مطمئن شويگر متصل کنيكديبه  1سه جهته شماره  Stop Cockر يق شيطر

Cock  ت يهر دو در وضع 2و شماره  1سه جهته شمارهOn ن هنگام يد( در اييهستند.) به شكل توجه فرما
 ش ظاهر گردد.يصفحه نما يرو IBPد شكل موج يبا

  شود. يريلوگد تا از مسدود شدن لوله جيز کنين را سرريكبار آب نمک مخلوط با هپاريقه يدق 15هر 
 

 

 ينحوه اتصال و گرفتن فشار خون تهاجم 1-12شكل 

 اخطار:  

 مار باشد.يلب بقفشار، هم سطح )همتراز( با  يريگصفر و اندازه مِيد در هنگام تنظيوسر بايترانسد 

 ها نمک، حباب ز محلول آبيق مجدد و سرريدار شود، با تزريپد يستم لوله کشيهوا در س ياگر حباب ها
 ند.نادرست فشار شو يريگتوانند منجر به اندازهيهوا م يرا حباب هايز ؛ديرا خارج کن

  در صورت استفاده ازIBP وسر يکه نشسته است، ترانسد يماريب 2ير درون جمجمه افشا يريگاندازه يبرا
 نادرست است. يريگر اندازهين صورت مقادير ايمار باشد. در غيگوش ب يد همتراز با سطح بااليبا

 

تفاوت داشته  ،ده استشح داده يبا آنچه در باال توض ير لوازم جانبييتواند با تغيم IBPنگ يتوريطرز کار مان 
 د.يريط موجود را در نظر بگين کار، شرايانجام ا يباشد. لطفاً برا

                                                           
1 Catheter 
2 Intracranial Pressure 
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 ش شکل موجياس نماير مقييتغ -12-3

ر برچسب، ييد که با تغيقت کند .ديم کنيتنظرا گنال يش سياس نمايد مقيتوان يم IBP Scaleتم يو آ IBP يرمنويزاز 
 ر خواهد کرد.ييز تغيش نيصفحه نما اس کناريمق

 

 حيتوض برچسب حيتوض برچسب

ART Arterial Blood Pressure RAP Right Atrial Pressure 

PAP Pulmonary Artery Pressure LVP Left Ventricle Pressure 

CVP Central Venous Pressure RVP Right Ventricle Pressure 

LAP Left Atrial Pressure IBP Scale Non-Specified 

 

 

 IBP Scaleم يتنظ

ش ياس گوشه پنجره نمايد مقيتوانيد، مياستفاده کن IBP ين شده برچسب هايياس تعياز مقد يخواهيکه نم ييجا
 Customدر حالت را  IBP يرمنوياز ز IBP Scaleتم يآ ن صورتيد. در ايم کنيرا خودتان تنظ IBPشكل موج 

 د. يم کنيش را تنظياس صفحه نمايمق ين و باالييد و حد پايقرار ده

 

 اسيمق م خودکاريتنظ

 د.يقرار ده AUTOرا در حالت  IBP يرمنوياز ز IBP Scaleتم يآنكار يا يبرا
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 وسريفشار ترانسد (Zeroing) صفر کردن -12-4
د حداقل يات صفرکردن بايک صفر معتبر به عنوان مبدأ دارد. عملياز به ين دستگاهاجتناب از خطا در قرائت فشار،  يبرا

 ر انجام شود:يد در موارد زين کار باين ايشود. همچن وسر انجاميترانسد يكبار برايدر هر روز، 

 د.يکنيد استفاده ميا لوله رابط جديوسر يک ترانسديکه از يهنگام 

 د.يکنيوسر را از دستگاه قطع و مجدداً وصل ميکه کابل ترانسديهنگام 

 د.يدستگاه مشكوک هست يريگاگر شما به صحت اندازه 

 دستگاهکه يهنگام Restart شود.يم 

 

 طرز کار صفر کردن فشار مبدل

 د.يببند Zeroingات يرا قبل از انجام عمل )مطابق شكل( 2شماره  Stop Cockر يش -1
 د در معرض فشار اتمسفر باشد.يوسر بايترانسد Zeroingقبل از  -2
 قلب. يانيباً هم سطح خط محور ميرد؛ تقريمار قرار گيد همتراز با قلب بيوسر بايترانسد -3
دقت  ي)به کانال انتخاب ديپنجره آن، فعال کن يرو يد چرخشيرا با فشار کل IBP Set Zero نهيگز IBP ياز منو -4

 د(.يکن
باً به يشود، تقريش نشان داده ميصفحه نما يکه رو يکامل شود و فشار Zeroingند يد تا فرآيه صبر کنيسه ثان -5

 صفر بازگردد.
مار را يب Stop Cockر يد و شيکه رو به فشار اتمسفر قرار دارد را ببند Stop Cock، روزنه Zeroingل يبعد از تكم -6

 د.يباز کن

د بسته باشد و از اتصال يبا يک سوزن سرخرگيسه جهته نزد Stop Cockر ي، شZeroingات يدر طول عمل 
 باشد.ياز هوا م يد که لوله آن خاليشود. مطمئن شو يمار خودداريآن به ب

 

 IBPون يبراسيکال يبررس -12-5

که ين کار هم هنگاميرد. ايمارستان انجام گيب يپزشك يد توسط بخش مهندسيبا IBPون ماژول يبراسيکال يبررس
ن شده است، ييمارستان تعيب يمشخص که در خط مش يزمان يرود و هم در دوره هايد به کار ميوسر جديک ترانسدي
در يميچ نوع تنظيد که هيباشد. دقت کنيستم ميس يريگاندازهنان از صحت ين کار، اطميد انجام گردد. هدف از ايبا
د دستگاه يدستگاه، با يريگش از حد در اندازهيب يشود و در صورت مشاهده خطايدستگاه انجام نم ين کار بر رويا

 د.يريسازنده تماس بگ يفن يبانيرا خاموش کرده و با بخش پشت

 رد.يد انجام گيبا Zeroingات يون، عمليبراسيقبل از انجام کال 

 د.يون را انجام ندهيبراسيات کالينگ دستگاه است، عمليتوريمار تحت مانيکه بيگاه هنگامچيه 
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 2COEtنگ يتوريمان :دهمزيس فصل   █

 

 

 Mainهستند که در نوع  Side Stream/ Micro Streamو  Main Streamنوع  2 يدارا يکپنوگراف يماژول ها

Stream ع رد. اما در نويگيل قرار ميه و تحليمار مورد تجزير تنفس بياز مس يعبور يکل گازهاSide 

Stream/Micro Stream رد.يگيل قرار ميشده و مورد تحل ين گاز نمونه بردارياز ا يمقدار 

 ر است:ياست که عمدتاً به شرح ز يبيمعا يدارا Side Streamنوع 

 ش اطالعات نسبت يرد، در نمايگيداخل دستگاه صورت مر لوله به يق مسينكه انتقال هوا از طريل ايبه دل
 است. 1، بالدرنگ Mainم. اما اطالعات در مدل ير داريتأخ Mainبه نوع 

 يريجهت جلوگ ياصخ يلترهايد فين بايز کردن دارند. همچنيو تم ياز به ضد عفونيانتقال گاز، ن يلوله ها 
مار يمار به بيک بيها از  روسين وجود امكان انتقال ويبا اه گردد. يمار به دستگاه تعبيعات دهان بياز ورود ما

 ن نوع وجود دارد.يگر در ايد

 ر ممكن است.يباً غيداخل ماژول تقر يها يکردن آنها در اثر آلودگ يشستشو و ضد عفون 

 

ه شده است. استفاد Main Stream ين دستگاه از سنسورهايدر ا Sideسنسور  ين مشكالت به جايل وجود ايبه دل
از به مواظبت و يژول ها نن مايکنند. البته اين نوع ماژول ها استفاده ميشرفته از ايد و پيجد يدر مجموع دستگاه ها

 نمود. يستم بتوان تلقيب سين را تنها عيد ايدارند که شا يشتريمراقبت ب

ن پروب ياستفاده شده است. ا Masimoساخت شرکت  IRMA، مدل  Main Stream ين دستگاه از پروب هايدر ا
 يهوشيب يو گازها 2CO  ،O2N  ،2O ) گاز ا چنديک ير يتوانند مقاديم ،دارند که بسته به مدل يها انواع مختلف

 د.ينما يريگرا اندازه(  5و دسفلوران 4، سووفلوران3، انفلوران 2هالوتان

و  يكاوري، ريهوشيدم و بازدم در طول ب ينگ گازهايتوريمار جهت مانيب ين پروب ها در مدار تنفسيالزم است که ا
 يمار و اورژانس، براي، اتاق ب6ژهيو يهاتواند در اتاق عمل، بخش مراقبتين پروب ميرد. ايقرار گ يتنفس يهامراقبت

کار رود؛ بلكه مار به يک بينگ يتوريمان يبرا ييد به تنهاين پروب نبايماران بزرگسال، خردسال و نوزاد به کار رود. ايب
مار به کار يک متخصص بر حاالت بيو با نظارت  ياتينگ عالئم حيتوريمان يهاه دستگاهيب با بقيد در ترکيشه بايهم

 به کار رود. يده مراکز درمانيتنها توسط افراد متخصص مجاز و آموزش د يستين پروب بايبرده شود. ا

                                                           
1 Real Time 
2 Halothane  
3 Enflurane  
4 Sevoflurane  
5 Desflurane  
6 ICU 
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ن پروب يآن در ا يريگو عوامل مؤثر در صحت اندازه 2COرامتر پا يريگن فصل تنها درصدد است که درباره اندازهيا
 د به فصل مربوطه مراجعه شود.يبا 1يهوشيعوامل ب يريگصحبت کند و جهت اطالع از نحوه اندازه

 

 يمنياطالعات ا -13-1

 اخطارها  

 ن سنسور را دارند.يت استفاده از ايفقط افراد متخصص، صالح 

 قابل اشتعال بكار رود. يهوشيب يگازها د در مجاورتيسنسور کپنو نبا 

 ت آلوده ياپتور قابلن آديرد. ايد مورد استفاده مجدد قرار بگيكبار مصرف است و نبايسنسور  يآداپتور هوا
 .د پس از استفاده معدوم شوديط را دارد و بايکردن مح

 ژن شرکتيسنسور اکس يتنها از المان ها Masimo د يده باشه يتخل ژنياکس يد. سنسورهاياستفاده کن
 ، معدوم شوند.زيدورر يبرا و ملي ين منطقه ايمطابق قوان

 د.ياستفاده کن ک اصفهانياپتع يشرکت صناد شده توسط ييتا يفقط از سنسورها 

 تر يل يليم 6 ا آنهاريز ؛دينوزادان استفاده نكن يمخصوص بزرگساالن و خردساالن برا يدهان ياز آداپتورها
 کنند.يمار اضافه ميمرده به مدار تنفس ب يضاف

 ش يجاد مقاومت بيبب اسن کار ممكن است يرا ايز ؛ديبزرگساالن استفاده نكن ينوزادان برا ياز آداپتور دهان
 ان تنفس شود.ياز حد در برابر جر

  عملكرد پروبIRMA ل و امواج يدر حضور موباRF ه ل شود کنان حاصيد اطميگردد. بايدچار اختالل م
 شود.يستفاده ماده است، ين دفترچه راهنما ذکر گرديکه مشخصات آن در ا يسيط الكترومغناطيپروب در مح

 ساخت شرکت يهاتنها از آداپتور Masimo د.يياستفاده نما 

  ن لوله يسنسور را ب يدهانآداپتورET آداپتور توسط آب  چرا که ممكن است پنجره ؛ديقرار نده ييو زانو
 شود. يريگاندازه منجر به خطا در و مسدودمار يدهان ب

 

 يآداپتور دهان يريمحل قرارگ 1-13شكل 

 

 سنسور  هچيدر يا روي يدهان آداپتور ۀپنجر ياز قرار گرفتن ترشحات و رطوبت بر رو يريجهت جلوگ
 رو به باال باشد. LEDبوده و  يد که عموديقرار ده يشه پروب را در جهتيژن، همياکس

 

                                                           
1 Anesthetic Agent 
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 ژنيسنسور اکس يرينحوه قرارگ 2-13شكل 

 پروب  يدهان يآداپتورهاIRMA د؛ يبه کار نبر 2ز شدهينبوال يا داروهاي1ياستنشاق يها يرا همراه با اسپر
 ن داروها دچار اختالل گردد.يدر اثر ذرات ا يق پنجره آداپتور دهانيرا ممكن است ارسال نور از طريز

  سنسورIRMA د.يعات غوطه ور نسازيرا در ما ن آنيهمچن ؛ديزه نكنيليرا استر 

 ياست و حاو 3يختنيک محصول دور ريژن يد. سنسور اکسيژن را دِمونتاژ کنيد سنسور اکسينكن يسع 
 باشد.يسوزش آور م يدهايت و ليالكترول

  پروبIRMA ه عالئم ياط با بقمار به کار رود و در ارتبينگ بيتوريدر مان يله کمكيک وسيد به عنوان يبا
 ص به کار رود.يتشخ يبرا يكينيکل

 ات يانجام نادرست عملZeroing شود.يتوسط پروب م يريگمنجر به خطا در اندازه 

 د.يبه کابل سنسور، فشار وارد نكن 

 ن تر از ييپا يسنسور در دماºC 10 ا باالتر از يºC 35   ندارد. حيصحعملكرد 

 

 توجه:  

 ين قطعات خودداريال شدن هستند. از اتوکالو کردن ياسترر قابل يپروب غ يژن و آداپتور دهانيسنسور اکس 
 شود.يآنها م يدگيب ديرا منجر به آسيد زيکن

 د.يش از حد به کابل پروب وارد نكنيگاه کشش بچيه 

 گراد( يدرجه سانت 35-10ن تر از حد مشخص شده )ييا پايباالتر  يبا دما يطياز به کار بردن پروب در مح
 د.يکن يخوددار

 د.يکنيده نماگر از پروب استفا يد. حتيپروب دِمونتاژ کن يه شده را از رويژن تخلياکس ياسنسوره 

 

 2COنگ يتوريمان -13-2
 د.يماژول کپنو را به کابل رابط وصل کن -1
د و دستگاه را روشن ينکوصل دستگاه  پشتها( در )با توجه به جهت فلش 2COکانكتور کابل رابط را به محل  -2

مربوطه را نشان  يترهاپارامگنال و يکرده، س شناساييد. به محض اتصال ماژول به دستگاه ، دستگاه آن را يينما
 دهد.يم

 يبررو حيحص تيموقعد که سنسور در ي. دقت کنديدهآداپتور قرار  يباالدر  شكلرا مطابق  IRMAسنسور  -3
 رد.يآداپتور قرار بگ

                                                           
1 Metered Dose Inhaler  
2 Nebulized Medications 
3 Disposable 
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 قراردادن سنسور در آداپتور 3-13شكل 

 آماده استفاده است. IRMAدهد که سنسور يسنسور نشان م يبررو LEDرنگ سبز  -4

 
 ت آداپتوريشگر وضعينما 4-13شكل 

 د.يکنشكل مدار تنفس وصل  Yرا به قطعه  IRMA يهواآداپتور  15mm (male)کانكتور  -5

 
 اتصال آداپتور به کانكتور 5-13شكل 

 د.يوصل کن ماريب ينارا به لوله داخل  IRMA يهواآداپتور  15mm(Female)کانكتور  -6

 
 اتصال آداپتور به کانكتور 6-13شكل 

 د.يشه به سمت باال نگه داري( را هم2Oژن )يسلول اکس يدارا IRMAسنسور  -7

 
 ژنيآداپتور با سنسور اکس يرينحوه قرارگ 7-13شكل 

 د.يم کنير تنظيز يمربوط به کپنو را طبق راهنما يپارامترها -8
 

 توجه:  

 2د که کانكتور يدقت کنCO وب نشوند.يآن کج و مع يد تا خارهاييح وارد سوکت نمايرا به طور صح 
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  د تا ماژول آماده کار شود و يه صبر کنيثان 5تا  4پس از وارد کردن کانكتور، حدودLED آن  يسبز رنگ رو
 روشن شود.

 معدوم گردند.د يكبار استفاده بايكبار مصرف هستند و پس از ي يدهان يآداپتورها 

  2در صورت قرار دادن پروبCO با رطوبت  يطيساعت در مح 24با رطوبت باال، آن را به مدت  يطيدر مح
 د.يد و سپس از آن استفاده کنيمناسب قرار ده

 

 ژنيم غلظت اکسيتنظ -13-3

هنگام دم در  ياز آداپتور دهان يعبور يژن هوايژن نباشد، مقدار اکسيسنسور اکس يكه ماژول کپنو دارايدر صورت
ژن هوا است. ين مقدار همان درصد اکسياتاق، ا يمعمول يوارد شود. مثالً در هوا يد به صورت دستيكل تنفس، بايس

مار توسط يژن وارد شده به شش بيا در اتاق عمل با توجه به اکسيانتخاب گردد و % 30-0 ۀد محدودين، بايبنابرا
 يرمنوين کار از زيا ين گردد. براييبسته به کاربرد تع % 100-70 اي % 70-30 يد رويبا ن مقداريا يهوشيدستگاه ب

CAPNO تم يو آOxygen Conc. د.ياستفاده کن 

 

 نکته:  

 ين حالت خطايدر بدترکند. )يمحدود م % 1.2 را درحد يريگاندازه يژن خطايح محدوده اکسيم صحيتنظ 
 (شوديم % 1.2  يريگاندازه

  باشد.يژن نميم غلظت اکسيبه تنظ يازيژن دارند، نيکپنو که سنسور اکس يسنسورهادر 

 

 O2Nم غلظت يتنظ -13-4

و محاسبه  يريگبه صورت خودکار اندازه 2COر از ماژول يبه غ IRMA يهمه انواع ماژول ها يتروژن براين دياکس
است  يطيمار در شرايوارد شود. اگر ب يبه صورت دست O2Nد غلظت يبا 2CO يسنسور ها ين، برايشود. بنابرايم

م يتنظ 0-30 % ۀدر محدود O2Nد غلظت يکند، باياتاق تنفس م يشود، مثالً از هواياستفاده نم O2Nکه از گاز 
م يتنظ 30-70 % ۀن غلظت در محدوديد ايشود، بايه او ميوارد ر O2Nاست که گاز  يطيمار در شرايشود و اگر ب

 استفاده نمود. O Conc2N.تم يو آ CAPNO يرمنويد از زين کار بايانجام ا يشود. برا

 نکته:  

 ح بازه يم صحيتنظO2N 2 يسنسورها ين حالت برايکند. )در بدتريمحدود م 3.2 % خطا را درحدCO 
 است( % 3.2 يريگاندازه يخطا

  يک از سنسورهايهر IRMA 2 ير از سنسورهايغCO ک درصد يبه طور اتوماتO2N کنند يرا محاسبه م
 .باشدينم يم دستياز به تنظيو ن
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 Apneaآالرم  -13-5

ان يجر يهوا در آداپتور دهان يليا به هر دليقطع شود   2COدرصد  يريمار  در هنگام اندازه گيکه تنفس ب يزمان 
 گردد.يظاهر م Apneaدا نكند، آالرم يپ

 م است.يقابل تنظ Capno ينودر م Apnea time ير منوين زمان توسط زيا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( Zeroing )م صفر مرجع يتنظ -13-6
 شود.يم يريگجاد خطا در اندازهي، سبب اZeroingات يانجام نادرست عمل 

ر انجام يز دستور مطابق  zeroingاتيشود که عمليه ميبا دقت باال توسط پروب توص يريگن اندازهيبه منظور تضم
 شود:

 در پروب  ،ديمار قرار دهينكه آن را در مدار تنفس بيرا بدون اد يجد يک آداپتور دهانيIRMA د ويقرار ده 
 د.يانتخاب کنرا  Room Air Zeroing تميآ CAPNO يسپس از منو

 ات يدر طول عمل يآداپتور دهان يكيرد که از تنفس در نزديد صورت گيدقت الزم باZeroing  .اجتناب گردد
 ات يدر انجام عمل IRMA يدکربن( درآداپتور دهانياکس يد 0ژن و % ياکس 21%ط )يمح يوجود هوا

Zeroing دارد.  ياتيت حيموفق، اهم 
 ات يشه پس از عمليهمZeroingات يد. عمليه را انجام دهياول يها ي، بررسZeroing انواع مختلف  يبرا

 ط متفاوت است. يشرا نيد انجام شود. بسته به نوع پروب ، ايپروب در مواقع مختلف با

ن يمتفاوت و همچن Warm Up يها انواع مختلف پروب، زمان يموفق، برا Zeroingات يجهت انجام عمل 
حتماً آنها را مطالعه  Zeroingات يقبل از انجام عمل وجود دارد که در ادامه ذکر خواهد شد. ينكات خاص

 د.ييفرما
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  2CO يپروب ها

 1ش آفستيصفحه نما ير گاز نشان داده شده رويکه در مقاديتنها هنگامد يبا Zeroingات ين پروب ها عمليدر ا
 يان دارد، درصد ديباً صفر است در آن جريدر آن تقر 2COط که درصد يمح يکه هوايهنگام يعنيوجود دارد )

 يور   "GAS CONC. OUT OF RANGE" غاميکه پيا هنگاميش صفر نباشد( ويصفحه نما يد کربن روياکس
 گردد، انجام شود.يش ظاهر ميصفحه نما

د تا يه به پروب، زمان دهيثان 10د به مدت يبا ،Zeroingات يو قبل از انجام عمل 2COپس از روشن کردن پروب 
 ،CAPNO يمنوريزدر  ،Zeroingنه يو قبل از فعال کردن گز يض آداپتور دهانيد بعد از تعوين باي. همچن2گرم شود

 زمان داده شود. ه جهت گرم شدن به پروبيده ثان

 

 ICU يپروب ها

ست ش آفيحه نماصف ينشان داده شده رور گاز يکه در مقاديد تنها هنگاميبا Zeroingات يعمل ،ن پروب هايدر ا
گردد، انجام يش ظاهر ميصفحه نما يرو "GAS CONC. OUT OF RANGE"غام يکه پيا هنگاميوجود دارد و

 شود.

د بعد ين باي. همچند تا گرم شوديد به پروب زمان دهيبا Zeroingات يانجام عملپس از وصل کردن پروب و قبل از 
ت گرم شدن قه جهيک دقي، CAPNO يمنوريزدر  Zeroingنه يو قبل از فعال کردن گز يض آداپتور دهانياز تعو

 زمان داده شود. به پروب

 

 AX / OR يپروب ها

ر يکه در مقادياما هنگيشود، و يپروب عوض م يآداپتور دهاند هر زمان که يبا Zeroingات ين پروب ها عمليدر ا
 "GAS CONC. OUT OF RANGE" غاميکه پ يا وقتيش آفست وجود دارد ويصفحه نما يگاز نشان داده شده رو

 گردد، انجام شود.يش ظاهر ميصفحه نما يرو

د تا گرم شود. يان دهقه به پروب زميدق 15د به مدت يبا ،Zeroingات يپس از روشن کردن پروب و قبل از انجام عمل
قه يک دقي، CAPNO يمنوريزدر  Zeroingنه يو قبل از فعال کردن گز يض آداپتور دهانيد بعد از تعوين بايهمچن

 د.يفرصت ده جهت گرم شدن به پروب

 

                                                           
1 Offset  
2 Warm Up Time 
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 +AX+ / OR  يها پروب

ر گاز يکه در مقاديا هنگاميشود ويپروب عوض م يد هر زمان که آداپتور دهانيبا Zeroingات ين پروب ها عمليدر ا
 "GAS CONC. OUT OF RANGE" غاميکه پ يا وقتيش آفست وجود دارد ويصفحه نما ينشان داده شده رو

 گردد، انجام شود.يش ظاهر ميصفحه نما يرو

گرم  يبراقه يک دقي ،Zeroingات ي، قبل از انجام عمليض آداپتور دهانيپس از اتصال پروب به دستگاه و بعد از تعو
ه يپروب به مدت پنج ثان يسبز رنگ رو LED، چراغ Zeroingات يد. هنگام عمليريزمان در نظر بگ شدن پروب
 زند.يچشمک م

 

 ژنيسنسور اکس ياتاق برا يون هوايبراسيکال -13-7
جدا  ياز آداپتور دهان IRMAن، هرگاه که پروب يمع يک در فواصل زمانياتاق به صورت اتومات يون هوايبراسيکال

نكه از آداپتور يبدون ا يدر حالت کارکرد به مدت طوالن IRMAاگر پروب  رد.يگيژن صورت ميسنسور اکس يشود، برا
 دهد.يش مياتاق را نما يون هوايبراسياز به کاليبر ن يمبن يغاميجدا شود، قرار داشته باشد، آنگاه پروب پ يدهان

 د:يير عمل نمايب زيژن به ترتياتاق سنسور اکس يون هوايبراسيانجام کال يبرا

  پروبIRMA د.يجدا کن يرا از آداپتور دهان 
 که يتا هنگامLED د.يد صبر کنيپروب به حالت چشمک زن قرمز درآ يرو 

  مجدداً پروبIRMA د.يسوار کن يآداپتور دهان يرا رو 

 د که يکن يبررسLED د.يپروب به رنگ سبز درآ 

 صفحه  يژن خوانده شده رويد که مقدار اکسيکن يد، بررسيمار قرار دهيرا در مدار تنفس بنكه پروب يقبل از ا
 باشد. 21ش %ينما

 

 ژن هستند.يسنسور اکس ياست که دارا IRMA يهااتاق مخصوص آن دسته از پروب يون هوايبراسيکال 
 

 هياول يبررس -13-8
 يش از اتصال آداپتورهايپ IRMA 2ون يبراسيمار، ازکاليبه مدار تنفس بOۀشد يريگمقدار اندازه ي، با بررس 

2O  د.يباشد، مطمئن شو 21د %يکه با دستگاهدر 

 2شده  يريگر اندازهيشه مقاديهمCO مار، يبه مدار تنفس ب يش از اتصال آداپتور دهانيو شكل موج آن را پ
 د.يکن يبررس

 2پروب  يبه صورت محكم رو يد که آداپتور دهانيشه مطمئن شويهمOC .قرار گرفته است 
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 رانهيشگيپ ينگهدار -13-9
 ژنيض سنسور اکسيتعو

 د يباشد، بايژن مشكوک مير خوانده شده اکسيکه مقاديا هنگاميكبار يماه  4ژن هر يض سنسور اکسيتعو
 رد.يانجام گ

 گراديدرجه سانت -8 سرد ) يطيد در محيدر نظر گرفته شده اند با ينيگزيجا يژن که براياکس يسنسورها 
چاپ شده است، مورد  يبسته بند يخ انقضاء که رويشوند و قبل از تار يگراد( نگهداري+ درجه سانت2تا 

 رند.ياستفاده قرار گ
 يگريله مناسب ديا وسيو  يچ گوشتيژن، سنسور مصرف شده را با استفاده از پيض سنسور اکسيجهت تعو 

د و ين کنيگزيد را جايبرداشته و سنسور جدد، سنسور را يساعت بچرخان يهادر جهت عكس حرکت عقربه
 د.يساعت بچرخان يدر جهت عكس عقربه ها يچ گوشتياط توسط پيبا احت

 ز شود.ي، دورريدورانداز ين محليد مطابق قوانيبوده و با ييايميمواد ش يژن حاويسنسور اکس  

 شوديز پروب استفاده نماگر ا يد. حتيپروب به حال خود رها نكن يشده را بر رو يژن خالياکس يسنسورها، 
 د.ياتاق را انجام ده يون هوايبراسيات کاليژن، عمليض سنسور اکسيپس از تعو

 

 گاز  يريگاندازه يبررس -13-10

 شود. ينيک دستگاه مرجع بازبين توسط يمع يد در فواصل زمانيبا IRMAگازها توسط پروب  يريگاندازه

 

 پروب يها آالرم -13-11

ر يدارد که به شرح ز يمختلف يمختلف، حالت ها يت هايوجود دارد که در وضع LEDک ي IRMAپروب  يبر رو
 است:

 ستم مشكل ندارديس نورسبز ثابت

 Zeroingدر حال انجام  ( 2COو AX+ / OR+ ي)فقط پروبها نور سبز چشمک زن

 يهوشيوجود گاز ب ثابت ينور آب

 ب در سنسوريوجود ع نور قرمز ثابت

 ديکن يرا بررس يآداپتور دهان زننور قرمز چشمک 
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 يره سازي: ذخهمدچهارصل ف   █
 

شود  يش داده ميکاربر نما يبرا يدييغام تاي، پدستگاه يپانل جلو يبر رو CODE SUMMARYد يکلبا فشردن 
 شود.  يم يره سازيشود و وارد بخش ذخ يد، دستگاه از حالت کارکرد نرمال خارج مييکه پس از تا

 .ديينما نن بخش، با استفاده از سلكتور دستگاه را خاموش و روشيخارج شدن از ا يبرا 

د يدا کنينان پيدستگاه اطم يزان باتريباشد، از م يدستگاه قطع م ين بخش، ارتباط با ماژول هايچون در ا 
 د.ييا دستگاه را به برق شهر متصل نمايو

 

 شود:  يم ميبخش تقس 3دستگاه به  يره سازيذخ

 Disclosure  
 Trend  
 Events Log  

 

 

 

14-1- Disclosure  

خ و ساعت مشاهده کرد. يب تاريمار گرفته شده را به ترتي، که از بECG يگنال هايس يتوان تمام ين صفحه ميدر ا
 باشد. يساعت م 24، يره سازين ذخيمدت زمان ا

 يش داده ميکه نما يگناليدستگاه زده شود، س يپانل جلو يرو PRINTد ين صفحه، کليكه در ايدر صورت 
 شود. يچاپ م کاغذ ي، بر روشود بهمراه اطالعات آن
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14-2- Trend  

ن يشده، قابل مشاهده است. مدت زمان ا يمار، بصورت نمونه برداريگرفته شده از ب ياتين صفحه کل عالئم حيدر ا
 باشد. يساعت م 24، يره سازيذخ

 

 

 

14-3- Events Log  
 يمار ثبت شده است را مشاهده کرد. حداکثر تعداد رخدادهايب يکه برا ييها Eventه يتوان کل ين صفحه ميدر ا
 باشد. يعدد م 400ن صفحه يره شده در ايذخ

ش داده ينما يست رخدادهايلدستگاه زده شود،  يپانل جلو يرو PRINTد ين صفحه، کليكه در ايدر صورت 
 شود. يچاپ م کاغذ يشده رو
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  EVENTد يکل

 از يتعدادکه در آن  شود يباز م يا صفحه ،دستگاه فشار داده شود يپانل جلو يبر رو EVENTد يکه کل يهنگام
را چرخانده  يد روتاريبا رخدادها،انتخاب هرکدام از  يبرا ست شده است.يش فرض ليپر کاربرد به صورت پ يرخدادها

  .قابل مشاهده است Events Logکه در صفحه  کردمار ثبت يب يبرارخداد را  کيبا فشردن آن، سپس  و
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 يابيب يخطا و ع يغام هايپ انزدهم:پ فصل   █
 

 

 غاميپ ط رخ دادنيشرامفهوم و رفع خطا

 
كه خازن شارژ شده و آماده يهنگام

 .مار استيل شوک به بيتحو
Push Shock 

Button 

 
در  هيتخل يخازن شارژ شده است ول

توسط کاربر  مدت زمان مشخص
 . انجام نشده است

Disarming… 

 
ن يحرا  ره شدهيذخ يمقدار انرژ

 Charge to xxJ دهد. يش مينماشارژ خازن 

 
مار اعمال يكه شوک به بدن بيهنگام

 Energy Deliverd شود. يم

 ر توسط شرکت دارد.ياز به تعمياشكال در ماژول الكتروشوک. ن
شارژ شده  يبا انرژ يانتخاب يانرژ

 Energy Fault .ستيكسان نيتوسط دستگاه 

را ي؛ زشود يبررسمار يبدن ب يچند منظوره بر رو يپد هااتصال پدل ها / 
 ف است )مقاومت اتصال باال است(ياتصال ضع

ا پدل به دستگاه يکه پد  يهنگام
ف يا اتصال ضعيمتصل نباشد و 

 داشته باشد.
Poor Pad Contact 

 الكتروشوک هنگام شارژ خازناشكال در ماژول 
 ر توسط شرکت دارد.ياز به تعمين

 Charge Failed .باشد يخازن قادر به شارژ شدن نم

 ل آغشته شود.ژطبق دستورالعمل به  يپدل به درست
 انجام شود. يمار به درستياتصال پدل به بدن ب

 نان حاصل شود.ياز اتصاالت ناخواسته به پدل اطم

ه توسط پدل اتصال يبه هنگام تخل
 يجاد ميا خارج از رنج ايناخواسته 

 شود.

Abnormal Energy 
Delivery 

 ر توسط شرکت دارد.ياز به تعمياشكال در ماژول الكتروشوک. ن
ات ي، عمل Syncهنگام انتخاب مد 

ه شوک با موج يتخل يهمزمان ساز
R شود. يانجام نم 

Sync Failed 

 ر توسط شرکت دارد.يتعم از بهيدستگاه. ن ياشكال در باتر
دچار  ي، توان باتريهنگام شارژ باتر

 Battery Failed .مشكل شده است

ر ياز به تعميناگر با خاموش / روشن کردن دستگاه مشكل برطرف نشد، 
 توسط شرکت دارد.

با دستگاه قطع  HVارتباط ماژول 
 .شده است

HV Module Is Not 
Accessible 

 د.يدستگاه متصل کنسنسور مربوطه را به 

دهد،خراب شده است .آن يغام خطا ميكه سنسور متصل است و پيدر صورت
 د.ين کنيگزيک سنسور سالم جايرا با 

كه مشكل برطرف نشد، با واحد خدمات پس از فروش،تماس يدر صورت
 د.ييحاصل نما

 No Sensor .باشدياتصال سنسور قطع م

 د.يروشن کن كمرتبه دستگاه را خاموش/ي

 ست، با واحد خدمات پس از فروشيغام خطا باقيكه همچنان پيدر صورت
 د.ييتماس حاصل نما

دستگاه مونتاژ  يماژول مربوطه رو
 No Module ا خراب است.ينشده 

 Low Battery رو به اتمام است يشارژ باتر د.ييق کابل به برق شهر متصل نمايدستگاه را از طر
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 غاميپ ط رخ دادنيشرامفهوم و رفع خطا

مار ياست ،ب يعير طبيمار غيب يت قلبيفعالد.اگر يکن يمار را بررسيت بيوضع
ر را ياست،اقدامات ز يعيمار طبيت بياز به اقدامات اورژانس دارد.اگر وضعين

 د:يانجام ده

د خشک يد.ژل آنها نبايکن ي(ها را بررسchest lead)يانهيس يدهايل
 مشاهده گردد. يزدگد آثار زنگيشده باشد و داخل آنها نبا

د از يتوانيد ميسالم ندار يانهيس يدهايبه ل يکه دسترس يدر موارد اضطرار
د و اگر ينه استفاده کنيد به سيبهتر اتصال ل يبرقرار يبرا ECG يژلها

د ياتصال محكم ل يبرا يست از چسب کاغذيد مناسب نيل تت چسيفيک
 د.يبه بدن بهره ببر

مار ينه بيس يها رو chest lead ياگر مشكل رفع نشد،محل قرارگذار
 يد که چربينه و شكم قرار دهياز قفسه س ييد.آنها را در جاهايجابجا کن

 دارند. يکمتر

 ECGد يه اشتقاقها را با فشار کليكه مشكل برطرف نشد،بقيدر صورت

Lead د يد.اگر اندازه آنها مناسب است،بگذاريکن يپنل جلو،بررس يرو
 باشد. master leadهمان بعنوان 

نشد، با واحد خدمات پس از فروش،تماس كه مشكل برطرف يدر صورت
 د.ييحاصل نما

که  ECGگنال ين سييت پايفيک
ن  بودن يينشاندهنده پا

كه ضربان ياست،بطور  ECGدامنه
ست. ممكن است يص نيقابل تشخ

دها و ينامناسب ل يگذاريجااز  يناش
 chest leadت نامناسب يفيا کي

 ها باشد .

Weak ECG 

 يدهايبرنگشت،ل يه به حالت عاديثان 10بعد از د.اگر يه صبر کنيچند ثان
 د.يبدن محكم کن يرا رو يانهيس

ست)خاموش/روشن( يكمرتبه دستگاه را ريدر صورت عدم رفع مشكل،
 د.يکن

ض يرا تعو ECGست، کابل يغام خطا باقيكه همچنان پيدر صورت
 د.ييه شده توسط سازنده استفاده نمايد.از کابل توصيينما

 د.ييست،با واحد خدمات پس از فروش،تماس حاصل نماياگر مشكل باق

شود که آفست يظاهر م يهنگام
 ECG يدهايل يبوجود آمده رو

باشد و نشان  300mvشتر از يب
 ECGنست که يدهنده ا

 ست.ياستفاده نقابل

Inoperable 

د.در يکن يدها به بدن را بررسيلا چستيدها يلت اتصال کابل به چستيوضع
 د.ييجدداً اتصال را برقرار نماصورت قطع شدن،م

ض يرا تعو ECGست، کابل يغام خطا باقيكه همچنان پيدر صورت
 د.ييه شده توسط سازنده استفاده نمايد.از کابل توصيينما

شده است.با واحد خدمات پس  يست،دستگاه دچار نقص فنياگر مشكل باق
 د.يياز فروش،تماس حاصل نما

 Lead Fail ستيمار برقرار نيب يدهاياتصال ل

از يمار نيب است يعير طبيمار غيت بياگر وضع د.يکن يمار را بررسيت بيوضع
 به اقدامات اورژانس دارد.

افتاده است و گنال يس يز روياحتماالً نو است، يعيمار طبيت بياگر وضع
 د.يافته و آن را حذف کنيز را يد منبع نويکن يسع كند.يشمارش م

شمارش  يقلب يتعداد ضربان ها
شتر از مقدار قابل يا بيشده برابر و

 باشد.يشمارش توسط ماژول م
>= 300 

 يسرمار را بريت بيوضع افت،يه ادامه يثان 30ش از يغام بين پياگر ا
 .مار قدرت مناسب دارديد که نبض بيد.مطمئن شويکن

 يز و بدون آلودگيد که سنسور تميکن يمار مناسب است،بررسياگر نبض ب
رنده نور وجود يفرستنده و گ يباشد،مخصوصاً داخل پروب که سنسورها

 دارد.

مار يا حرکت دست بياد يمانند نور ز يطياوقات وجود تداخالت مح يگاه
 د.يا حذف کنيز کم ين عوامل را نيشود.ايغام  مين پيمنجر به ا

 د.ييست،با واحد خدمات پس از فروش،تماس حاصل نماياگر مشكل باق

 2SpO Searchingگنال يس يدر جستجو
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 غاميپ ط رخ دادنيشرامفهوم و رفع خطا

ن يمار منجر به ايا حرکت دست بياد يمانند نور ز يطيوجود تداخالت مح
 د.يا حذف کنيز کم ين عوامل را نيشود.ايغام  ميپ

 دييست،با واحد خدمات پس از فروش،تماس حاصل نماياگر مشكل باق

 يا تداخل بررويز و يوجود نو
 2SpOگنال يس

Interference 

 مار تا انتها داخل پروب قرار گرفته باشد.يد انگشت بيکن يابتدا بررس

باشد،مخصوصاً داخل پروب  يز و بدون آلودگيد که سنسور تميکن يبررس
 رنده نور وجود دارد.يفرستنده و گ يکه سنسورها

 د.ين کنيگزيک پروب سالم جاياگر مشكل رفع نشد،پروب را با 

 دييفروش،تماس حاصل نماست،با واحد خدمات پس از ياگر مشكل باق

قرار  2SpOانگشت داخل پروب 
 No Finger ندارد.

 محل اتصال را از .خارج شدن اتصال کاف از دستگاه وجود دارد لاحتما
 .ديرا تكرار کن يريگاندازهکرده،  يبررس يجهت محكم بودن و عدم نشت

 يدگيلوله کاف را از جهت نداشتن ترک و پوسب بر طرف نشد، ياگر ع
 د.يکن يبررس

 د.يض کنيکاف را تعو،ب بر طرف نشد ياگر ع

 Air Leak  وسته(يا پي ينشت هوا )بصورت اتفاق

کاف  يد عالمت فلش رويح بسته نشده است. دقت کنيکاف به طور صح
ا محكم به يش از حد آزاد يکاف ب رد ويقرارگ ييان بازويشر يرو قاً بريدق

 .ديتكرار کنش را يآزما ،بازو وصل نشده باشد
 Weak Signal آهسته فشار اريخطا درکاهش بس

 يا تاخوردگيفشرده شده  ياحتماالً لوله کاف درنقطه ا و کاف مسدود است
 .ديرا تكرارکن يريگاندازه ها،ر لولهيرفع انسداد از مس پس ازدارد. 

تواند فشار کاف را ثابت يدستگاه نم
چ ينگه دارد مثالً شلنگ کاف پ

 خورده است.
Block pneumatic 

با  يريگاندازه ياستاندارد برا هشده در محدود يريگر اندازهيمقاد
 .د يرا تكرارکن يريگاندازه .ستين  NIBPماژول

اگر د. ياستفاده کن ياوهيبا فشارسنج ج يدر صورت تكرار خطا از روش دست
د است،با خدمات پس از فروش تماس ارمار در محدوده استانديفشار ب
 د.يينما حاصل

شتر از يشده ب يريگر اندازهيمقاد
 مشخصات دستگاه

(255mmHg) .است 
Range Exceeded 

مار و بدون لرزش يرا در حالت آرامش ب يريگاندازه .ديمار را آرام کنيب
 ديمار تكرار کنيب ياحتمال

 ماريب اديزخطا در اثر حرکت 

خطا در اثرنبض نامنظم مثالً هنگام 
 يتميآر

Artifact 

تواند در اثر  ين حالت ميا من، شده است.يش از حد مجاز ايکاف ب فشار
 د.ييرا تكرار نما يريگاندازه جاد شود.يبه کاف ا يفشار ناگهان

شده فراتر از  يريگج اندازهينتا
در  mmHg 290)يمنير ايمقاد
در  mmHg 145و Adultمد 
تواند يم ( است.Neonateمد 
 کاف باشد ياز فشردن ناگهان يناش

Overpressure 

ک يب الكترونيک عيمنشأ د و ممكن است يآيش مين خطا به ندرت پيا
را  يريگستم را خاموش و روشن کرده و اندازهيس باشد؛ NIBPول اژدرم

با خدمات پس از فروش تماس حاصل خطا،  د. درصورت تكراريتكرارکن
 د.يينما

 System Error در پردازنده يعيرطبيرخداد غ

 ا کاف درست متصل نشده است.يست يص نينبض قابل تشخ
ه در مد يثان 120ش از يب يريگاندازه

Adult  ه در مد يثان 90ا ي
Neonate ده استيطول کش 

Time Out 

 Apnea مار قطع شده استيتنفس ب شود يعاً بررسيمار سريت بيوضع

 د.يسنسور قرار ده يزه و مناسب رويلياستر يدهان
سنسور قرار  يمناسب رو يدهان

 No Adapter ندارد.
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 غاميپ ط رخ دادنيشرامفهوم و رفع خطا

 د.يسنسور قرار ده يزه و مناسب رويلياستر يدهان

سنسور  يمار رويارتباط ب يدهان
 ين حالت چراغ رويوجود ندارد. در ا

سنسور به رنگ قرمز چشمک زن در 
 د.يآيم

Replace adapter 

 .ديدستگاه را روشن و خاموش کن
وجود وب بودن آداپتور بعلت يمع

 Restart Sensor ف بودنيا کثي يگرفتگ

 يبانير به بخش پشتيض گردد. سنسور را جهت تعميد تعويماژول کپنو با
 .ديخدمات پس از فروش ارجاع ده

 Replace Sensor اشكال دارد. کپنو سنسور

 Calib. Lost ست.يبره نيکالسنسور  برگردانده شود. سازندهبه  ونياسبريد جهت کاليسنسور با

 Port Fail 2O ست.يبره نيژن کاليسنسور اکس .ديبازگردان سازندهآنرا به  ،س داردياز به سرويسنسور ن

 .د تا خنک شوديد و اجازه دهيسنسور را از دستگاه خارج کنسوکت 
ش از اندازه گرم شده يسنسور ب

 Sensor too hot است.

سنسور را  «ون دستگاهيبراسيکال»ان شده در بخش يب يمطابق با راهنما
 .ديبره کنيکال

 Air Calib. Need بره شدن دارد.ياز به کاليسنسور ن

سنسور  ين فشار را از رويد و ايش از حد را جستجو کنيمنبع فشار ب
 س دارد.ياز به سرويکه مشكل برطرف نشد، سنسور نيد. در صورتيبردار

ش از اندازه وارد يبه سنسور فشار ب
 Over Pressure شود.يم

ده يغام را ناديک زمان کوتاه ظاهر شد، پيغام در ين پيکه ا يرتدرصو
ارجاع  سازندهس به يسنسور را جهت سرو ،صورت نيا ريد. در غيريبگ
 د.يده

رنج زشده خارج ا يريمقدار اندازه گ
 out of range سنسور است.

 Out of calibration .خارج شده استبره يماژول از کال برگردانده شود. سازندهبه  ونياسبريد جهت کاليبا دستگاه
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 زکردن دستگاهيو تم ينگهدار دهم:شانز فصل   █
 

ن ينه از ايان شده است. جهت استفاده بهيب يزکردن دستگاه و لوازم جانبيو تم ين نگهداريروت ين فصل راهنمايدرا
ون يبراسيات کاليدستگاه چک شود و عمل يط عاديكبار در شرايالزم است هر شش ماه  ،يدستگاه در مدت زمان طوالن

 به صورت مرتب انجام شود. يزکاريو تم

 

 ياصول نگهدار -16-1
 د دستگاه يفت بايشه آماده استفاده باشد. در آغاز هر شيشود که هم ينگهدار يد طوريا بايابزار و لوازم اح

 .چک شود تا آماده استفاده باشد

 د.يآن قرار نده يرو يله ايوسد و ينان حاصل کنيدستگاه اطم يزياز تم 

 د.ينان حاصل کنيمعتبر اطم يخ انقضايچند منظور با تار ياز وجود پدها 

 نان حاصل ير مواد آلوده کننده اطميا ساي ن از آغشته نبودن دسته ها به ژليز نموده و همچنيپدل ها را تم
 د.يکن

  د.ير چک کنيدر مس يكپارچگيکابل ها را از نظر سالمت و 

  د.يچک کن يرا از نظر سالم بودن و عدم شكستگدسته ها 

 د.ينان حاصل کنياطم ... ل همراه از جمله ژل، کاغذ ثبت نوار قلب وياز سالمت تمام وسا 

 د.ينان حاصل کنياطم ياز کامل بودن شارژ باتر 

 

 نظافت دستگاه -16-2
نده يشو ياز محلول ها يل فهرستيذ ر سوزاننده مقاوم است. درينده و غيشو ين دستگاه در برابر اغلب محلول هايا

 مجاز ذکر شده است: 

 ماريمربوط به ب يدر صد. البته به جز کابل برق و کابل ها 90ل الكل يزوپروپيا 

  صابون و آب 

 رقيق شده ينيکلر يد کننده هايسف 

 ه:يوصت

 شود.ز يز کننده که نام برده شد تميکابل ها و دسته ها با استفاده از پارچه مرطوب و مواد تم 

 د در آب غوطه ور شوديدستگاه نبا يها ک از قسمتيچ يه. 

 د.ياز گروه کتونها از جمله استون استفاده نكن 

 د.يکن يشگر خودداريشه نمايش يخشن بر رو ياز بكار بردن دستمال ها 

 د.يزه نكنيدستگاه را استرل 
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 کند  يجاد مينگ دستگاه اشكال ايتوريبه ژل در مان يرا آلودگيد. زيز کنيپس از هر بار استفاده دستگاه را تم
 و ممكن است کاربر را در معرض خطر شوک قرار دهد.

 

 شيصفحه نما -16-3
ز کردن توجه يد. هنگام تميکندستگاه از دستمال نرم مرطوب و بدون پرز استفاده ش ينماز کردن صفحه يهت تمج
صفحه  يکه احتمال خش انداختن بررو يدستمالاز ن يهمچن ،ش از حد به قسمت شفاف وارد نشوديد که فشار بيکن

د که دستمال فقط مرطوب باشد و احتمال نفوذ آب به دستگاه وجود نداشته ي. ضمناً توجه کندياستفاده نكن ،را دارد
زکردن بدنه يتم يبرا .و اتصال برق شهر و باتري ان قطع شود دستگاه خاموش باشد ديبا ز کردنيهنگام تم .باشد

 د.ينكات باال را مد نظر داشته باشز يدستگاه ن

که يد. تنها در حاالتيز کنيجداً پره ،ب رساندن به پانل جلو دستگاه را دارديا آسي يکه احتمال رنگ بر ييها از محلول
د. عالوه بر آن تا از يز کنيق آب و صابون آن را تميد با محلول رقيتوانيشود، ميز نميدستگاه با دستمال مرطوب، تم

 د.يآن را به برق متصل نكن ،ديابودن دستگاه مطمئن نشدهخشک

 

 ماريکابل ب -4-16
د. هرگز ييق بزدايپاک کننده رق يهاکابل را با استفاده از محلول يرو يهايد. آلودگيمار را اتوکالو نكنيهرگز کابل ب

از  د.يزيبپره يكياتصاالت الكترعات به داخل يد و از هرگونه نفوذ مايندازيپاک کننده ن يهاکابل را درون محلول
را به مرور زمان موجب خشک شدن و يد؛ زيمار استفاده نكنيب يزکردن کابل هايتم يالكل برا يحاو ينده هايشو

 گردد. يترک خوردن آنها م

 

 پدل ها -5-16
 يرو يها و لكه ها يه آلودگيک دستمال مرطوب کليز پاک شوند. ابتدا با يک دستمال تميله يد به وسيپدل ها با

 د:يکردن پدل ها به کار ببر يضدعفون ير را برايز ياز پاک کننده ها يكيد سپس يپدل ها را پاک کن

 در آب( %70ل الكل ) محلول يزوپروپيا 

 ميمحلول آب و صابون مال 

 م(يد سديپوکلريه %6ن) شامل يد کننده کلريسف 
 

 

 توجه:  
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 د.يهرگز پدل ها را در آب غوطه ور نكن 

 ديآب دستمال را کامال خارج کن ،زکردنيقبل از تم 

 د.يکن يريپدل ها جلوگ يز کننده به سطح خارجيعات تمياز نفوذ ما 

 ور زمان موجب خشک را به مريد؛ زيمار استفاده نكنيب يزکردن کابل هايتم يالكل برا يحاو ينده هاياز شو
 گردد. يشدن و ترک خوردن آنها م

 

 NIBP ينگهدار -6-16

بره شده است. يکال و آزمونقاً يدکننده، دقيتوسط تول يريگبه لحاظ صحت عملكرد در اندازه  NIBPيريگاندازه لاژوم
استفاده ازکاف،   متخصص با يآمده توسط فرد ر به دستين دستگاه معادل با مقاديشده با ا يريگفشارخون اندازه
مدت  يوالنطاستفاده  يكن برايل؛ باشديكا ميآمر ANSIموسسه  ه شده توسطيتوص يهامحدوده در استتوسكوپ و

ن ييفشار پا ،االبفشار  ) با ماريبفشار خون سه كبار متخصص قلب ي، الزم است حداقل هر شش ماه NIBPل اژواز م
ر فشار يمقادبا را ر حاصله يمقاد نموده، يريگق اندازهيدق يوه ايفشار نرمال ( توسط فشارسنج ج و
 د.يسه نمايشده توسط دستگاه مقا يريگاندازهيرتهاجميغ

ل يتول ممكن است به دلاسيژه در مورد فشار ديبه و يوه ايشده فشار با استفاده از فشار سنج ج يريگر اندازهيمقاد
كن يل باشد؛ متفاوت شده توسط دستگاه، يريگر اندازهيبامقاد ،وجود دارد يگوش تيکه در حساس ييها تفاوت

گونه موارد واحد خدمات نيون مجدد دارد. در ايبراسياز به کالين NIBPل اژوباشد، م %10ش از يا بهتکه تفاويدرصورت
 .ديمطلع سازرا ن مرکز يكتريپس ازفروش سازنده در نزد

ر محاسبه کرده، با يزرا با استفاده از فرمول  فشار ي( مقدار به دست آمده براMean) يانيدرمورد فشار متوسط شر
ه شده در باال عمل گفت قيبه طر %10ش از يتفاوت بوجود د و در صورت يسه کنيده از دستگاه مقادست آمر بهيمقاد
 .ديينما

𝑀𝑒𝑎𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒 =
𝑆𝑦𝑠𝑡𝑜𝑙𝑖𝑐 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒 + 2 (𝐷𝑖𝑎𝑠𝑡𝑜𝑙𝑖𝑐 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒)

3
 

ند يفراح از يصح يريگجهيارحساس است. جهت نتيمار، بسيط بيشرا ت ويفشار، به وضع يريگکه اندازه دييدقت نما
 ک دستيو از  مشابه يكيزيط فيک شرايدر  ،دستگاه استفاده ازبا  و يد فشار را در حالت دستيکن يسع فوق،
 .ديناستفاده نك 2SpO ريگر نظيد يريگل اندازهيد، به عالوه درآن هنگام از وسايکن يريگاندازه

 

 يد ضروريدستگاه شک دار يريگا اگر شما در صحت اندازهيكبار ويفشار، هر دو سال  يريگون اندازهيبراسيکال نکته:

 است.
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 1مانومتر آزمون

  500حجم سخت با  يک مخزن فلزيکاف دستگاه را با ml±5% د.ين کنيگزيجا 
 کمتر از  ييبره شده مرجع را با خطايک مانومتر کاليmmHg0.8  له کانكتور يو به وس 2يک پمپ دستيوT 

 د.يبه دستگاه مطابق شكل متصل کن يكيشكل و لوله الست

 

 

 CPRو  SYNC يدهايکل ينما 6-3شكل 

ن کد يالبته ا.ودشفعال  NIBP يرمنويدر ز آزمونمربوط به  يتم هايتا آ دين کد را وارد کنيپ SETUP يمنوريزدر 
 ار واحد خدمات پس از فروش قرار دارد.يدر اخت

ن ييدر پا "Manometer"ن حالت عبارت يدر ا د.يده قرار Manometer ا در حالت ر Testتم يآ NIBP يرمنويزدر 
 گردد.يظاهر م NIBPپنجره 

 يد. سپس با پمپ دستيکن يبررس ، راشودينشان داده م يکه فشار لحظه ا يدر محل ،NIBPپنجره در ابتدا عدد صفر 
د. در هر بار يبه طور جداگانه باد کن mmHg200و سپس تا  mmHg50ب تا يفوق را به ترت 3کيستم  پنوماتيس

ن ير ايتجاوز کند. در غ 3mmHgد از يدستگاه نبا ين مانومتر مرجع و فشار لحظه اياختالف فشار خوانده شده ب
 د.يريد با سازنده تماس بگيبره خارج شده و باياز کال NIBPصورت ماژول 

 

 

 کاف

  کرد. يز و ضدعفونيمر تيد آن را به شكل زيآلوده شده باشد، باگر يع ديا هر مايکه کاف به خون  يصورتدر 
 د. کاف را با ياستفاده کن %2-1ق يد کننده رقيا محلول سفيق يز کردن کاف از پاک کننده رقيتم يبرا

محل اتصال به  لنگ رابط ازيش يستيالبته قبل از شستشو باد. ييد، سپس با آب بشويها پاک کنمحلول
 يريوب کاف جلوگيو مسدودکننده کاف به آن متصل شود تا از نفوذ آب به داخل ت لنگ کاف جدا شدهيش

                                                           
1 Manometer  
2 Ball Pump 
3 pneumatic system 
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آن  لنگ رابط را بهيش مجددد تا خشک شود و يخشک قرارده يهوا پس از شستشو، کاف را در. شود
 يت نامناسب تا خشک شدن آن خودداريد. از فشردن و قراردادن کاف در وضعياستفاده کن کرده ومتصل

 د. يکن
 مانند ييهاکردن کاف از محلول يضدعفون يبراEnzol, Cideyzene , Cidex , Sporicidin, Isopropyl 

alcohol (70%) , Ethanol(70%) ها را ن محلوليا ايد يها آغشته کنن محلوليد. کاف را به اياستفاده کن
 د.ييد و خشک نمايد بعد کاف را آب بكشيقه صبر کنيک دقيد. حدود يکن يکاف اسپر يرو

 

د مسدود شوند يآن با يهاد، منافذ و سوراخياندازيکننده م يا ضدعفونياگر کاف را داخل محلول پاک کننده  
 عات به داخل آن نفوذ نكند.يتا ما

 

 2SpO سنسور -16-7
م يمستقمار تماس ياز سنسور را که با ب ييهال بخشيزوپروپيا الكل ايمحلول آب وصابون  ک پارچه نرم ويبا استفاده از

استفاده  1دروژنيد هياز پراکس يسطوح قابل دسترس يخون از رو يهاپاک کردن لخته يد. برايز کنياند، تمداشته
    د حتماً خشک شده باشد.يد. قبل از استفاده، سنسور بايينما

 

 توجه:  

 د.ياز آنرا عوض کنيد و درصورت نيهر روز چک کن يظاهر يهايسنسور را از لحاظ خراب 

 ل شود.يز و استريمار تميد قبل و بعد از استفاده هربيسنسور با 
 

 2COپروب  -16-8

 د.يز کنيتم 3ليزوپروپيا الكل اي  2را با استفاده از پارچه آغشته به اتانل IRMAسنسور 

 

 توجه:  

 ا يان ياطرافار، ميد در دسترس بين نبايمت است. بنابرايحساس وگران ق يكيک ابزار الكترونين ماژول يا
 رد.يکودکان قرار بگ

 د. وجود سنسور ييماد آن را از دستگاه خارج نيکنياستفاده نم يريگاندازه يکه از سنسور برا يدر صورت
 کاهد.يبالاستفاده از عمر آن م

                                                           
1 Hydrogen peroxide 
2 ethanol 
3 Isopropyl alcohol 
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 د. يکن يريعات، جلوگيا افتادن آن در ماي سنسور يجاد فشار بررويکابل، ا يدگين خوردن، برياز زم 
  د.يکن يگرم خوددار سرد و يهاطيمح مورد سنسور در يقراردادن باز 
 د.يآن انجام نده يرو يريا تعميس يچگونه سرويب هين ترتيبد ؛ر ندارديچ بخش قابل تعمين سنسور هيا 
 ب يچ وجه آسيژه محل قرار گرفتن فرستنده و آشكارساز مادون قرمز به هيو به و يد که سطح داخليدقت کن

 ند.ينب
 که سازنده  يسالمت سنسور به مدت زمان ،فوق باشد يط کار سنسور مطابق با راهنمايکه شرا يدرصورت

  کند، ضمانت خواهد شد.ين مييتع

 

 روش محاسبه سنسور

          شود:يف مير تعريشود و به صورت زيان ميتراکم گاز در واحد درصد حجم ب

100
Mixture Gas of Pressure Total

Component Gas of Pressure Partial
% Gas 

 شود.ين زده ميتخم IRMAدر سنسور  يواقع يفشار بارومتر يريگق اندازهيب گاز از طريترک يفشار کل

 %1/0برابر  يهوشيب يو تمام گازها 2CO يو برا %1برابر  2Oو  O2N يبرا Slow data( يريک پذيدقت )تفك
 است.( %5.5 ي، برابر حجم واقع1expAX=55است و %55 ي، برابر حجم واقع55O=2expN است )به عنوان مثال 

 .استفاده شود IRMAتوسط سنسور  يارسال يواقع ير واحدها ممكن است از فشار بارومتريل به سايتبد يبرا

𝐶𝑂2 (𝑚𝑚𝐻𝑔) = 𝐶𝑂2 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝐼𝑅𝑀𝐴 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝐼𝑅𝑀𝐴 ∗
750

1000
 

دارد.  يبستگ يتنفس يبه مقدار بخار آب در گازها يهوشيب يو گازها 2CO ،O2N ،2Oو درصد حجم  يفشار جزئ
(. يواقع يش فشار جزئينما يبره خواهد شد )به جايکال يدر دما و رطوبت واقع %20.8ش ينما يبرا 2O يريگاندازه
 دهد.يرا نشان م يدر رطوبت جار يواقع يشه فشار جزئيهم يهوشيب يو گازها 2CO ،O2N يريگاندازه

اتاق در  يدر هوا 2Oشــود که ينشــان داده شــده اســت. فرض مر يزدر جدول  ييهامثالله ياثر بخار آب بوســ
ست خطا       يکال HR%50و  ºC 25 يدما سمت را ستون  ست. دو  شده ا ش  يبره  ط گاز يشرا  يريگاز اندازه ينا

ــار واقع ــک در دما و فشـ ــراATPD) يخشـ ــتاندارد ي( و شـ ــان مBTPSبدنه ) يدر دما ط اسـ  دهد.ي( را نشـ
 

Errrel[%] 
BTPS 

Errrel ATPD 
[%] Errrel [%] O part.pres. 2H

[mbar] P [mbar] RH [%] Temp [c] 

:+7.62O 
IR:+6.0 

: +142O 
IR: -0.2 

: +1.62O 
IR:0 2 1013 20 10 

:+7.32O 
IR:+5.7 

:+1.12O 
IR:-0.5 

: +1.62O 
IR:0 5 1013 20 20 

:+7.82O 
IR:+6.2 

:+162O 
IR:0 

: +1.62O 
IR:0 0 (ATPD) 1013 0 25 
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:+6.22O 
IR:+4.6 

:02O 
IR:-16 

: +1.62O 
IR:0 16 1013 50 25 

:+3.62O 
IR:+2.0 

2.6-:2O 
IR:-4.1 

: +1.62O 
IR:0 42 1013 80 30 

: +1.62O 
IR:0 

4.6-: 2O 
IR: +6.2 

: +1.62O 
IR:0 63 (BTPS) 1013 100 37 

: +2.32O 
IR:0 

6.7-: 2O 
IR: -9.0 

: +2.32O 
IR:0 63 1013 100 37 

 

ن مثال( ثابت يدر ا mbar 16اتاق ) يبره هوايبخار آب پس از کال يکه فشار جزئيدهد ماداميجدول فوق نشان م
رات بخار آب در پس از حذف تمام ذ 2O يمطابق با فشار جزئ IRMAش داده شده توسط ينما 2Oبماند، تراکم  يباق

 ييآلوئول است، جا باالتر از تراکم در %6.2ن مقدار ين حالت، اي(. در اATPDگاز نمونه است )صفر درصد خطا در 
 با ذرات بخار آب در بدنه اشباع شده است. يکه گاز تنفس

 يريگاندازه       يرابمار استنشاق شود، مقدار غلظت گاز يدهد که اگر گاز خشک توسط بين نشان مين مسأله همچنيا
IR  2ست و مقدار باالتر از غلظت در آلوئول ا %6.2حدودO   باالتر است. %7.8حدود 

 

 (IBPوسر فشار )يترانسد -9-16
د. يز کنيکننده تم ق پاکيز و محلول رقيک پارچه تميسطح سنسور را با  يرو ير مواد خارجيخون و سا يهالكه 

ها بكار کلمپن  ز کرديا مواد حالل را جهت تمين الكل يد. همچنيسنسور را در محلول پاک کننده غوطه ور نكن
 د.ينبر

 

 توجه:  

 د از محدوده ين دما نبايشود. ا ينگهدار يطيمح يد در دمايوسر بايترانسدºC  70- ºC -25 .تجاوز کند 

 د.يکن يخشک نگهدار يوسر را در جايترانسد 

 د.يبره کنيوسر، آن را کاليقبل از استفاده از ترانسد 

 نگ فشار يتوريمان يهاتيک از کيچ يهMedex د.يزوله بكار نبريرايغ يتورهايوسرها را با مانيو ترانسد 

 ا يها از روش اتوکالو وها و براکترابط، کلمپ يهاوسر، کابليکردن ترانسدزيو تم يجهت ضدعفونEtO 
 د.ياستفاده نكن 1

 د تا گرم شود.يقه فرصت دهيدق 5ستم يوسرها، به سيبره کردن ترانسديقبل از کال 
 

                                                           
1 Ethylene Oxide 
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 د:ياز دارير نيبه قطعات ز IBPون فشار يبراسيانجام کال يبرا

 استاندارد 1يفشار خون سنج دست 

 ر يشStop Cock سه طرفه 

 رابط يكيمتر لوله الست يسانت 25باً يتقر 

 

 ونيبراسيطرز کال

 د.يکه رو به فشار اتمسفر است را ببند Stop Cockر يچه شي، درZeroingات يانجام عملپس از  -1
 د.يمتصل کن Stop Cockر يگر به شيد و لوله را از طرف ديرا به آن متصل کن يلوله رابط فشارسنج دست -2

 مار قطع هستند.يرابط ب يد که لوله هايمطمئن شو -3

 د.يکن ست، وصليمار متصل نيگر به کاتتر بيکه د Stop Cockر يسه طرفه را به آن ش Stop Cockر يش -4

 د.ياست باز کن يسه طرفه را که به طرف فشارسنج دست Stop Cockچه يدر -5

ت د. تفاويباد کن 200mHgو  mmHg  ،50 mmHg 0 يرا به طور جداگانه تا فشارها يفشارسنج دست -6
شتر است(، يب ،) هر کدام که %4±ا ي mmHg 4± د ازيو دستگاه نبا ين فشارسنج دستيفشار خوانده شده ب

 .ديريتماس بگد و با سازنده يين صورت دستگاه را خاموش نماير ايتجاوز کند. در غ

 

 پروب دما -10-16

 يدما يهاپروب FMT کردن آنها، پروب  زيز شوند. هنگام تميون، تميزاسيليا استري يش از ضدعفونيد پيبا
د که فشار ينکد. دقت يز کنير آن را به سمت پالگ تميدوايک دست گرفته و ليرا از طرف سنسور آن در 

د. يکن يخوددار يقو يهاشود. از تماس بدن با حالليمم سنسور يشدن س عقطش از حد به آن باعث يب
باعث از دست رفتن  يقو يهاا دترجنتيم ويمال يآل يهادر الكل، حالل يقراردادن پروب به مدت طوالن

 شود.يانعطاف روکش پروب م

 يها پروب FMT ق ي)رق 4ميت سديپوکلريا هي 3د فعال شدهيآلدئ ي، د 70% 2زوپروپانليتوانند با الكل ايم
 د با آب شسته شوند.يبا يبعد از ضدعفون شود. ي( ضدعفون 10به  1شده با آب به نسبت حداقل 

 يها کردن پروبز يو تم يضدعفون يبرا FMT ات ويتمام عملبعد از ا ،لن استفاده کردهيدمتيد از اکسيبا 
 آنها را خشک کرد. ش از استفاده،يپ

 

 نکته:  

 ور شودغوطه يد در محلول ضدعفوني، دو شاخه پروب نبايضدعفون، يز کاريتم يندهايام فرادر تم. 

 يها پروب زکردنيو تم يضدعفون يبرا FMT د.    يهرگز از اتوکالو و بخار استفاده نكن  

                                                           
1 Sphygmomanometer 
2 Isopropanol 
3 Activated Dialdehyde 
4 Sodium hypochlorite  
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 (Chest Leads) ينه ايس يدهايل -11-16
 5دها يچست ل ينگهدار يدما ºC to 30 ºC خود را از دست  ييدها کاراين رنج چست لياست. در خارج از ا

 دهند.يم

 د.يدها خشک شده است، از آنها استفاده نكنيکه ژل ل يدرصورت 

 د.يساعت استفاده نكن 24ش از ياز الكترودها ب 
 

 يباتر -12-16
 باشد.ير ميبه شرح ز يباتر يجهت کارکرد، شارژ و انباردار يطيط محيشرا

 ºC ~ 45ºC 0 کارکرد

 ºC ~ 50ºC 20- يانباردار

 

 يک شروع به شارژ شدن مياتوماتبه صورت  ي، به برق شهر متصل شود؛ باتريباتر ن عملكرد دستگاه بايح اگر در
 . کند

 

 نکته:  

 د.يکن يرا در مكان خشک و خنک نگهدار يباتر 

 د.يرا باز نكن يباتر ي، هرگز قطعات داخليو صدمه بدن ياز آتش سوز يريجهت جلوگ  

 د.ياندازيرا داخل آتش ن ياز انفجار، باتر يريجهت جلوگ 

 ل در يا درون اتومبيکنند يد ميکه تشعشع تول يزاتيک به تجهيد، نزديم خورشيرا در مقابل نور مستق يباتر
 شود.يم ين امر موجب دفرمه شدن باتريد. ايتابستان( قرار نده يبسته )در روزها
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 يلوازم جانب :دهمفه فصل   █
 

ECG Cable Part No. 

Standard Cable,5 Lead Trunk Cable,Medke,G5241MD-FM B91-187-981 

Standard Cable,5 Lead ECG  Lead Wire,Medke,G524MD-FM B91-187-980 

Cable,5 lead trunk cable with 6 pin Connector,Launch,98ME01GC974 B91-085-514 

Cable,5 lead Wire with new Clip,Launch,98ME01GC975 B91-085-515 

 

SpO2 Part No. 

SpO2 Sensor,Nellcore, China Adult finger clip,DS100A B91-082-745 

Extention Cable,Spo2,Nellcore,DOC-10 B91-082-744 

SpO2 Sensor,Nellcore,Orginal Adult finger clip,DS-100A B91-197-197 

Spo2 Sensor,Neonatal Y-Wrap,NONIN,8001JFW B91-192-251 

Spo2 Sensor,infant,NONIN,8008JFW B91-196-788 

Spo2 Sensor,Pediatric finger clip,NONIN,8000AP B91-183-142 

Spo2 Sensor,Adult Cloth Disposable,NONIN,6000CA B91-183-131 

Spo2 Sensor,Adult Flexi-Form,NONIN,7000A B91-183-132 

Spo2 Sensor,Disposable Pediatric Cloth,NONIN,6000CP B91-183-133 

Spo2 Sensor,Pediatric Flexi-Form Disposable,NONIN,7000P B91-183-134 

Spo2 Sensor,Disposable Infant Cloth,NONIN,6000CI B91-183-135 

Spo2 Sensor,Infant Flexi-Form Disposable,NONIN,7000I B91-183-136 

Spo2 Sensor,Neonatal Cloth Disposable,NONIN,6000CN B91-183-137 

Spo2 Sensor,Adult,nellcore B91-191-340 

Spo2 Sensor,Neonatal Y-Wrap,Nellcor,OXI-A/N B91-192-252 

Spo2 Sensor,Nellcor,SC-NEO,Neonatal 1.5-5Kg B91-194-887 

Spo2 Sensor,Nellcor,SC-PR,Preterm Infant<5Kg B91-194-888 

 

  



                                                                                                 

98 

 

  RELIVE  DM5 دفيبريالتور / مانيتور دستگاه

 

مارينوع ب شکل  سازنده سنسور کاربرد 

 

Adult 
> 40 Kg 

قابل استفاده 
 مجدد

DURASENSOR 
DS-100A 

Nellcore 

 

Adult / Neonatal 
< 3 Kg or > 40 Kg 

قابل استفاده 
 مجدد

Oxiband OXI-A/N 

 

Use with Dura-Y 
3 – 40 Kg 

قابل استفاده 
 مجدد

D-YSPD PediCheck 
Pediatric Spot-Check Clip 

 

Use with Dura-Y 
> 30 Kg 

قابل استفاده 
 مجدد

Earclip D-YSE 

 

 

Pediatric / Infant 
3 - 40 Kg 

قابل استفاده 
 مجدد

Oxiband OXI-P/I 

 

كبار مصرفي بزرگساالن  
 

6000CA/7000A 
 

Nonin  

 30ش از يکودکان ب
لوگرميک  

كبار مصرفي  6000CP/7000P 

 

با  يا مساويکودکان کمتر 
لوگرميک 30  

كبار مصرفي  6000CI/7000I 

 

كبار مصرفي نوزادان  6000CN/7000N 

 

 بزرگساالن
قابل استفاده 

 مجدد
8000AA Nonin 
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مارينوع ب شکل  سنسور کاربرد 

 

 کودکان
قابل استفاده 

 مجدد
8000AP 

 

 بزرگساالن
قابل استفاده 

 مجدد
8000SL 

 

 نوجوانان
قابل استفاده 

 مجدد
8000SM 

 

 کودکان و نوزادان
قابل استفاده 

 مجدد
8000SS 

 

Nellcore 

  

 
 

 

 

 

IBP Part No. 

IBP transducer,Medex,960 B91-082-400 

IBP Dome,Medex,MX960 B91-082-399 

Cable,IBP interface,Medex,MX961 B91-082-293 

IBP Broket,Medex,MX262 B91-082-397 
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IBP clamp,Medex,MX260 B91-082-398 

 

TEMP Part No. 

Tempereture Probe,Skin,FMT,S1 B91-081-860 

Tempereture Probe,Rectal,FMT,R1 B91-081-861 

Tempereture Probe,YSI,400-Rectal B91-180-803 

 

NIBP Part No. 

Mechanical S.C,Cuff,Medava,Adult,MA-N551 B96-007-079 

Mechanical S.C,NIBP Plug,CAS B91-081-868 

NIBP Spring pipe,Cas B96-005-402 

Mechanical S.C,Cuff,Bio Medical,1802 Neonatal #2 Disposable B96-013-056 

Mechanical S.C,Cuff,Bio Medical,1803 Neonatal #3 Disposable B96-013-057 

Mechanical S.C,Cuff,Bio Medical,1805 Infant Disposable B96-013-058 

Mechanical S.C,NIBP Adapter,DALIAN,CB08-A B96-009-127 

Mechanical S.C,NIBP Plug,DALIAN,CB10-A B96-009-125 

Mechanical S.C,NIBP Coupling,DALIAN,CBS11 B96-009-126 

Mechanical S.C,NIBP Spring Tube(D:7.5 d:3.5),DALIAN,VSC0014 B96-009-128 

 

 

 

CO2 Part No. 

Electronic Module,ISA™ Sidestream Capno, Phase in,ISA CO2 B91-081-471 

Electronic Module,Mainstream Capno,Phase in,IRMA Co2 B91-082-342 

Mechanical S.C,ISA CO2 Nomoline Line,Phase in,CAT.NO.108210 B96-009-728 

Mechanical S.C.,Disposable Airway Adaptor,Blue eye windows B96-005-410 
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Battery Part No. 

Battery Pack (12 cell), 14.8V, 9.9Ah B91-003-517 

 

Paddle & Pad Part No. 

External Paddle)SA IRAN) B98-002-054 
 

External Paddle Universal Cable(SA IRAN) 
B91-203-174 
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 دستگاه ياستانداردهاو  يمشخصات فن :دهمهج فصل   █
 

 يمشخصات فن -18-1
 

General 

90-132 VAC or 180-240 VAC, Autoranging Input Voltage 

47-63 HZ Input Frequency  

1.9A (rms)for 100-120 VAC 
1.1A (rms)for 200-240 VAC 

Input Current  
                                 

Class I, internally powered Class 

 Earth leakage current 

0 to 40 ºC Operation Temperature 

-20 to 60 ºC Storage Temperature 

25 to 95 % Relative Humidity 

10 to 95 % Storage Humidity 

700 to 1060 hPa Atmospheric Pressure 

< 7 kg (including battery) Weight 

440 * 300 * 200 mm Dimensions 

 

ECG 

Number of ECG 
Channels 

4 Channels 

Available Leads I, II, III, aVR, aVL, aVF, V (5 wires) 
I, II, III (3 wires) 
External Paddle/Pad 

Measuring Range 30-300 bpm 

QRS Detection Adult mode: 70 -120 ms, 0.25 - 5 mV 
Neonate mode: 40 - 120 ms, 0.25 - 5 mV 

Accuracy 2 bpm or 2% max. 

CMRR At least 98 db at 50 Hz or 60Hz 

Defib. Protection Yes 

Leakage Current <10 uA 

Patient Isolation >4000 VAC 

Pace Detect & Reject Amplitude 2 -700 mV, Width 0.1-2 ms 

Filter Modes Monitor: 0.5 - 40 Hz 
Extended: 0.05 - 100 Hz 
Surgery: 0.5 - 25 Hz 

Cable 3-lead and 5-lead Standard Cables 
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Standards IEC 60601-1:2012, IEC 60601-2-27:2011  

 

SpO2 

Nonin® OEM III Specifications 
Displayed Oxygen 
Saturation Range 

0 to 100 % 

Displayed Pulse Rate 
Range 

18 to 321 bpm 

Red: 660 nanometers @  0.8 mW maximum average 

Infrared (using NONIN 
PureLight® Sensor): 

910 nanometers @  1.2 mW maximum average 

SpO2 Accuracy (Arms*) 70-100% 

   Adults/Pediatrics Neonates 

 No Motion    

 REUSABLE: Finger Clip: ± 2 digits ± 3 digits 

  Flex: ± 3 digits ± 3 digits 

  Soft Sensor: ± 2 digits N/A 

  8000R: ± 3 digits N/A 

  8000Q: ± 4 digits N/A 

 DISPOSABLE: 6000 Series: ± 2 digits ± 3 digits 

  7000 Series ± 3 digits ± 4 digits 

 Motion    

 REUSABLE: Finger Clip: ± 2 digits ± 3 digits 

  Flex: ± 3 digits ± 4 digits 

  Soft Sensor: ± 3 digits ± 4 digits 

 Low Perfusion All Sensors: ± 2 digits ± 3 digits 

 

Minimum pulse 
perfusion using 
Prosim8 Fluke 
simulator 

Light thin finger Medium 
Finger 

Dark 
Thick 
Finger 

Neonatal 
Foot 

 
PR constant or 
gradual 
variation 

0.45% 0.5% 0.55% 1.4% 

 
during PR 
variation(300 to 
30 bpm) 

1% 1.5% 1% 4.5% 

Pulse Rate Accuracy    

   Adults/Pediatrics Neonates 

 
No Motion (18-
300 bpm) 

   

 REUSABLE: Finger Clip: ± 3 digits ± 3 digits 

  Flex: ± 3 digits ± 3 digits 

  Soft Sensor: ± 3 digits ± 3 digits 
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  8000R: ± 3 digits ± 3 digits 

  8000Q: ± 3 digits ± 3 digits 

 DISPOSABLE: 6000 Series: ± 3 digits ± 3 digits 

  7000 Series: ± 3 digits ± 3 digits 

 
Motion (40-240 
BPM) 

   

 REUSABLE: Finger Clip: ± 5 digits ± 5 digits 

  Flex: ± 5 digits ± 5 digits 

  Soft Sensor: ± 5 digits ± 5 digits 

 
Low Perfusion 
(40-240 BPM) 

All Sensors: ± 3 digits ± 3 digits 

Notes: 
* ±1 Arms represents approximately 68% of measurements. 
** This information is especially useful for clinicians performing photodynamic therapy. 

 

Pulse Oximetry Nellcor 

Module Nell-1 OEM Module 

Displayed parameters Saturation, Pulse Rate and curve 

Measuring Method Absorption Spectrophotometry 

SpO2 Range 1-100 % 

Pulse Rate Range 20-250 bpm 

Saturation Accuracy At 70% - 100%: 3% 
At 1% - 70% : Unspecified 

PR Accuracy At 20 bpm to 250 bpm : ± 3 bpm 

Sensor Nell-1 adult and neonate Probe 

Modes Adult, Pediatric and Neonate mode 
Improved Performance with Low Perfusion Patients 

Standard EN 80601-2-61 

Minimum pulse 
perfusion using 
Prosim8 Fluke 
simulator 

Light thin 
finger 

Medium 
Finger 

Dark Thick 
Finger 

Neonatal 
Foot 

PR constant or 
gradual variation 

0.45% 0.45% 0.45% 0.45% 

during PR 
variation(300 to 30 
bpm) 

1% 1% 0.5% 1.5% 

 

 

 

NIBP 

Module IOI (Iran) 
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Displayed Parameters Systolic, Mean and Diastolic Pressure 
HR on measuring time. 

Measuring Range 20-280 mmHg (adult/pediatric mode) 
5-155 mmHg (neonate mode) 

Accuracy ±3 mmHg or ±2% (whichever is greater) Full Range 

 

IBP 

Number of channels 2  

Displayed Parameters Systolic, Mean and Diastolic Pressure (number and 
curve) 

Linear Input Range -30 to +300 mmHg, After Zeroing 

Accuracy ±2 mmHg with Transducer 

Zero Accuracy ±1 mmHg 

Pressure sensor 
sensitivity  

5 µV/V/mmHg  

 

TEMP 

Number of Channels 2 

Displayed Parameter Temperature  

Measuring Range 10 ºC to 50 ºC 

Accuracy ±0.1 ºC (10-50 ºC), Exclusive of Probe Errors 

Inclusive Accuracy ±0.1 ºC (32-42 ºC), ±0.2 ºC (otherwise) 

Resolution 0.1 ºC 

Probe Type FMT-400AS 

Standard ISO 80601-2-56 

 

CO2 

Transducer Type IRMA Air Way main stream (Masimo) 

Displayed parameters Waveform Data, EtCO2, AWRR 

Measuring Range 0 - 75 mmHg 

Accuracy ± 2% 

Respiration Rate 3 - 100 bpm 

Respiration Accuracy ±1 bpm 

 

 

Battery 
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Type Rechargeable Li-Ion, 14.8 V, 9.9 Ah  

Dimensions 70 * 35 * 70 mm 

Weight 0.55 kg 

Indicator Capacity indicator on display, 
Alarm and messages on the display screen for low 
battery condition 

Capacity With a new fully charged battery: 
- 500 discharges of max. energy  
- 6 hours of monitoring, with ECG, SpO2, CO2, Temp, 
IBP, NIBP measured every 3 minutes, and 50 discharges 
with max energy.  
- 5 hours of pacing at 90ppm, 100mA 

Charge time 5 hours 

Lifetime 2 years  

 

 

PACER 

Pulse Rectilinear, constant current 

Mode Demand, Fixed 

Amplitude 0 to 200 mA ±10% or 5 mA, whichever is greater; 
digitally displayed on the Display screen 

Width 40±10% ms 

Rate 30 to 180 ppm ±10% 

Impedance range 15±4Ω to 265±10Ω 

 

 

Defibrillator 

Waveform Biphasic truncated exponential 

Energy Selection Selectable at 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 
100,120,150,170, 200 joules 
(Selected using controls on device front panel) 

Charge Time Less than 6 seconds with a new fully charged battery (first 
15 charges to max energy) 

Synchronized Mode Synchronizes defibrillator pulse to patient’s R-wave. 
“SYNC” message displayed on Display screen. Marker on 
display identifies R-wave discharge point. 

Charge Controls Control on paddles and device front panel 

Paddles External anterior/anterior adult and pediatric. Adult 
paddles slide off to expose pediatric paddles. 

Shockable Rhythms Ventricular Fibrillation (VF Coarse) (amp > 0.2 mV peak-
to-peak) 
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Ventricular Fibrillation (VF Fine) (amp > 0.3 mV peak-to-
peak) 
Ventricular Tachycardia (mono VT) (HR > 155 bpm, amp 
> 0.2 mv) 
Ventricular Tachycardia (poly VT) ( amp > 0.2 mv) 

Multi-Function Electrode 
Impedance 
Measurement Range 

20±4 to 200±8 ohms 

Standards IEC 60601-2-4: 2018 

 

 

 دستگاه يخروج يانرژ

مار به يبه ب يورود يها يزان انرژيکند که م ياهم وارد م 50با امپدانس  يرا به سطح يژول انرژ 200دستگاه تا 
لوگرم در هر يک 12تا  10معادل  ييرويو ن يد از ژل کافيکاهش امپدانس با يدارد. برا يمار بستگيامپدانس پوست ب
 پدل استفاده کرد.

 

 

 زمان شارژ خازن

 كه خازن کامل دشارژ شده:يدر صورتالتور: يبريالف( مد دف

 کند حداکثر  يکار م يبرق اصل يولتاژ نام 90كه دستگاه با %يو درحال يمم انرژيزمان شارژ خازن در ماکز
 باشد. يه ميثان 6

  شارژ و دشارژ خازن بار 15 زان شارژ آن باندازهيکه منو با شارژ کامل  يباتر کيزمان شارژ خازن با حداکثر 
 باشد.  يه ميثان 6کاسته شده  يانرژ مميماکز در

 و  يمم انرژيدشارژ در ماکز يبرا ياز لحظه روشن شدن دستگاه تا لحظه اعالم آمادگ مدت زمان الزم
 باشد. يه ميثان 16کند حداکثر  يکار م يبرق اصل يولتاژ نام %90كه دستگاه با يدرحال

 ک يبا  يمم انرژيدشارژ در ماکز يبرا يمدت زمان الزم از لحظه روشن شدن دستگاه تا لحظه اعالم آمادگ
کاسته شده  يمم انرژيبار شارژ و دشارژ خازن در ماکز 15زان شارژ آن باندازه ينو با شارژ کامل که م يباتر

 باشد. يه ميثان 16حداکثر 

 

 

 كه خازن کامل دشارژ شده:يدر صورت: AEDب( مد 
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 تمير زيآنال شروع لحظه از مدت زمان الزم AED يمم انرژيدشارژ در ماکز يبرا يتا لحظه اعالم آمادگ 
 .باشد يم هيثان 12 کند حداکثر يکار م يبرق اصل يولتاژ نام 90كه دستگاه با %يدرحال

 تمير زيآنال شروع لحظه از مدت زمان الزم AED  با يمم انرژيدشارژ در ماکز يبرا يلحظه اعالم آمادگتا 
کاسته  يمم انرژيبار شارژ و دشارژ خازن در ماکز 15زان شارژ آن باندازه ينو با شارژ کامل که م يک باتري

  .باشد يم هيثان 12شده حداکثر 

 يمم انرژيدشارژ در ماکز يبرا ياز لحظه روشن شدن دستگاه تا لحظه اعالم آمادگ مدت زمان الزم 
 باشد. يه ميثان 19کند حداکثر  يکار م يبرق اصل يولتاژ نام %90كه دستگاه با يدرحال

 ک يبا  يمم انرژيدشارژ در ماکز يبرا يمدت زمان الزم از لحظه روشن شدن دستگاه تا لحظه اعالم آمادگ
کاسته شده  يمم انرژيماکزبار شارژ و دشارژ خازن در  15زان شارژ آن باندازه ينو با شارژ کامل که م يباتر

 باشد. يه ميثان 19حداکثر 
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 200 يانرژ) تمتفاو يها امپدانس يروان يل شده برحسب زمان و جريتحو يانرژ موج شکل

 (ژول

 

 ل شدهيتحو يشكل موج انرژ 1-18شكل 

 

 

Phase 2 Phase 1 Patient 
Impedance (Ω) Peak Current (A) Duration (ms) Peak Current (A) Duration (ms) 

36.3 2.5 59.7 2.5 25 

20.8 4.1 31.5 4.1 50 

14.3 5.9 21.2 5.9 75 

10.8 7.8 16 7.8 100 

8.7 9.6 12.9 9.6 125 

7.6 10.2 10.8 10.2 150 

6.8 10.2 9.2 10.2 175 
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 متفاوت يها امپدانس يرو (يي)ادعا ل شدهيتحو يانرژ

Selected 
Energy 

(J) 

Nominal Delivered Energy vs. Patient Impedance 

Accuracy Load Impedance (Ω) 

25 50 75 100 125 150 175 

1 1 1 1 1 1 1 1 ±3J 

2 2 2 2 2 2 2 2 ±3J 

3 3 3 3 3 3 3 3 ±3J 

4 4 4 4 4 4 4 4 ±3J 

5 5 5 5 6 5 5 5 ±3J 

6 6 6 7 6 6 6 6 ±3J 

7 7 7 8 7 8 7 6 ±3J 

8 8 8 8 8 8 8 7 ±3J 

9 9 9 9 10 9 9 8 ±3J 

10 11 10 10 10 10 10 9 ±3J 

15 15 15 15 15 15 14 13 ±3J 

20 20 21 20 20 20 19 18 ±3J 

30 30 30 30 30 30 29 26 ±15% 

50 50 51 50 50 49 48 45 ±15% 

70 71 70 69 70 69 67 62 ±15% 

100 102 101 99 99 98 95 88 ±15% 

120 121 121 119 119 118 115 106 ±15% 

150 151 151 151 149 147 143 132 ±15% 

170 172 172 170 168 168 164 151 ±15% 

200 201 202 197 198 195 190 176 ±15% 

 

 ان يل شده برحسب زمان و جريتحو کريم سيپالس پ موج شکل
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 انجام شوک توسط دستگاه يمار برايمحدوده امپدانس ب

باشد و در  ياهم م Ω10 ±265 يال Ω4 ±15 نين دستگاه بيانجام شوک توسط ا يمار برايامپدانس بمحدوده 
 کند. ين رنج خارج شود، دستگاه شوک را اعمال نميمار از ايكه محدوده امپدانس بيصورت

 

  ECG تمير زيآنال تميالگور صحت

 اي و پزشک ريتفس با سهيمقا در ECG تمير زيآنال تميالگور عملكرد از Specificity و Sensitivity يپارامترها
 را  Shockable يها تمير حيصح صيتشخ يبرا تميالگور ييتوانا Sensitivity پارامتر. گردند يم انيب کارشناس

 نشان را  Nonshockable يها تمير حيصح صيتشخ يبرا تميالگور ييتوانا Specificity پارامتر و دهد يم نشان
 .دهد يم

 RELIVE دستگاه يالكترودها توسط که است دسترس در يها داده گاهيپا از شده ثبت يها داده شامل تمير منابع

DM5  زيآنال انجام يبرا مناسب طول يدارا شده ثبت يها داده. است شده دستگاه گناليس پردازش ستميس وارد 
  .است معتبر

 :است ريز مراحل يدارا و انجامد يم طول به هيثان 8باً يتقر تميالگور يتوال

 گناليس هيثان 8 ثبت  
 ها فكتيآرت ريسا و زينو حذف جهت مناسب باالگذر گذرو نييپا لتريف اعمال 
 موج کردن دايپ  QRS 
 و نظم ، نرخ ، دامنه ، عرض مانند گناليس يها يژگيو استخراج ...  
 يتميآر نوع صيتشخ 

 . شود يم داده صيتشخ Shockable گناليس باشد، VT اي VF يتميآر چنانچه

 

 آزمون يبرا شده استفاده يها گناليس مجموعه

 AHA Ventricular Arhythmia Database 

 MIT-BIH Malignant Ventricular Ectopy Database (vfdb) 

 CU Ventricular Tachyarrhythmia Database (cudb) 
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  ECG  يها تمير انواع

 در آنها يبند دسته. گردد يم فيتعر ينيبال کارشناسان توسط که رنديگ يم قرار ييها گروه در ECG يها تمير
 :است ريز شرح به Nonshockable و Shockable يها تمير به کيتفك يبرا يصيتشخ تميالگور

 

Shockable  

 Ventricular Fibrillation(VF Coarse) (amp > 0.2 mV peak-to-peak) 

 Ventricular Fibrillation(VF Fine) (amp > 0.3 mV peak-to-peak) 

 Ventricular Tachycardia (mono VT) (HR > 155 bpm, amp > 0.2 mv) 

 Ventricular Tachycardia (poly VT) ( amp > 0.2 mv) 

  Nonshockable           

 Normal sinus rhythm (NSR) (sinus rhythm, heart rate 30-100 bpm, amp> 0.2mV ) 

 Asystole (<0.1 mV peak-to- peak amplitude ) 

 Other organized rhythms including Atrial Fibrillation (afib coarse/ afib fine) / Flutter 

(AFL), Atrioventricular Block, Idioventricular Rhythms, Sinus Bradycardia, 

Supraventricular Tachycardia (amp > 0.2 mV peak-to- peak) 

 Premature Ventricular Contraction (amp > 0.2 mV) 

 

 ، دچار خطا گردد.Pace makerپالس  يدارا يگنال هايسص يممكن است در تشخ ECGز يتم آناليالگور  
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 ر آمده است.يدر جدول ز شده انيب يها داده گاهيپا با  ECGزيآنال تميالگور عملكرد جينتا

 

IEC 60601-2-4:2010 Requirements and AED performance 

90% one-side lower 
confidence limit 

Test Result Requirement Rhythm Category 

   Shockable (sensitivity) 

>91% >93% >90% Coarse VF 

>92% >94% >75% Rapid VT 

>97% >98% >95% Nonshockable (specificity) 

 <5% Report only False Positive Rate 

 >90% Report only True Predictive value 

 

 فيتعار

 داده صيتشخ  Shockable دستگاه، توسط يدرست به که است ييها تمير شامل ،A (True Positive) پارامتر
  .اند شده

 صيتشخ Nonshocakble دستگاه، توسط يدرست به که است ييها تمير شامل ،D (True Negetive) پارامتر
 .اند شده داده

 توسط اشتباه به که است Asystole  مانند ييها تمير اي و يعيطب يها تمير شامل ،B (False Positive) پارامتر
 .اند شده داده صيتشخ  Shockableدستگاه،

 اشتباه به و شده يقلب ستيا به منجر که ييها VT اي VF مانند ييها تمير شامل ،C (False Negetive) پارامتر
 .اند شده داده صيتشخ  nonshockableدستگاه، توسط

Sensitivity يها تمير يبرا دستگاه Shockable، برابر  𝐴

(𝐴+𝐶)
 صورت به True Predictive Value زين و  

𝐴

(𝐴+𝐵)
𝐷  يها تمير يبرا دستگاه Specificity نيهمچن. شود يم انيب  

(𝐷+𝐵)
  صورت به  False Positive Rate و  

𝐵

(𝐵+𝐷)
 .  گردند يم انيب  
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 حمل و نقل و انبارش دستگاه يطيط محيشرا

باشد.  يگراد ميدرجه سانت 60تا  -20انبارش دستگاه  يگراد و دمايدرجه سانت 40تا  0دستگاه  يعملكرد مجاز يدما
باشد. فشار اتمسفر  يدرصد م 95تا  10درصد و رطوبت انبارش دستگاه  95تا  25دستگاه  ين رطوبت نسبيهمچن
 باشد. يم hpa 1060تا  hpa700ه عملكرد دستگاه يدر ناح مجاز

 

 با شارژ کامل يرد دستگاه با باترعملک

 شارژ و بدون اتصال به برق نو و با حداکثر  يساعت با باتر 6گراد بمدت يدرجه سانت 20 يدستگاه در دما

 و  IBP و 2OpS و ECG يها نگ بخشيتوريژول، مون 200 يبار شارژ و دشارژ انرژ 50 شهر قادر به

Temp 2 وCO فشار  يرياندازه گ وNIBP ن مدت يباشد. پس از ا يكبار ميقه يدق 3ک هر يبصورت اتومات
 شود. يشده و دستگاه خاموش م يخال يباتر

 امپدانس  يژول رو 200 يه انرژيبار شارژ و تخل 500شارژ قادر به انجام با حداکثر  نو و يتردستگاه با با
 باشد.  ياهم م 50

 100 يكر رويس ميان پيم جريبا تنظ mA  90و نرخ ppm تواند  ينو و با حداکثر شارژ دستگاه م يو باتر
 كر کار کند.يس ميساعت در مد پ 5بمدت 

 از يشارژ کامل ن يساعت زمان برا 5ساعت و حداکثر  4باشد، به حداقل  يکامالً خال يکه باتر يدرصورت
 دارد.
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18-2- Electromagnetic immunity 

 

Electromagnetic Emissions  

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic emissions 

The RELIVE DM5 is intended for use in the electromagnetic environment specified in the 
tables below. The customer or the user of the Relive DM5 should assure that it is used in 
such an environment. 

Electromagnetic environment - guidance Compliance Emissions test 

The Relive DM5 uses RF energy only for its 
internal function. Therefore, its RF 
emissions are very low and not likely to 
cause interference in nearby electronic 
equipment. 

Group 1 RF emissions CISPR 11 

The Relive DM5 is suitable for use in all 
Establishments, including domestic 
establishments or those directly connected 
to the public low-voltage power supply 
network that supplies buildings used for 
domestic purposes. 

Class B RF emissions CISPR 11 

Class A Harmonic emissions  

IEC 61000-3-2 

Complies Voltage fluctuations/flicker 

emissions IEC 61000-3-3 

 

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic immunity 

The RELIVE DM5 is intended for use in the electromagnetic environment specified in the 
tables below. The customer or the user of the Relive DM5 should assure that it is used in 
such an environment. 

Electromagnetic environment 
guidance 

Compliance level 
IEC 60601 test 

level 
Immunity test 

Floors should be wood, 
concrete or ceramic tile. If 
floors are covered with 
synthetic material, the relative 
humidity should be at least 30 
%. 

±8 kv contact 

±2,  ± 4,  ± 8,  ± 15 

kv air 

±6 kv contact 

± 8 kv air 

Electrostatic 
discharge (ESD) 
IEC 61000-4-2 

Mains power quality should 
be that of a typical 
commercial or hospital 
environment. 

 ±2 kv for power  
Supply lines  
 
±1kv for 
input/output lines 

 ±2 kv for power  
Supply lines  
 
±1kv for 
input/output lines 

Electrical fast 
transient/burst  
IEC 61000-4-4 

Mains power quality should 
be that of a typical 
commercial or hospital 
environment. 

 ±1 kv differential 
mode 
 
±2kv common 
mode 

 ±1 kv differential 
mode 
 
±2kv common 
mode 

Surge 
IEC 61000-4-5 
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Mains power quality should 
be that of a typical 
commercial or hospital 
environment. If the user of the 
defibrillator requires continued 
operation during power mains 
interruptions, it is 
recommended that the device 
be powered from an 
uninterruptible power supply 
or a battery.  

TU 5%< 
)Tdip in U 95%(> 

For 0.5 cycle 

TU 40% 
)Tdip in U 60%( 

For 5 cycles 

TU 70% 
)Tdip in U 30%( 

For 25 cycles 
)T95%dip in U< 

For 5 sec 

TU 5%< 
)Tdip in U 95%(> 

For 0.5 cycle 

TU 40% 
)Tdip in U 60%( 

For 5 cycles 

TU 70% 
)Tdip in U 30%( 

For 25 cycles 
)T95%dip in U< 

For 5 sec 

Voltage dips, 
short 
interruptions and 
voltage variations 
on power supply 
input lines  
IEC 61000-4-11 

Power frequency magnetic 
fields should be at levels 
characteristic of a typical 
location in a typical 
commercial or hospital 
environment. 

3 A/m 3 A/m Power frequency 
(50/60 Hz) 
Magnetic field  
IEC 61000-4-8 

NOTE: UT is the a.c. mains voltage prior to application of the test level. 

 

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity 

The RELIVE DM5 is intended for use in the electromagnetic environment specified in the 
tables below. The customer or the user of the Relive DM5 should assure that it is used in 
such an environment. 

Electromagnetic environment – 
guidance 

Compliance 
level 

IEC 60601 test 
level 

Immunity test 

Portable and mobile RF 
communications equipment should be 
used no closer to any part of the 
defibrillstor, including cables, than the 
recommended separation distance 
calculated from the equation 
applicable to the frequency of the 
transmitter. 
Recommended separation distance  

 39.630
1

5.3










V
=  d 

MHz  to 800  80  P
E










1

5.3
=d  

MHz to  800 P
E









1

7
=MHZ=6.39  d

2.5  GHz=12.78 
Where P is the maximum output 
power rating of the transmitter in watts 
(W) according to the transmitter 
manufacturer and d is the 
recommended separation distance in 
meters (m). 
Field strengths from fixed RF 
transmitters, as deter-mined by an 
electromagnetic site survey a  should 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

]V1[V 3 
 
 
3 

]V/m1[E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Vrms 
150kHz to 80 
MHz 

 
 
3V/m 
80 MHZ to 
2.5GHZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conducted RF 
IEC 61000-4-6 

 
 
Radiated RF 
IEC 61000 -4-
3 
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be less than the compliance level in 
each frequency rang. b 

Interference may occur in the vicinity 
of equipment marked with the 
following symbol: 

 
NOTE 1 At 80 MHz and 800MHz, the higher frequency range applies. 
NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is 
affected by absorption and reflection from structures, objects people.  

 

 

  1کريس ميپ يپالسهانکات مهم در مورد حذف 

 ه يثان يليم 2تا  1/0  آنها و عرض ولت يليم ± 700تا ±2كر را که دامنه آنها  يس ميپ يهادستگاه، پالس
 ه باشد،يثان يليم 2تا  5/0ن محدوده دامنه بوده و عرض آنها يکه در همرا ييمحل آنها ،باشد، حذف کرده

 د. ينمايم يعالمتگذار
 كر بدون يس ميپ يهاپالسover/under shoot بر شمارش  يريتاثHR .ندارد Over/under shoot ييها 

  شوند.يمنظور م HRرش بزرگ باشد، در شما يدارند، اگر دامنه آنها به اندازه کاف10msش ازيب يکه ثابت زمان

 

 

HR 
0t 

 (overshoot  ي)ثابت زمان
0a 

 (overshoot)دامنه 
ap 

 )دامنه پالس(

Weak ECG 10 ms 0.025×ap = 0.5 mv 20 mv 

Weak ECG 15 ms 0.025×ap = 0.5 mv 20 mv 

Weak ECG 20 ms 0.025×ap = 0.5 mv 20 mv 

60 50 ms 0.025×ap = 0.5 mv 20 mv 

60 100 ms 0.025×ap = 0.5 mv 20 mv 

Weak ECG 4 ms 0.075×ap = 1.5 mv 20 mv 

Weak ECG 10 ms 0.075×ap = 1.5 mv 20 mv 

60 15 ms 0.075×ap = 1.5 mv 20 mv 

60 100 ms 0.075×ap = 1.5 mv 20 mv 

Weak ECG 4 ms 0.025×ap = 1.75 mv 70 mv 

Weak ECG 10 ms 0.025×ap = 1.75 mv 70 mv 

60 15 ms 0.025×ap = 1.75 mv 70 mv 

60 50 ms 0.025×ap = 1.75 mv 70 mv 

60 100 ms 0.025×ap = 1.75 mv 70 mv 

                                                           
1 Pace Maker 
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Weak ECG 4 ms 0.1×ap = 2 mv 20 mv 

Weak ECG 10 ms 0.1×ap = 2 mv 20 mv 

60 15 ms 0.1×ap = 2 mv 20 mv 

60 100 ms 0.1×ap = 2 mv 20 mv 

 

 كر تنها با يس ميپ يهاج اعمال پالسينتاovershoot  در جدول ذکر شده است 60و نرخ. 

 بدون  كريس ميپ يهاحذف پالس ييدستگاه، تواناOver Shoot .را دارد  

 

 

 بدون  كريس ميپ يهات حذف پالسيدستگاه، قابلOver Shoot  همراه موج نرمالQRS  را دارا بوده و مقدار
را کامالً  ـ overshootبدون ـ  كريس مين حالت پالس پيدستگاه در ا دهد.يش مينما 60ضربان قلب را 

  .کنديم يحذف و محل آن را عالمتگذار

 

 از استاندارد ريز مطابق شكلج دستگاه با اعمال شكل موEN 60601-2-27:2011،  30مقدار ضربان قلب را  
  overshoot)بدون   يها)پالس کنديس را کامالً حذف ميش داده و شكل موج پينما
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 يبطن يهاپالس ه  زودتر ازيثان يليم 250ه تا يثان يليم 150 يبا فاصله زمان يزيدهل كريس ميپ يهاپالس 
  شمارش ضربان قلب ندارد. يرو يريکامالً حذف شده و تأث

 كر با يس ميگنال پيسover/undershoot با  ـ ولت يليم 2و حداکثر  ـ دامنه پالس 25/0تا  025/0ن يب
 100پالس وحداکثر  يه که زمان صعود و نزول آن ده درصد پهنايثان يليم 10تا  4ن يب يثابت زمان

  شود.يدستگاه حذف م نيا يرو ه باشد،يكروثانيم

 يها ن دستگاه پالسيدر ا QRS عيسر (fast QRS pulse،)  5با دامنهmv 4.2 يو پهناmsشتر بعنوان ي، ب
س شناخته يگنال بعنوان پين سيا باشد.يم bpm 120نحالت يضربان در ا شود و يگنال قلب شمارش ميس
 شود. ينم

 

 نکات مهم در مورد شمارش ضربان قلب

  حداکثر دامنه موجT يمساو يارد، دامنهيگيضربان قلب در محدوده مجاز قرار م يريگآن، اندازه يکه به ازا 
 است. QRSبرابر کمپلكس  2/1

 ن معنا که با هر يکند؛ به ايضربان قلب استفاده م يريگاندازه يک برايناميد يريگنيانگيدستگاه از روش م
 4هر  ش آن،يشود و نرخ تازه شدن نمايمحاسبه م ضربان آخر 8از  ،د ضربان قلبيد، نرخ جديضربان جد

 كبار در نظرگرفته شده است. يه يثان
 رنرمال يچهار شكل موج غ يضربان قلب توسط دستگاه برا يريگمقدار اندازه(Bigeminy)ب برابر ي، به ترت

 باشد. يم 90bpm و 120، 60 ، 80
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 80از  يش پله ايد در افزايجد ک ضربانينشان دادن  يزمان الزم براbpm  120بهbpm ياو در کاهش پله 
 باشد.يه ميثان 8حداکثر برابر با  40bpmبه  80bpmاز 

 استاندارد  ر از يز شكلمطابق  يهايکارديآالرم پس از تاک ديتول يزمان الزم براEN 60601-2-

 ه است. يثان 8با  برابر حداکثر 27:2011

 استاندارد ر از يز شكلمطابق با دامنه نصف و دو برابر  يهايکارديآالرم پس از تاکد يتول يزمان الزم برا
EN 60601-2-27:2011 ه است.يثان 8برابر حداکثر 
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 مات دستگاهيتنظ نوزدهم: فصل   █
 

MENU MENU ITEM UNIT DESCRIPTION OPTIONS 

DEFIB Disarming Timeout sec Default time to disarm when device is 
ready to shock 

30, 45, 60, 90, 120 

AED Energy Protocol – 
Energy 1 

J Energy level for shock 1 150, 170, 200 

AED Energy Protocol – 
Energy 2 

J Energy level for shock 2 150, 170, 200 

AED Energy Protocol – 
Energy 3 

J Energy level for shock 3 150, 170, 200 

CPR Metronome rate 1 / min Default metronome rate when CPR is 
activated 

100, 101,102, …, 120 

Metronome (C:V) Ratio  Compression/ventilation ratio 30:2, 16:1, 15:2, 12:1, 

10:1, 100:0, Off 

CPR Time sec Default CPR duration 30,  45, 60, 90, 120, 

180 

ECG ECG Gain mm/mV Waveform size 2.5, 5, 10, 20 

Heart Beep   Enabling heart beep On, Off 

HR Source  Default ECG module source to detecting 
HR 

ECG, SPO2, Auto 

ECG Filter Hz Default ECG module filter 0.5-25, 0.5-40, 0.05-100 

Sweep Speed mm/sec Waveform sweep speed 12.5, 25, 50 

ECG Lead  Master ECG lead Lead I, Lead II, Lead 
III, Lead aVR, Lead 
aVL, Lead aVF, Lead 
V 

SPO2 Sensitivity  Default module sensitivity Normal, High 

Reset Time sec  0, 1, 2, 3, 4, …, 255 

IBP IBP1 Unit  Default IBP1 unit mmHg, cmH2O, KPa 

IBP2 Unit  Default IBP2 unit mmHg, cmH2O, KPa 

IBP1 Scale  Default IBP1 waveform scale Auto, ART (0 to 200), 

PAP (-10 to 80), 
CVP (-10 to 30), 
LAP (-10 to 40), 
RAP (-10 to 30), 
LVP (-20 to 200), 
RVP (-10 to 80), 
Custom 

IBP2 Scale  Default IBP2 waveform scale Auto, ART (0 to200), 

PAP (-10 to 80), 
CVP (-10 to 30), 
LAP (-10 to 40), 
RAP (-10 to 30), 
LVP (-20 to 200), 
RVP (-10 to 80), 
Custom 

IBP1 Set Zero  Enabling IBP1 module zeroing  

IBP2 Set Zero  Enabling IBP2 module zeroing  

NIBP Interval min Default interval for automatic getting 
pressure  

3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 
90, Off 

Initial inflation (Adult) mmHg Default initial inflation pressure for Adult 120, 140, 150, 160, 

180, 200, 220, 240 
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Initial inflation (Pediatric) mmHg Default initial inflation pressure for 
pediatric 

80, 100, 120, 140, 

150, 160 

Initial inflation (Neonate) mmHg Default initial inflation pressure for 
neonate 

60, 80, 100, 120 

Test  Enabling manometer test Off, Manometer 

CAPNO Amplitude CO2 mmHg Defalt waveform scale Auto, 0-5, 0-10, 0-20, 

0-30, 0-40, 0-60, 0-80, 
0-99 

Apnea Time sec Default time to detect apnea 20, 25, 30, 35, 40, 45, 

50, 55, 60 

Oxygen Conc. % Default Oxygen concentration precent 21-30, 31-40, 41-50, 

51-60, 61-70, 71-80, 
81-90, 91-100 

Primary Agent ID  Default primary agent Not Selected, 

Halothane, Enflurance, 
Isoflurance, 
Sevoflurance, 
Desflurance 

N2O Conc. % Default N2O concentration precent 0, 1-10, 11-20, 21-30, 

31-40, 41-50, 51-60, 
61-70, 71-80, 81-90, 
91-100 

Room Air Zeroing  Enabling module zeroing for room air   

PRINTER Auto print defibrillation  Automatic print after energy delivered On, Off 

ALARM Audio  Enabling audio alarm On, Off 

Reminder  Enabling reminder when alarms off On, Off 

  Min Max Active Pri.  

HR_PR bpm 30 to 245 35 to 250 On, Off Low, Med, 
High 

55, 140, On, Med 

SPO2  % 40 to 99 41 to 100 On, Off Med, High 90, 100, On, Med 

RR bpm 5 to 145 10 to 150 On, Off Med, High 10, 30, On, Med 

CO2 Exp mmHg 5 to 79 6 to 80 On, Off Med, High 20, 60, On, Med 

IBP1 Sys. mmHg -30 to 299 -29 to 300 On, Off Med, High 80, 150, On, Med 

IBP1 Dias. mmHg -30 to 299 -29 to 300 On, Off Med, High 60, 110, On, Med 

IBP1 Mean mmHg -30 to 299 -29 to 300 On, Off Med, High 70, 130, On, Med 

IBP2 Sys. mmHg -30 to 299 -29 to 300 On, Off Med, High 80, 150, On, Med 

IBP2 Dias. mmHg -30 to 299 -29 to 300 On, Off Med, High 60, 110, On, Med 

IBP2 Mean mmHg -30 to 299 -29 to 300 On, Off Med, High 70, 130, On, Med 

TEMP 1 ৹C 30 to 49 31 to 50 On, Off Low, Med, 
High 

34, 39, On, Med 

TEMP 2 ৹C 30 to 49 31 to 50 On, Off Low, Med, 
High 

34, 39, On, Med 

NIBP Sys. mmHg 50 to 250 55 to 255 On, Off Low, Med, 
High 

80, 150, On, High 

NIBP Dias. mmHg 35 to 250 40 to 255 On, Off Low, Med, 
High 

60, 110, On, High 

NIBP Mean mmHg 50 to 250 55 to 255 On, Off Low, Med, 
High 

70, 130, On, High 

No Finger   On, Off 

Technical   On, Off 

VIEW Monitor 1  Default waveform line 1 ECG 1, ECG II, ECG III, 
aVR, aVL, aVF, V 

 Monitor 2   Default waveform line 1 ECG 1, ECG II, ECG III, 
aVR, aVL, aVF, V 

 Monitor 3  Default waveform line 1 ECG 1, ECG II, ECG III, 
aVR, aVL, aVF, V 



                                                                                                 

124 

 

  RELIVE  DM5 دفيبريالتور / مانيتور دستگاه

   Default waveform line 2 ECG 1, ECG II, ECG III, 
aVR, aVL, aVF, V, 
Paddle, IBP1, IBP2, 
SPO2, CO2, --- 

   Default waveform line 3 ECG 1, ECG II, ECG III, 
aVR, aVL, aVF, V, 
Paddle, IBP1, IBP2, 
SPO2, CO2, --- 

   Default waveform line 4 ECG 1, ECG II, ECG III, 
aVR, aVL, aVF, V, 
Paddle, IBP1, IBP2, 
SPO2, CO2, --- 

PATIENT Gender  Patient gender Male, Female 

Surname  Patient name  

Age  year Default patient age (0 to 132) 25 

Height cm Default patient height (20 to 250) 170 

Weight Kg Default patient weight (1 to 200) 69 

Patient  Default patient group Adult, Pediatric, 

Neonate 

Bed number  Default bed number (1 to 32) 1 

Hospital  Medical center name  

SETUP Time  Set device date and time  

Device ID  Set Device ID  

Pin Code  Pin code to activate service mode  

Line Filter Hz Default line filter 50, 60, Off 

Volume  Set device volume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Brightness  Set device brightness 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Operational Test    

Clear Trend    

Factory Setup    
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