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 نكات عمومي در كاربري تجهيزات پزشكي

در راستاي استفاده بهينه و ايمن از تجهيزات پزشكي در هر بخش پس از آشنايي كامل با دستگاه مورد 
استفاده، هدف از استفاده آن، چگونگي و نكات ايمني، با در نظر گرفتن مراحل ذكر شده در آموزش ها و نيز 

 . دستگاه آن را مورد استفاده قرار دهيدراهنماي كاربري 

  :قبل از استفاده از دستگاه هاي پزشكي به نكات زير توجه كنيد

 چك كنيد كه هيچ گونه صدمه مكانيكي به سيستم و لوازم جانبي آن وارد نشده باشد.  
 چك كنيد كه كابل برق و لوازم جانبي به طور مناسب و محكم اتصال دارند. 
  كليدها، ولوم ها و دكمه هاي دستگاه به درستي كار ميكند و در شرايط مناسب قرار چك كنيد كه كليه

 .دارند
  در زمان اتصال دستگاه به برق از فعال شدن نشانگر اتصال به برق شهر مطمئن شويد و در صورت فعال

پشت  كليد اصلي دستگاه كه غالبا در،نشدن نشانگر برق شهر در تجهيزات داراي دو كليد روشن بودن 

 .دستگاه مي باشد را بررسي كنيد

  محيط نگهداري دستگاه

  محيطي كه تجهيزات در آن نگهداري مي شوند يا مورد استفاده قرار مي گيرند مي بايست از لرزش، گرد
  .و خاك، حضور گازهاي خورنده و قابل اشتعال مبرا بوده و داراي دما و رطوبت استاندارد باشد

  رفتن دما و تاثير نامطلوب بر المانهاي  به تجهيزات مي تواند باعث باالتابش مستقيم نور آفتاب
  .الكترونيكي دستگاه ، كاهش دقت و حتي آسيب مدارات داخلي دستگاه شود

  نگهداري باتري

اهنماي كاربري ربراي استفاده از حداكثر عمر مفيد باتري در دستگاه ها طي دوره زماني توصيه شده در 
دشارژ و دستگاه خاموش شود، با باتري كار كند و بعد دوباره  اه تا جايي كه باتري كامالهر دستگاه، دستگ

 .باتري سيستم شارژ شود

  تميز كردن

 قبل از تميز كردن دستگاه ها از خاموش بودن آنها و جدا بودن از برق شهر اطمينان حاصل كنيد.  
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 پاكسازي تجهيزات پزشكي كه بسته  جهت پاكسازي دستگاه از دستمال نمدار يا محلول هاي مخصوص
 .به نوع دستگاه در راهنماي كاربري آن توصيه شده است، استفاده شود

 دقت كنيد به هيچ وجه مايعات به داخل دستگاه راه نيابند. 
 پس از تميز كردن دستگاه آن را با استفاده از يك دستمال خشك نرم، خشك كنيد. 

 هشدار

  مايع به داخل تجهيزات استفاده از آنها متوقف شوددر صورت نشت يا ريزش هرگونه. 
 ت الكترومغناطيسي بر تجهيزات در مجاورت آنها از تلفن همراه استفاده الجهت جلوگيري از اثرات تداخ

  .نشود
  جهت حفظ ايمني بيمار و نيز جلوگيري از خطا در عملكرد تجهيزات، دقت شود كه تجهيزاتي كه

ترو شوك استفاده مي شوند، طراحي سازگار با اين دستگاه ها را داشته همزمان با الكتروكوتر و الك
 .باشند
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 فشارسنج

 داخل هواي فشار اي، جيوه نوع در. دارد وجود  اي عقربه و  ديجيتالي اي، جيوه نوع سه در ها سنج فشار  
 به فشار اعمال باعث تيوب هواي فشار اي، عقربه نوع در. شود مي آن ستون در جيوه حركت باعث تيوب

 به فشار شدن وارد باعث تيوب هواي فشار ديجيتالي نوع در. شود مي آن به متصل عقربه حركت و فنر يك
 .شود مي الكتريكي پالس به فشار اين تبديل و آن سنسور

 فشارسنج ديجيتالي                     فشارسنج جيوه اي                       

 

 
 عقربه ايفشارسنج 
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 استفاده بهينه از فشارسنج

 به هنگام عدم استفاده از فشارسنج هاي جيوه اي حتما شير مربوط به جيوه آن را ببنديد.    
 از ضربه زدن به مانومترهاي انواع فشارسنج ها خودداري كنيد. 
 كنار  در صورتي كه مي خواهيد براي مدت طوالني از فشارسنج ديجيتالي استفاده نكنيد و آن را

در ضمن در اين نوع فشارسنج حتما از باتري هاي . بگذاريد،حتما باتري آن را از داخلش در بياوريد
 .مرغوب و تازه استفاده كنيد
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 )پزشكي گوشي( استتوسكوپ

 پايه مفاهيم

 دادن نشان يا نمايش معني به scopeو  سينه معني به )steth(كلمه  دو از) stethoscope(استتوسكوپ

 . است سمع براي اي وسيله معني به كل در و است

 فيزيولوژي

است  امكان پذير ) قلب هاي دريچه از كدام هر به مربوط( نقطه 4 در قلب به دادن گوش عادي فرد يك در

 در .است تاك مانند  )s2(دوم صداي يك و پوم مانند) s1(اول صداي يك شامل فقط قلب طبيعي صداي

 برقرار سكوت بايد نيز دوم و اول صداي بين و شود شنيده قلب در نبايد اي اضافه صداي طبيعي حالت

 اين وسط در صداهايي گونه هر . هستند قلب هاي طبيعي دريچه شدن بسته از ناشي صداها اين كه .باشد

 .است خاصي بيماري از نشانهاي كدام هر و غيره صداها اين شدت در تغيير يا صدا دو

 هستند قابل سمعي ارتعاشات سوفلها .هستند s3 , s4صداهاي  و سوفلها شامل قلب طبيعي غير صداهاي

 دريچه يك از خون جريان طبيعي يا قلب طبيعي دريچه يك از خون طبيعي غير جريان عبور هنگام كه

 ، كيفيت ، فركانس ، شدت به توجه با اين صداها .ميآيند وجود به جريان اغتشاش نتيجه در و طبيعي غير

 نشانه و ميشوند تعريف )دياستول و سيستول( قلب و انقباض انبساط به نسبت آنها زماني موقعيت و مدت

  . هستند خاص بيماري

 كند؟ مي كار چگونه

 كنترل شامل و گويند مي دادن گوش يا auscultateآن  به شود مي انجام گوشي توسط كه عملي

 عمده سه قسمت پزشكي گوشي .است يافته توسعه قلب و ريه مورد در كه است بدن داخلي صداهاي

 ديگر طرف و ديافراگم را يك طرف كه است طرفه دو و ميگيرد قرار فرد بدن روي گوشي اول قسمت .دارد

 تشديد كمي و كرده صوتي به ارتعاشات تبديل را بدن ارتعاشات و مينامند بل يا زنگولهاي قسمت را

 گوشيهاي طريق از نهايت در و شده صدا هدايت كننده هاي لوله يا لوله وارد حاصل صوت سپس .ميكند

 . ميشود پزشك گوش وارد مخصوصي
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 رود؟ مي كار به مواردي چه در

 در و قلب اي هاي دريچه بيماري ، زادي مادر اختالالت همچون مواردي در توان مي پزشكي هاي گوشي از

 استفاده ميشوند قلبي اضافه صداهاي به خاصي هاي صوت و صداها كه ... و قلبي هاي آريتمي

 به )دارد بيشتري سطح كه( گوشي قسمت ديافراگمي .دارند گوناگوني اقسام و انواع پزشكي گوشيهاي.كرد

 كه( گوشي بل يا اي زنگوله قسمت .ميرود كار به دنب مختلف صداهاي دادن گوش براي معمول صورت

 .است برخوردار خاصي بمي از اندام آن صداي كه ميرود به كار مواردي در فقط ) ندارد اي پرده عمالً

 :پزشكي گوشي داخلي ساختار

 :است تشكيل شده زير شكل در شده داده نشان صورت به مختلفي هاي قسمت از پزشكي گوشي يك

 لوله يك شود و مي گوش دو وارد كه )Air tip(گوشي نوك يك از) Headset(سر به مربوط مجموعه در

 .است شده تشكيل است، شده وصل آن به گوشي نوك كه )Ear tube(گوش

 Tunable(پذير تنظيم يا ديافراگم يك از) chest piece(سينه قفسه به مربوط مجموعه در

Diaphragm (ساقه مانند اتصال ميله يك و)stem (است شده تشكيل. 

 شده استفاده سينه قفسه و سر به مربوط مجموعه دو اتصال براي )tubing(درز  بدون لوله يك از همچنين

 .است
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 )  Otoscope(اتوسكوپ

 

 داخل مشاهده براي كه است پزشكي اي وسيله نام) Auriscope(اوريسكوپ  يا) Otoscope(اتوسكوپ   

 اي دوره معاينات در بيماريها غربالگري برخي منظور به وسيله اين از پزشكان .ميشود استفاده آن از گوش

 ميتوان اتوسكوپ كمك ا ب .ميكنند استفاده سيستم شنوايي با مرتبط شكايات برخي بررسي يا و معمول

 .قرار داد معاينه مورد را مياني و خارجي گوش

 عدسي يك و نور توليد الكتريكي منبع يك حاوي سر.است شده تشكيل دسته يك و يك سر از اتوسكوپ   

 اسپكولوم يك اتصال منظور اي به ناحيه داراي وسيله اين قدامي انتهاي .است كم بزرگنمايي قدرت با

 .ميباشد گوش مجراي داخل به ورود براي پالستيكي
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 :اتوسكوپ از استفاده چگونگي

 داشتن اين ناحيه، در موجود پاتولوژيهاي كليه از وسيع اطالعاتي داشتن جاي به شايد گوش، معاينه در

 كمك طبيعي، افراد در گوش خارجي مجراي بيشتر چه هر مشاهده نيز و اتوسكوپ از استفاده در مهارت

 باتري، بودن سالم و معاينه براي المپ اتوسكوپ نور بودن كافي از.كند هئارا پزشك به توجهي قابل

 نشان درستي به را تمپان پرده رنگ تغيير مختصر مانند تغييرات ناكافي، نور .كنيد حاصل اطمينان

 .داد نخواهد

 بگيريم؟ دست در چگونه را اتوسكوپ

 ميدهد را امكان اين شما به اول، حالت .بگيريد دست در قلم يا صورت چكش به را اتوسكوپ ميتوانيد شما

 اثر گوش در مجراي آسيب احتمالي از بيمار، گيجگاهي ناحيه روي دست هاي كناره دادن تكيه با كه

 دردناك مجراي با بيماران يا كودكانمعاينه گوش  هنگام به خطر اين .كنيد جلوگيري سر، ناگهاني حركت

 .دارد وجود همواره

 اين از استفاده كه چرا گيرند، دست به حالت چكش به را اتوسكوپ كه ميدهند ترجيح پزشكان از بسياري

 نوك وسيله به گوش پوست مجراي تحريك و كمتر كنترل علت به چه اگر است، تر عملي و راحتتر روش،

 .بود نخواهد خوشايند بيمار براي اسپكولوم
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 )Laryngoscope(الرينگوسكوپ

 عنوان به و دارد قرار )Trachea(ناي و دهان بين كه است هوائي راه از قسمتي) Larynx(حنجره  

 لوله" نام به لوله يك نياز دارد، مصنوعي تنفس به بيمار كه زماني .است شده شناخته نيز "صوتي تارهاي"

 گرفت، قرار ناي درون كامال لوله وقتي .ميشود ناي وارد بيني، يا دهان طريق از "ناي به شونده داخل

 مسير درستي از بتواند تا ميكند هدايت باال به سمت آرامي به را زبان الرينگوسكوپ، از استفاده با پزشك

  :است بخش دو شامل الرينگوسكوپ .كند حاصل ها اطمينان ريه سمت به لوله صحيح هدايت و لوله

a( دسته  

b( تيغه 

 

 مونتاژ

 از فرد دهان در را تيغه .كنيد وصل هم به محكم را قسمت دو و داده قرار scopeپايه  روي بر را تيغه  

 پيش فرد دهان عقب را به تيغه .دهيد حركت چپ سمت به را زبان آرامي به و داده قرار زبان راست سمت

 . ببينيد را فرد گلوت اپي تا ببريد
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. 
 

و دسته توسط شركت سازنده منع شده باشد، استريليزاسيون را در دماي پايين مثال استريل كردن تيغه اگر 

  "Steam Autoclavable"در برخي مدل ها برچسبي با عنوان . با استفاده از اكسيد اتيلن انجام دهيد

از جمله كاهش عملكرد درج شده است، قرار دادن اين دستگاه ها در معرض استريل بخار مي تواند نتايجي 

 .آن و آسيب جدي را به دنبال داشته ياشد

براي ضدعفوني ،دسته و تيغه را به طور كامل در مايع شيميايي گندزداي ذكر شده در دفترچه راهنماي 

سپس دسته و تيغه را با آب .البته به جز مواردي كه قرار دادن كامل آنها منع شده است .دستگاه قرار دهيد

بعد از اين مرحله به كمك حوله يا پارچه اي تميز و بدون پرز دسته و تيغه را كامال  .هيد شست و شو د

 .خشك كنيد
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 )Ophthalmoscope(افتالموسكوپ

 آن، استفاده از مزيت مهمترين .ميشود استفاده چشم معاينه براي كه است اي وسيله افتالموسكوپ،  

 ميتواند كننده فرد مشاهده وسيله، اين از استفاده هنگام در .است ويتروس محفظه و رتين سالمت تعيين

 محدب عدسي يك توسط معكوس شده تصوير و باشد داشته دست يك حدود در اي فاصله شخص، با

 اجزاي و چشم شبكيه سطح ميتواند سوراخ مردمك طريق از كننده معاينه وسيله، اين با .شود مشاهده

 افتالموسكوپ .شود مي بررسي چشم خلفي سطح آن بيماريهاي با ديگر عبارت به .كند بررسي را آن

 : شامل و ميشود نيز ناميده فاندوسكوپ گاهي همچنين

 سطوح تنظيم جهت مانندي صفحات ديسك و شفاف نوري نمايي، بزرگ براي لنزهايي ها، آينه سري يك  

 . است پزشك توسط ديد مختلف

 

 افتالموسكوپ انواع

 مستقيم  

 رايجترين و برقي بوده مسواك يك اندازه به تقريبا كه هستند حملي قابل وسايل مستقيم افتالموسكوپهاي  

 لنز زيادي تعداد با نور همراه منبع و كوچك فالش نور ازيك افتالموسكوپ از نوع اين .هستند نوع
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 افتالموسكوپ از مستقيمي نور .است تشكيل شده باشد داشته بزرگنمايي برابر 15 تا ميتواند كه چرخشي

 .ميشود تابانده كره چشم، پشت ديدن براي قرنيه طريق از چشم درون به

 مستقيم افتالموسكوپ از استفاده طرز

 روي بر فشار دادن با را افتالموسكوپ سپس .برويد او چشم سمت به آرامي به و بنشينيد بيمار روي به رو  

 .كنيد روشن ساعتگرد، جهت در دسته باالي قسمت چرخش و رنگ سبز دكمه

 .را ببنديد خود ديگر چشم حالت اين در دهيد، قرار خود چشم از باالتر كمي را دستگاه بعد، مرحله در   

 .كنيد بررسي را بيمار چشم خلفي سطح جزئيات تا كنيد سعي

 

 

 غيرمستقيم

 دست كه توسط لنز يك و ميشود بسته پزشك سر دور به كه چراغ يك از و بوده بزرگتر معموال نوع، اين  

 . ميكند فراهم درون چشم، از بيشتري ديد ميدان نوع، اين .است شده تشكيل ميشود، داشته نگاه
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Slit  – lamp 

 اين و جاي ميگيرند چشم نزديكي در آن لنزهاي عالوه به .ميگيرد قرار بيمار چشم جلوي در دستگاه اين  

 ديد مزاياي مدل، اين .معاينه كند هم را )فوندوس( چشم قدامي قسمت كه ميدهد پزشك به را امكان

 .دارد را مستقيم افتالموسكوپي بزرگنمايي با همراه بعدي، سه

اندازه  به اما است مستقيم افتالموسكوپي از پهنتر كند، مي تامين مدل اين كه را ديدي ميدان  

 .نيست غيرمستقيم افتالموسكوپي
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 نگاتوسكوپ

 اين . مي گيرند قرار استفاده مورد راديوگرافي هاي فيلم مشاهده براي كه باشد مي اي وسيله نگاتوسكوپ  

 . گيرد قرار صورت جداگانه به تواند مي هم و شود تعبيه عمل اتاق ديوار داخل در تواند مي وسيله

 استفاده گرد مهتابي از نگاتوسكوپدر . باشند مي موجود گوناگوني هاي اندازه و ابعاد در ها نگاتوسكوپ

 .گردد پخش يكسان طور به صفحه ي همه به نور تا ميشود
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 ساكشن سانترال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 on/offيا شير full /خاموش / كليد روشن -1

 .يا ديجيتال مي باشد گيج يا نشانگر فشار مكش كه مي تواند آنالوگ  -2

 )كاهش/ افزايش( رگوالتور تنظيم كننده ي قدرت مكش  -3

 اندازي راه و عملكرد ي نحوه

 قسمت دو از سانترال ساكشن.گيرد مي قرار استفاده مورد بيمار از مايعات مكش بمنظور ساكشن دستگاه
 .است  شده تشكيل جار و مكش كننده تنظيم اصلي

 جار فلوتك داراي ورودي به مكش كننده تنظيم از شلنگ.شويد  مطمئن ها شلنگ صحيح اتصال از-1

 .كند مي پيدا ارتباط مكش ورود محل به جار ديگر خروجي از و شده متصل

 .دهيد قرار باز يا  on  حالت در آنرا  on/ off  شير داشتن صورت در-2

 .توان آن را تنظيم كردرا مي  دلخواه مكش ميزان مكش كننده تنظيم در صورت داشتن رگوالتور-3
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 اتمام از پس-5. كنيد مشاهده و تنظيم نشانگر روي از آنرا توانيدمقادير مي مكش ميزان در دقت جهت-4

 .نماييد جدا رابط شلنگ از را كاپ و نماييد خاموش را دستگاه ببنديد، را  on/off  شير و كاررگوالتور

 نكات ايمني

  محل اتصال به كنسول بيمار نچرخانيد هيچگاه نسبت به هيچگاه قسمت تنظيم كننده مكش را از

 .جدا كردن تنظيم كننده مكش از محل اتصال به كنسول بيمار اقدام ننمائيد

 قبل از پر شدن جار نسبت به تخليه آن اقدام ننماييد. 

 ميز كردن و ضد عفوني كردن دستگاهت

  تنظيم كننده مكش قابل شستشو جار ساكشن و لوله هاي ارتباطي قابل شستشو مي باشند قسمت

 .نمي باشد جهت تميز كردن ان از پارچه نم دار نرم استفاده شود

  در صورت داشتن فيلتر ، فيلتر دستگاه به طور متوسط هر دو سه ماه يك بار و يا در صورت آلوده شدن

 .به خون و ترشحات تعويض شود 
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 مانومتر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 نحوه عملكرد و راه اندازي
اين دستگاه بمنظور مرطوب كردن اكسيژن و رساندن مقدار مناسب آن به بيمار مورد استفاده  -1

 .قرار مي گيرد
ابتدا شير اصلي كپسول اكسيژن را باز مي كنيم تا درجه نشان دهنده فشار گاز داخل كپسول  -2

رگوالتور موجود تنظيم كننده فلو ميزان دلخواه خروجي اكسيژن را تنظيم با . اكسيژن باال برود 
 .كنيد و پس از اتمام كار رگوالتور را ببنديد

۴ 
١ 

۶ 
٣ 

۵ 

٢ 
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سپس شير مانومتر را باز مي كنيم تا جريان اكسيژن برقرار گردد ميزان اكسيژن خروجي را بر  -3
ژن الزم را كه بايد براي سنجيده و با استفاده از نشانگر داخل فلومتر ميزان اكسيlit/minحسب 

قرار بگيرد ميزان اكسيژن  5بيمار استفاده تعيين مي كنيم مثالً وقتي نشانگر فلومتر روي عدد 
 . مي باشد  lit/min 5دريافتي 

 . داخل مخزن آب مانومتر حتماً آب مقطر مي ريزيم تا اكسيژن مرطوب براي بيمار برقرار شود  -4
زن آب مانومتر اوالً عاري بودن از ميكروب و يا ساير عوامل دليل استفاده از آب مقطر براي مخ -5

 . بيماري زا است و ديگري جلوگيري از رسوب آهك بر روي اليه داخلي مخزن است 
 

 نكات ايمني   
 .هيچگاه قسمت تنظيم كننده فلو را از محل اتصال به كپسول  نچرخانيد

 .اتصال به كپسول اقدام ننمائيدهيچگاه نسبت به جدا كردن تنظيم كننده فلو از محل 
 

 نگهداري
 .باشد   min  max همواره مخزن داراي آب مقطر در بين دو سطح 

 .فقط از آب مقطر جهت مر طوب كردن اكسيژن استفاده نمائيد
مخزن آب مقطر و لوله هاي ارتباطي قابل شستشو مي باشند و قسمت تنظيم كننده فلو قابل شست 

 .كردن آن از پارچه نم دار نرم استفاده شودشو نمي باشد جهت تميز 
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 كاربري و نگهداري مانومتر

 در شلنگ و ساير اتصاالت مطمئن شويدعدم وجود نشتي  پيش از استفاده از. 
 

مطمئن شويد اتصال به آتلت ديوار با كانكتور از نوع مناسب و به صورت صحيح انجام شده و اتصال  )1
 .باشددچار شلي يا لق شدگي نمي 

ين ير نكرده و پيش از باز كردن اكسيژن روي پايمطمئن شويد كه توپ لغزان در داخل مانومتر گ )2
حال با واحد  در اين. در غير اينصورت احتماالً فلومتر دچار نشتي مي باشد. ترين درجه قرار دارد 

 .مهندسي تماس بگيريد
مجاورت فلومتر قرار ندهيد  و در  موادي نظير لوبريكنت، روغن و مواد اشتعال زا و آتش زا در )3

 .معرض دود سيگار و يا ساير مواد دودزا قرار نگيرد
 .پيچ را در جهت عقربه هاي ساعت بپيچانيد: براي افزايش درجه  )4
 .پيچ را در خالف جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد: براي كاهش درجه )5
 .زياد چرخاندن دستگاه موجب آسيب به دستگاه مي شود )6
 .كردن فلومتر از يك پارچه نمناك استفاده كنيد و از استريل گازي استفاده نكنيدبراي تميز  )7
  .دستگاه را در آب يا ساير مايعات غوطه ور نسازيد )8
نيازي به استريليزه كردن فلومتر نيست بلكه در صورت آلوده شدن با يك پارچه نرم آنرا به سادگي  )9

 .تميز نمائيد
 .يك اسفنج نرم ،آنرا خشك نماييدبعد از تميز كردن مرطوب ساز با  )10

 :نگهداري پس از استفاده                    

 .با چرخاندن دكمه به سمت خالف جهت عقربه هاي ساعت  مسير عبور اكسيژن را ببنديد  .1
 .بعد از جدا كردن فلومتر از اتلت گاز آنرا در جاي مناسب نگهداريد  .2
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 فلومتر اکسيژن
 

آداپتور آتلت که برای 
اتصال فلومتر به آتلت 
 به کار ميرود 

محل اتصال ماسک 
 اکسيژن

ليوان مرطوب 
 کننده
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 ابزار جراحي
 يجنس ابزار جراح

 لياستفاده از جنس است ي نهيعلم در زم شرفتيو با اختراع فوالد ضد زنگ و پ 1900مدرن از سال  يجراح
 لياز جنس است يجراح يدرصد ابزارها 85از  شيب باَيحال حاضر تقر در .اغاز شد يدر ساخت ابزار جراح

با اضافه كردن  يدهنده ابزار جراح ليمواد تشك بيدر ترك يفراوان راتييتغ رياخ يدر سالها.باشند يم
 .فلزات به وجود امده است گريو انواع د وميتاليو ايكبالت  ياژهايو ال وميتانيت

. كروم, از كربن يبيشوند كه ترك يضد زنگ ساخته م لياز جنس است يجراح زاتيتجه نيمدرن تر امروزه
 يفلز زاتيشود تجه يفوف باعث م يفلز باتياستفاده از ترك.است گرياز فلزات د  ياهن و مقدار جزئ

 .مكرر داشته باشند ونيزاسيلياز استر يناش شيو فرسا يدر مقابل خوردگ يشتريمقاومت ب

 

 .گردد يمقاوم نموده و وجود كربن باعث سخت شدن فوالد م يموجود در فوالد ان را در برابر خوردگ كروم
 دانيبوده و در م يسيمغناط ريغ وميتانيت.مناسب است اريبس يكروسرجريم ليساخت وسا يبرا وميتانيت

 يمحكم تر و از لحاظ وزن, با فوالد ضد زنگ سخت تر سهيدر مقا  وميتانيت اژيال .كند يحركت نم يسيمغناط
شوند  يكه در بدن كاشته م يليدر ساخت وسا وميتاليو از .باشد يمقاوم تر م يسبك تر و در مقابل خوردگ

اما , شوند يم گريكدي يباعث خوردگ رنديقرار گ گريكديفلزات مختلف اگر در كنار  رايز, شود ياستفاده م
 يبستور يها غهياز فلزات سخت است كه در ساخت ت يكي زيتنگستن ن ديكرب .را ندارد يژگيو نيا وميتاليو

 .رديگ يمورد استفاده قرار م
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 يابزار جراح ينحوه نگهدار  
هاي مختلف پزشكي از  ابزارهاي جراحي بنا به تنوع و تفاوتهاي موجود در آنها و ميزان كاربرد، در بخش

هاي پزشكي را  هاي بخش خريد ابزارهاي جراحي قسمت مهمي از هزينه. استاهميت بسياري برخوردار 
تواند  دهد و نحوه خريد و انتخاب اين ابزارها، نگهداري و آماده سازي آنها به روش صحيح مي تشكيل مي

. هاي پزشكي شود جويي در هزينه منجر به كاهش استهالك و افزايش عمر آنها و در نهايت موجب صرفه
انواع اين فوالدها براساس قواعد . شود بزارهاي جراحي تقريباً منحصراً از فوالد ضدزنگ ويژه ساخته ميامروزه ا

هاي ويژه و نيازهاي وسايل جراحي با معيارهاي كامالً متفاوتي  مشخصه  DIN و  ISO المللي مانند  ملي و بين
 .كاربرد ابزارها دارد شود و به طور كلي نوع فوالد مورد استفاده بستگي به نوع ساخته مي

آشنايي با مواد و خصوصيات آنها و چگونگي نگهداري و كاربرد و آماده سازي ابزارهاي جراحي در افزايش 
در اين مقاله ضمن مرور تعاريف تميزكردن وضدعفوني واستريل ابزاربه نكات . عمر مفيد آنها بسيار موثر است

 .شود ضروري و مهم در اين خصوص اشاره مي

 تعاريف  
شود و به منظور پاك  ها مي اين عمل موجب از بين رفتن تعداد زيادي از ميكروارگانيسم: تميزكردن .1

  .نمودن خون و ترشحات بدن از روي وسيله قبل از ضدعفوني يا استريل كردن ضروري است
سها از هاي بدون اسپور از جمله ويرو طي اين فرآيند مقادير متنابهي از ميكروارگانيسم: ضدعفوني .2

 نظر كمي كاهش يافته و تعداد آنها به سطح ايمني خواهد رسيد

  :گيرد ضدعفوني به سه روش انجام مي

  )با استفاده يا بدون استفاده از فرمالوييد(بخار با درجه حرارت پايين •
  جوشانيدن و  •
  .روشهاي شيميايي •

 

ها و اسپورها از بين  ويروسهاي زنده از جمله  طي اين عمل كليه ميكرو ارگانيسم: استريل كردن .3
  .رود مي

 

  نكات ضروري جهت تميز كردن و ضدعفوني كردن ابزار  
ها نبايد روي وسايل باقي  مانده پس. الزم است وسايل پس از استفاده در اسرع وقت تميز و ضدعفوني شود

ا به مرور زمان سوراخ هاي نمك فيزيولوژي فرو برده شود زير بماند تا خشك شود ابزار هرگز نبايد در محلول
  .و خوردگي در آنها ايجاد خواهد شد



 
 
 

٢۵ | P a g e                                   مركز آموزشي درماني مطهري اروميه 
 

مانده پروتئين و  پس از شستشو و تميزكاري، وسايل بايد با چشم غيرمسلح تميز باشد يعني عاري از هر پس
كاري شود، همچنين وسايلي كه خورده شده است  دار روغن دار و مفصل وسايل داندانه. ها گردد ساير آلودگي

  .دورانداخته شود تا از خوردگي تماسي ساير وسايل جراحي پيشگيري شود بايد فوراً

باعث آسيب ) با توجه به غلظت آن(هنگام شستشو با آب آشاميدني، وجود امالح و مواد مختلف مانند كلر 
شود از آب  جهت جلوگيري از خوردگي، توصيه مي. شود ديدن وسايل جراحي در طي مراحل تميز كردن مي

ها برروي ابزار جراحي پس از آبكشي، وجود امالح در آب مصرفي را نشان  وجود لكه. فاده شودمقطر است
 .دهد مي

ها نبايد باالتر از دماي  از مواد ضدعفوني كننده مناسب جهت تميز كردن ابزارها استفاده شود كه اين محلول
  . شودها بايد به ميزان مصرف روزانه تهيه  اتاق گرم شود هم چنين اين محلول

هاي آلكانيلي يا اسيدي خواص محافظتي سطوح ابزار  بايد توجه داشت هرگونه تماس ابزار جراحي با محلول
را از بين برده به نحوي كه در اكثر موارد منجر به خوردگي، شكستگي و ايجاد خلل و خرج در سطوح ابزار 

ردد كه حتي با وجود خواص گ در اين خصوص، تركيبات خاصي موجب خوردگي سطح استيل مي. شود مي
اگر ابزاري به صورت تصادفي درمعرض يكي . سازد محافظتي سطح استيل، خسارت جدي به آن وارد مي

  .وشو داد ازمواد زيرقرارگيرد بايدسريعاً آن را شست

 

  وشو و ضد عفوني  شست 
 وشوي دستي شست  .1

اي نرم آغشته به محلول  استفاده از پارچهسازي دستي ابزار جراحي الزم است با  هنگام شستشو و پاك: نكته
ضدعفوني، كامالً سطح ابزار را شسته يا آنها را در يك محلول تركيبي پاك و ضدعفوني كننده فرو برده شده 

  .هاي ابزار را پاكسازي گردد ها و دنده سپس با برس نرم كامالً ميان آج

 وشو و ضد عفوني با ماشين شست .2

  :شود ماشين به دو روش انجام ميشستشو وضد عفوني از طريق 

گردد در اين روش  درجه ضدعفوني و شستشو مي 80فرآيند حرارتي كه وسايل در حرارت بيش از  •
شود و در مرحله سوم در درجه  وسايل در دو مرحله با استفاده از آب گرم يا سرد شستشو مي

  .گردد در مدت زمان مناسب ضدعفوني مي 80-93حرارت 
درجه و با يك ماده ضدعفوني كننده  60كه وسايل در دماي حداكثر   CHemothermal فرآيند   •

 گردد مخصوص ماشين ضدعفوني مي

 .خشك شود يددر هر دو روش وسايل با



 
 
 

٢۶ | P a g e                                   مركز آموزشي درماني مطهري اروميه 
 

كشي خارج شود  ها به طور اطمينان بخشي در مرحله آب در تميزكاري با استفاده از ماشين بايد تمام رسوب
  .شود ه باقي مانده يا تغيير رنگ ايجاد ميدر غير اين صورت بر روي وسايل لك

 روش التراسونيك  .3

شستشو با دستگاه التراسونيك براي تميز نمودن وسايل فوالدي مناسب است و بيشتر در موارد زير مورد   
 :گيرد استفاده قرار مي

 نمايد، به عنوان يك روش موثر به فرآيند پاكسازي دستي كمك مي 

  سبيده قبل يا پس از پاكسازي با ماشين و جهت از بين بردن قشرهاي چ  
   قطعات Option  اي هاي خاص و چندحفره با طراحي.  

دماي . صورت باز باشد براي تميز كردن با دستگاه التراسونيك، وسايل جراحي در سبدهاي مخصوص بايد به
شود و  ثير آب تضمين نمياگر اين دما كم شود، تأ. گراد باشد درجه سانتي 45تا  40محلول شوينده بايد بين 

اصوالً وسايل تميز شده با اين روش بايد بعداً . ها ممكن است لخته شود اگر از اين دما بيشتر شود، پروتئين
  . طور مناسب خشك شود طور كامل به وسيله ماشين يا دستي آبكشي شده و بالفاصله به به

اك كننده هايي كه داراي خواص سايندگي هنگام تميزكاري و شستشو به هيچ وجه از برس سيمي يا پ) 1
  .است، استفاده نكنيد

توجه به اين . وسيله آب شسته شود اگر ابزاري به خون آغشته شود، ضروري است قبل از خشك شدن، به )2
سختي از بين  نمايد كه به هايي را بر روي ابزار ايجاد مي نكته ضروري است كه خون و خونابه به تنهايي لكه

براي اين منظور از . بنابراين ضروري است ابزارها را پس از استفاده به صورت نمناك نگهداري نمود. رود مي
  .شود يك وان آب مقطر استريل يا حوله نمناك استفاده مي

در اين . باشد استفاده نماييد) خنثي( 7نزديك   PH االمكان جهت شستشو از محلولهايي كه حاوي  حتي) 3
هايي را  مواد موجود در آب معمولي به خودي خود لكه. ترين روش است مقطر مطلوبخصوص استفاده از آب 

ها وقتي با مواد عفونت زدا مخلوط شود و باعث ايجاد نخاله روي ابزارمي  نمايد كه اين لكه روي ابزار ايجاد مي
  .شود كه به سادگي از بين نخواهد رفت

. احي در اولين استرليزاسيون، بسيار حائز اهميت استسازي ابزار جر رعايت اصول كامل شستشو و پاك) 4
اي نرم آغشته به محلول ضدعفوني، سطح ابزار را كامالً شسته  در اين مرحله الزم است با استفاده از پارچه

اي كه لك و چربي خشكيده حاصل از  گونه هاي ابزار را پاكسازي نمود به ها و دنده سپس با برسي نرم ميان آج
  .هوا به طور كامل از سطوح صاف و آجدار ابزار زدوده شود گرد و غبار
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 جلوگيري از خوردگي 
 اي مايل به زرد روي اقالم فلزي استريل شده كه معموالً در جاهاي  اي تيره و قهوه هاي قهوه لكه

 هايي  بر اثر باقي چنين لكه. گردد شوند، غالباً با زنگ زدگي اشتباه مي غيرقابل دسترسي مشاهده مي
ها به سرعت از بين نرود باعث ايجاد  آيد و اگر اين لكه ماندن كلر زياد بر روي وسايل به وجود مي

  . شود خوردگي مي
 شود و در اثر غلظت و مواد آلي زياد، آبي است  هاي تيز وسايل ديده مي هاي آبي معموالً در لبه لكه

براي . شود گيرد، ايجاد مي ه قرار ميمورد استفاد) توسط بخار آب(كه براي شستشو يا استريل كردن 
  .ها بايد از آب بدون امالح استفاده استفاده كرد جلوگيري از ايجاد اين چنين لكه
دار در تماس باشد و عمدتاً سوراخ  هاي آب شود كه با آب يا محلول وسايل تنها در صورتي دچار خوردگي مي

هايي در سطح ابزار  صورت فرورفتگي سوراخ شدن، به خوردگي منجر به. آيد وجود مي ها بر اثر كلر به شدن
تنها راه جلوگيري از اين نوع خوردگي تميز . ها منبعي براي زنگ زدن است اين نوع حفره. گردد نمايان مي

برخي از   .هاي هالوژني است كردن ابزار بالفاصله پس از استفاده از آنها در تماس با كلريدها يا ساير يون
بنابراين غوطه ور نمودن ابزار در محلول نمك فيزيولوژي . آيد ها به وجود مي ي بر اثر محلولخوردگي به آسان

خورندگي تماسي مخصوصاً در مواردي كه   .ناپذير در كوتاه مدت خواهد شد باعث خسارت خورندگي جبران
خورندگي، سطح  طور كلي به. در يك قطعه اتصال بين فوالد معمولي و فوالد ضدزنگ وجود دارد، شديد است

دهد، كه اين سطوح به  كليه ابزاري را كه فلزي است از طريق شيميايي، الكتروشيميايي مورد آسيب قرار مي
در فوالد اين تغيير . هاي آسيب نديده قابل تشخيص است ساير قسمت  دليل تغيير رنگ به آساني از

در   .شود د ضدزنگ نيز مشاهده ميخورندگي عمومي حتي در ابزار ساخته شده از فوال. زدگي است زنگ
شود كه سطح  فوالدهاي معمولي يا فلزات رنگي كه پوشش گالوانيزه دارد، خورندگي در سطوحي مشاهده مي

در صورت مجاورت ابزار با يكديگر هنگام ضدعفوني كردن، تميزكردن يا استريليزه . آنها داراي نقص باشد
زدگي ابزار ديگر خواهد شد و در صورتي كه ابزار زنگ زده  زنگزده موجب  كردن زنگ زدگي اوليه ابزار زنگ

صورت  به صورت مجزا در بسته بندي نگردند موجب افزايش زنگ زدگي در ساير ابزار گرديده و اين عمل به
نمايد  هاي زنگ زده عبور مي بخار مورد استفاده در استريليزاسيون كه از لوله .كند يك چرخه ادامه پيدا مي

هاي بخار در استريليزاسيون موجب زنگ زدگي  زنگ زدگي لوله. تواند موجب خوردگي ابزار شود نيز مي
  ).زنگ زدگي ثانويه(شود  هاي دستگاه مي ديواره داخلي دستگاه استريليزاسيون و هم چنين قسمت دنده

  .آيد د ميوجو كه معموالً بر اثر اشكال ساخت ابزار يا حمل نادرست به) ترك(خوردگي ناشي از فشار 

در خلل انجام مأموريت ضدعفوني، پاكيزه سازي يا . شود هرگونه خوردگي، منجر به زنگ زدگي استيل مي
لذا . شود هاي حاوي رنگ، از يك ابزار به ابزار ديگر منتقل مي ها و ميكرارگانيسم استريليزاسيون، براده

ز انتقال زنگ زدگي، بلكه از تأثيرات نامطلوب زده و فاسد از ديگر ابزارها نه تنها ا جداسازي ابزارهاي زنگ
  .نمايد ظاهري ابزارهاي ديگر نيز جلوگيري مي
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ترين راه جلوگيري از انتقال پديده خوردگي به ابزارهاي نو، معدوم كردن ابزارهاي فاسد و زنگ زده   مهم
ا رطوبت باقي مانده در درون قبل از پوشاندن ابزارها جهت نگهداري، بايد آنها را كامالً خشك نمود زير  .است

هاي ابزار، ممكن است به ايجاد لك و خوردگي منجر گردد و به ضعيف شدن مقاومت ابزار و  قفل دنده
  . شكستگي آن در خالل عمل جراحي بيانجامد

 

  نگهداري و آماده سازي ابزار  
ات درجه حرارت دچار ترك ابزارهايي كه داراي قفل يا گيره باشد به هنگام استريل كردن در اثر تغيير

جهت جلوگيري از اين پديده كافي است اين نوع ابزار در هنگام ) ترك در محل اتصال(خوردگي خواهد شد 
 استريليزه كردن در حد دندانه اول بسته شود،

) حاوي پارافين(هايي با قابليت حل شدن در آب  ها يا روغن براي نگهداري ابزارهاي جراحي از روان كننده
هرگونه روغن كاري نه تنها از اصطكاك دوفلزي كه بر روي هم . ي موثر در طول عمر ابزار جراحي استگام

آورد بلكه با ايجاد نوعي نرمي در عملكرد ابزار، از هرنوع خوردگي ناشي از  قرار دارد ممانعت به عمل مي
 نمايد، سايش و اصطكاك نيز جلوگيري مي

هاي غيرقابل حل در آب را استريل نمود بنابراين  جراحي آغشته به روغن به هيچ عنوان نمي توان ابزار: توجه
  .ها در روغن كاري ابزار جراحي استفاده كرد نبايد از اين گونه روغن

ابزارهاي جراحي بسيار حساس و آسيب پذير است، از ضربه زدن به آنها جلوگيري نموده و از روي هم 
عدم توجه به اين موضوع، موجب ايجاد خراشيدگي در . خودداري نماييدگذاشتن ابزار و تماس آنها با يكديگر 

كاهد،از هر قطعه ابزار جراحي صرفاً جهت مقاصد جراحي  پوشش ابزار نموده و به ميزان زيادي از عمر آنها مي
زي در غير اين صورت خساراتي به ابزار وارد خواهد شد كه بعضاً تعمير و بازسا. همان قطعه استفاده نمائيد

  .آن نيز امكان پذير نخواهد بود

اگر در اين حالت . يابد مي در خالل فرايند استرليزاسيون، حرارت به صورت شديدي افزايش و كاهش
دار به صورت كامال قفل شده استريل گردد، ممكن است تحت تأثير شوك ناشي از  ابزارهاي جراحي قفل

 خوردگي شده يا قفل ابزار، استحكام خود را از دست دهد،تغييرات شديد حرارتي،  از ناحيه لوال دچار ترك 

شدگي رها سازيد يا  دار را در خالل عمليات استريليزاسيون از حالت قفل شود ابزارهاي قفل توصيه مي: توجه
  .حداكثر آن را روي پله اول قفل نماييد

هاي تيز  محافظت از لبه ها بايد معطوف به در طول فرآيند حفاظتي و نگهداري ابزارهاي جراحي، كوشش
در اين راستا از گذراندن ابزار و وسايل . نواحي برش، نوك تيزو ظريف ابزار كه در معرض كار است، گردد

 سنگين بر روي ابزارهاي ظريف و توخالي جداً اجتناب نماييد،
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ده مزاحم در اين يك ما. ناحيه قفل دار ابزار جراحي بايد همواره تميز بوده و عاري از هرگونه نخاله باشد
هرگونه نخاله قابل رويت بايد در مرحله . شود منطقه منجر به خشكي شديد ابزار و شكستگي ناگهاني آن مي

 تميزكاري توسط برس نرم از بين رود،

هاي حك زني به  شود تا حد امكان از حك هرگونه حروف و نام بر روي ابزار جراحي توسط دستگاه توصيه مي
ري شود؛ با اين كار ناخواسته موجب آسيب رساندن به سطح محافظت كننده ابزار روش شيميايي خوددا

 شويد و اين امر مشكل لك زدگي و نقطه نقطه شدن محل مربوطه را به همراه خواهد داشت، جراحي مي

بندي گردد كه بخار اتوكالو  شود بايد طوري بسته وسايلي كه براي استريل كردن به اتوكالو فرستاده مي
حتما در قسمت داخل پك يا ست جراحي  انديكاتور استريل . اند به آساني از البه الي وسايل عبور نمايدبتو

 گذاشته شود،

  گاه از برس يا اسفنج فلزي براي پاك سازي دستي استفاده نكنيد و   هيچ

 . ون جانشين تميز كردن نخواهد شداستريليزاسي

 حيابزار جرا يدسته بند
به چند  يابزار جراح يبه طور كل. گردند يم يبراساس عملكرد و كاربرد آنها دسته بند يجراح يابزارها

 :شوند يم ميدسته تقس

 

 

 

 )CCCCCCC CCC CCCCCCCCCC( برنده ها و جدا كننده ها
كه  يبرنده ا يلبه ها ليبه دل ليوسا نيا. رنديگ يبافت ها مورد استفاده قرار م دنيجدا كردن و بر جهت

جا به  نيدر ح. مراقب انها بود ونيزاسيليكردن و استر زياز سابر ابزارها جدا باشند و در هنگام تم ديدارند با
 .نمود تيرا رعا يمنيا يها كيتكن يتمام ديبا ليوسا نيا ييجا

 :شوند يم ميتقس ياصل يدسته  5ها و جدا كننده ها به  برنده
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 مربوط به ان يستوريو دسته ب يستوريب غيت

 چاقوها 

 ها يچيق 

 كورت ها 

 ابزار برنده و جدا كننده ريسا 

 

 )ClamCC( كلمپ ها 
، هموستات راست،  ياز انها شامل كل يبرخ. گردند يبستن عروق و بافت ها استفاده م يها برا كلمپ

 .باشد مي …انگل و  تيرا ،يساتنسك ،يهموستات سر كج، پنس روده، هن

مثل  ييكلمپ ها يول. زنند يعروق نم ي وارهيبه د يهستند و صدمه ا كيآترومات يعروق يكلمپ ها اغلب
 .شوند يم ميضخ يدر بافت ها يدر سطح خود هستند و سبب انسداد بهتر بافت ييدنده ها يدارا يهن

 :شده اند  ليتشك يقسمت اصل 5كلمپ ها از  اكثر

  ي انگشت يحلقه)Fingr ring : (كه انگشت چهارم  رنديدر دست قرار گ يبه گونه ا ديكلمپ ها با
 .رديگ يجا گريد يحلقه و انگشت شست درون حلقه  كيدرون 

  ضامن ايقفل )Ratchet : (خود قفل و ثابت كرد يتوان كلمپ را در سرجا يبا كمك ان م. 
 شفت اي لهيم )Shank : (كند يرا به لوال متصل م يانگشت ياست كه حلقه ها لهيدو م. 
 لوال )Box lock : (شوند يمتصل م گريكدياست كه در ان آرواره ها به  يمحل. 
   دنده ايآرواره )Jaw (ممكن است  نيهمچن. دار باشند هيو زاو دهيآرواره ها ممكن است صاف، خم

 .بدون دندانه باشد ايدندانه دار 
 

 )CCCCCCC C CCCCCCCCC( باز كننده ها و كنار زننده ها
مناسب  ديدامنه د جاديو ا نطرفي به …و  يبافت ها، عضالت، چرب دنياز كاربر آنها كنار زدن و كش هدف

هر اتاق عمل ممكن  ستميو س نيجراح، روت قهيبر حسب نوع عمل، سل زين اكارتورها .باشد يجراح م يبرا
شكم استفاده  يداخل يجدا كردن و دور كردن احشا يلبه كند برا يدارا ياكارتورها از .است متفاوت باشد

 .تر استفاده كرد يقو ياز رتركتورها ديبا يتراكم بافت ليبه دل م،يرو يهر چه از سطح به عمق م. شود يم

 :شوند يم ميتقس ياصل يابزارها به چهار دسته  نيا

 يدست يرتركتورها 
 خودكار يرتركتورها 
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 هوك ها 

 اسپكولوم ها 

 

 )Handheld Retractors(ي دست يرتركتورها .1
. شده اند ليو دسته تشك غهيجز ت 2از  يدست يرتركتورها. شوند ينوع كنار زننده ها محسوب م نيتر جيرا
ها  غهيت. گردند يجدا كردن بافت را ندارند، بلكه با تماس با بافت، موجب كنار زدن بافت م ي فهيها وظ غهيت

دو طرفه ( هستند غهيت 2 يدارا يدست ياز رتركتورها يبرخ. دار باشند هيسر كج و زاو ز،يممكن است كند، ت
معموالً به صورت جفت در  يدست يرتركتورها. ان ماليپروگز يدر انتها يگريو د ستاليد يدر انتها يكي؛ )

 .پرستار اسكراب قرار دارد ايعمل معموالً در دست كمك جراح  نيشوند و در ح يست ها گذاشته م

 )Self-retaining Retractor( خودكار يرتركتورها .2
جهت نگه داشتن  يبه صرف انرژ يازين گريد يعنياسان است؛  اريخودكار بس ياز رتركتورها استفاده

اتصال به بدنه تخت موجب  ايرتركتور خودكار توسط قفل . ستيرتركتور جهت اكسپوز دادن موضع عمل ن
 …و  يارتوپد توراكس، گردن، ،يخودكار در اعمال الپاراتوم ياكاتورها. گردد يم ياكسپوزر موضع جراح

 .شوند مي استفاده

 )Hooks( هوك ها .3
از هوك  يبرخ. شود يقالب مانند هستند كه جهت كنار زدن بافت ها از ان استفاده م يها رتركتورها هوك

 .نديتروما را به بافت وارد نما نيباشند تا كمتر ينوك كند م يها دارا

 )Speculum( اسپكولوم ها .4
 .ركتوم، واژن و گوش را كنار زد ،ينيب وارهيتوان د يمتحرك شان م يها غهيهستند كه با كمك ت ييابزارها

 

 )Grasper & Holding( گهدارنده هان
با . رديگ يبافت و نگه داشتن آن مورد استفاده قرار م اياز اندام  يبخش دنيباال كش يبرا ليدسته از وسا نيا
توان به انواع  يابزارها م نيا نياز مهم تر. جراح آسان تر خواهد بود يمورد نظر برا جريكار انجام پروس نيا

 .كرد اشاره …فورسپس و  نگيببكاك، تناكولوم، ر س،يپنست، ال

 

 )Dilators(كنندها  گشاد  
و  يابزارها به داخل مجار ريورود سا بيترت نيبدن كاربرد دارند، كه بد يها و مجار چهياتساع در جهت

 يامبول جادياز ا يريطور جلوگ نيبه منظور رفع انسداد و هم يگاه التوريد. حفرات بدن اسان خواهد شد
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. شوند ياستفاده م اديز يقطرها تاكم  يو از قطرها بيمعموالً به ترت التورهايد. رنديگ يمورد استفاده قرار م
 .از بدن هستند يمخصوص قسمت خاص التوريمعموالً هر نوع از د. دو طرفه باشند ايطرفه  كيممكن است 

 

 )Probes(ها  پروب
 نيتر جيرا. كرد ييمجرا را شناسا اي ستوليف كي ريتوان مس يهستند كه با كمك آنها م ييها ابزارها پروب

 .شود ياز ان استفاده م ستوليف ريمس نيياست كه در تع يمقعد ستوليپروب، پروب ف

 

 ابزار جراحي عمومي
و درآمد آن  يسطح مال مارستان،يمختلف بر حسب نوع ب يها مارستانيدر ب يمتنوع ليابزار و وسا زات،يتجه

جهت انتخاب  يمتعدد يفاكتورها. ندينما يم يها وجود دارد كه جراحان به واسطه آن ها اقدام به جراح
 .و روش كار جراح مربوطه وجود دارد قهيو هم سل مارستانيب استيهم از جهت س له،ينوع وس

 :عبارتند از يعموم يها يمورد استفاده در جراح يدست يكيالكتر ريغ ليوسا نياز ا يتعداد

  يستوريب غيسوار كردن ت يبرا:  4و 3شماره  يستوريدسته ب .1
 .شود ياستفاده م) داخل شكم يمثال احشا( فيجدا كردن بافت ظر يبرا: متس  يچيق .2
 .شود ياستفاده م) ايمثل فاش( ميجدا كردن بافت ضخ يبرا:  ويم يچيق .3
 .شود يها استفاده م هيبخ دنيبر يبرا: نخ يچيق .4
 گرفتن سوزن يبرا: ريسوزن گ .5

 كنار زدن بافت يبرا: رتركتور پارابوف .6

 شكم يها هيكنار زدن ال يبرا: رتركتور رو .7

 يو كم عرض به كار م فيظر يبافت ها يو برا كننديم جاديحداقل صدمه را ا: دندانه يپنست ب .8
 .رود

 يدارند به كار م يبه گرفتن اضاف ازيكه ن ميضخ ايلغزنده  يبافت ها ينگه دار يبرا: پنست با دندانه .9
 .رود

 .شود يعروق با حداقل صدمه به بافت استفاده م يبستن محكم انتها يبرا: هموستات .10
 ميلغزنده و ضخ يگرفتن بافت ها يبرا: كوخر .11
 كوچك يهموستات ها: تويموسك .12

 نگه داشتن بافت روده يهموستات برا ينوع: پنس روده .13
 انگل تيرا .14

 .روند يشان ها به كار م ينگه دار يبرا: ريشانگ .15
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 poolسرساكشن  .16

 .كند يم يريشگيو صدمه بافت پ يدگيدر سرش از خراش فيظر يبا دندانه ها: سيآل .17
 يبه كار م) فالوپ يمثل روده، حالب و لوله ها( فيظر يبستن ساختمان ها ايگرفتن  يبرا: ببكاك .18

 .رود
استفاده  زين) مثال جفت، رحم(و گرفتن بافت  ينگهدار يممكن است از آن ها برا: فروسپس نگير .19

 .روند ياسپانج ها به كار م ينگهدار ياغلب برا يشود ول يم
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 ge cardioserveمدل دستگاه  الكتروشوك

 

 

 

A.  انتخاب مدكاريDEFIB 

در اين حالت روي صفحه مانيتور مقدار عددي . قرار دهيد  DEFIBروي  را دستگاه اصلي گردان كليد

 . شد خواهد ظاهر) Biphoasicدر حالت (ژول  120

B. دكمه  با را الزم انرژي مقدارENERJEY  SELECT   پدالمشابه اين دكمه روي . انتخاب نماييد 

 .دارد وجود نيز استرنوم

 :اكسترنال پدالهاي از استفاده طرز

 كل بر روي ژل تقسيم از اطمينان براي بماليد، آن روي ژل مقداري و برداشته دستگاه روي از را پدالها

 ژل نماييد دقت .پخش شود پدال فلزي تماس سطح كل در ژل تا داده قرار هم روي را پدال دو هر سطح،

 .نشود ماليده پدالها كناري ديوارههاي به و نباشد اندازه از بيش
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 ترقوه زير راست تقريباً طرف در بيمار سينه روي بر شده نوشته آن روي  Stermum كلمه كه پدالي سپس

 و كامل اتصال براي .دهيد قرار بيمار پستان طرف چپترين در شده نوشته آن روي  APEX كلمه كه پدالي و

 تخليه زمان در بيمار بدن روي كيلوگرم 10تا 12 برابر  تقريباً فشاري بيمار پوست سوختگي از جلوگيري

 .نماييد وارد شوك

 اكسترنال همين پدالهاي كمك با باشيد نداشته  ECGالكترودهاي  اتصال براي كافي فرصت كه صورتي در

 حالت  LEADدكمه  فشردن با كافيست كنيد، مشاهده مانيتور صفحه روي بر را بيمار ECGميتوانيد  نيز

PADDLES  دهيد قرار استفاده مورد را.  

C:  شارژ دستگاه)CHARGE ( 

 طريق از يا دستگاه و پانل روي از يا شارژ دكمه فشار با .است دستگاه شارژ نوبت انرژي، انتخاب از پس

 خواهد شوك تخليه آماده ممتد بوق زدن با ثانيه چند از پس گرفته قرار   APEXپدال  روي بر كه دكمهاي

 .شد خواهد ظاهر  DEFIB SO J READY مثال طور به پيغام نيز مانيتور صفحه روي بر كه شد

 بر را شوك انتخابي دستگاه ثانيه، 60 از پس شويد منصرف شوك اعمال از مرحله اين در كه صورتي در

 10 از بعد و تبديل بوق منقطع به دستگاه ممتد بوق مدت، اين پايان در كه كرد خواهد تخليه خود روي

 با باشد زا مشكل ديگر بيماران براي بوق ممتد ثانيه 60 كردن تحمل كه صورتي در .شد خواهد قطع ثانيه

 .بيندازيد جلو را دستگاه تخليه زمان ميتوانيد ENERGY SELECTكليدهاي  از يكي فشردن

 ) :SHOCK ( شوك  تخليه

 دكمه دو هر با فشردن دستگاه بودن آماده ممتد بوق شنيدن از پس اكسترنال پدالهاي از استفاده صورت در

 مانيتور صفحه روي بر آن با همزمان شد كه خواهد تخليه نظر مورد انرژي همزمان، بطور پدالها رنگ نارنجي

 :مقدار دو

 DEFID…J SELECTمقدار انرژي انتخاب شده  -1

  …J DELIVEREDمقدار انرژي تحويلي -2
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 انرژي فقط مقدار و پاك صفحه روي از تحويلي انرژي عددي مقدار ثانيه 50 از پس شد، خواهد ظاهر

 .ماند خواهد باقي مانيتور صفحه روي انتخابي

 توجه

 پدالها روي بر خشك شدن از و نماييد تميز را پدالها روي مانده باقي ژل حتماً دستگاه از استفاده از پس -1

 .كنيد خودداري

 15 اتومات باشد، بطور شده ست اتوماتيك پرينت روي بر دستگاه كه صورتي در شوك هر اعمال از بعد -2

 مربوط ثانيه 8 و شوك اعمال قبل از زمان به مربوط ثانيه 6 كه گرفت خواهد پرينت بيمار عملكرد از ثانيه

 و انتخابي ژول مقدار زمان، و تاريخ حاصله، موج سيگنال بر عالوه كه ميباشد، شوك اعمال از بعد زمان به

 .كرد خواهد ثبت نيز را بيمار، اميداس انتخابي ليد نوع و ECGسگينال  دامنه تحويلي، ژول مقدار

 Multi function electrode padas(MFE)فانكش  مالتي پد طريق از شوك

 MFEقرار استفاده مورد نيز شوك مرحله در پيس ميكر، و مانيتورينگ بر عالوه كه عملكرد چند پدهاي يا 

 از سپس كنيد خشك و  SHAVEرا  بيمار سينه سطح نياز، صورت در ابتدا پدها اين استفادهبراي  ميگيرد،

 نداشته وجود خالء بيمار پوست و پد سطح بين كه بطوري كنيد متصل بيمار به را پد پد، لبه كناره طريق

 سيم سپس نباشند تماس در آنها با و نگرفته قرار  ECG ليدهاي چست روي بر پدها كه نماييد دقت باشد،

 درست رابط سيم به يا بيمار به پد اتصال كه صورتي در نماييد متصل دستگاه اصلي  سيم به را پد ارتباطي

 .شد خواهد ظاهر صفحه روي POOR PAD CONTACTو   CHECK PADS پيغام باشد انجام نگرفته

 مانيتور صفحه روي DEFIB PAD SHORT پيغام  شود، برقرار كوتاه اتصال نيز پدها بين كه صورتي در

 پد و بيمار سينه چپ طرف در پد يك منباي بر پدها طراحي بيشتر، كلينيكي تأثير براي شد خواهد ظاهر

 پشت به پد چسبانيدن امكان دليل هر به كه صورتي در ولي ميگيرد، قرار بيمار پشت در آن مقابل در ديگر

 داشت توجه بايد ولي است پذير امكان نيز  STERNUMو   APEXمحل  در استفاده بصورت نباشد، بيمار

 .بود خواهد قبل حالت از كمتر كلينيكي اثر حالت اين در
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 پدالهاي اكسترنال طريق از شوك اعمال مانند پدها طريق از شوك مراحل تمام كه است ذكر به الزم

است  گرفته قرار پانل جلويي روي بر تخليه دكمه شوك، تخليه مرحله در فقط كه تفاوت اين با ميباشد

)SHOCK (شد خواهد روشن قرمز، رنگ به شوك اعمال براي بودن آماده هنگام و. 

SYNCHRONIZED CARDIOVERSION 

   حالت از كه است ضروري وغيره، ) VT(بطني  تاكيكاردي مثل مشخص آريتميهاي در

 با دستگاه SYNCحالت  در .شود استفاده )VF(بطني  فيبريالسيون از جلوگيري براي شوك سنيكرونايزه

 تخليه تشخيصي  R اولين از بعد شود، نگهداشته و فشرده شوك دكمه كه زماني بيمار، R موج تشخيص

 در را دستگاه كه زماني. شد خواهد قلبي بلوكهاي مانع و ميكند جلوگيري T موج روي بر تخليه از ميشود و

 را پيكان عالمت مانيتور صفحه روي بر Rموج  هر تشخيص از پس دستگاه مينمائيد، استفاده SYNCحالت 

 مانيتور صفحه روي بر را موج تشخيص قابليت LEADو   SI2Eهاي  دكمه تغيير با كه نمود خواهد ثبت

 .دهيد افزايش ميتوانيد

 كار طرز

   .دهيد قرارDEFIB حالت  روي را اصلي گردان سوئيچ -1

 .نماييد انتخاب  Energy selectدكمه  فشار با را الزم انرژي مقدار -2

 ،در رفت خواهد synchronized حالت به الكتروشوك مانيتور، صفحه پايين در )E(دكمه  فشردن با -3

 پيغام مانيتور صفحه و روي شد خواهد ثبت پيكان عالمت شده، داده تشخيص Rروي  بر حالت اين

)SYNC….J SET  (شد خواهد ظاهر. 

  .نماييد استفاده ECG  استاندارد كابل از  SYNCحالت  از استفاده طول در ميكنيم پيشنهاد

از  استفاده با حالت مشابه سيگنالي باشند داشته كامل اتصال كه صورتي در فانكشن مالتي پدهاي البته

ECG داشت خواهند را. 

 SYNCاز حالت  offيا  Pacerسمت  به اصلي كليد چرخاندن با يا و شوك هر از پس دستگاه نماييد دقت

 .ميشود خارج
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 ممتد بصورت تخليه زمان تا را حالت شوك تخليه دكمه بايد  SYNC حالت در شوك تخليه موقع در

 .كند تخليه بيمار روي را انتخابي انرژي Rتشخيص  از پس دستگاه تا داريد نگه و فشرده

 :الكتريكي شوك انجام روش

 8 كودكان و در سانتيمتر 13 طول داراي بزرگساالن در شوك پدال .است مناسب پدال انتخاب قدم اولين

 زير در اطفال سايز پدالهاي شوك DCدستگاههاي  اكثر در ميباشد سانتيمتر 4 نوزادان در و سانتيمتر

 .ميشوند جدا يكديگر دكمهاي از فشردن با معموالً كه دارند قرار بزرگساالن پدالهاي

 مقداري بيمار روي پوست پدالها قراردادن از قبل بايد ميباشد پدالها صحيح قرارگيري محل بعدي مرحله

 داده قرار هم روي را پدال دو هر كل سطح، روي ژل تقسيم از اطمينان براي و بماليد پدالها سطح روي ژل

 سالين نرمال به آغشته گاز عدد دو از ژل جاي به ميتوان .شود پخش پدال فلزي تماس سطح كل در ژل تا

 سوختگي خطر زيرا شود استفاده الكل از نبايد وجه هيچ به كه داشت بايد توجه .كرد استفاده مقطر آب يا

 .دارد وجود آتش سوزي و پوست

 پدالها گرفتن قرار محل

 :نمود استفاده روش دو از ميتوان بيمار به شوك اعمال براي

 شوك مخصوص پدالهاي از استفاده) الف

 شوك و مانيتورينگ بر عالوه كه دستگاههايي در مانكشن مولتي پدهاي از استفاده) ب

 .دارند نيز پيس ميكر امكانات

 الكترودها پيشنهاد گرفتن قرار براي مختلف پوزيشن سه شوك اعمال براي انتخابي روش به توجه با

 :ميشود

Sternal – Apical 1 

Left – Anterior – Posterior 2 

Apical – Posterior 3 

 در است شدهدرج  Sternumكلمه  آن روي و دارد قرار دستگاه راست سمت در كه پدالي اول روش در

 در و است شده نوشته APEX كلمه آن روي كه پدالي و ترقوه زير تقريباً بيمار سينه قفسه راست طرف
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 قرار چپ بغل زير قدامي خط در دندهاي بين فضاي پنجمين در قلب نوك در دارد قرار دستگاه چپ طرف

 .ميگيرد

 ايجاد .ميشود وارد پدالها و بيمار روي Kg 12 –10 برابر فشار سوختگي از جلوگيري و كامل اتصال براي

 .ميباشد پدالها و پوست صحيح تماس عدم نشان جرقه

 و ژول 360 تا  5از قطبي يك دستگاههاي در كه ميباشد الكتريكي انرژي ميزان صحيح انتخاب بعدي گام

 را ) شارژ( Charge ميزان شارژ دكمه  انتخاب از بعد ميباشد، ژول 200 تا 5 از قطبي دو دستگاههاي در

 هاي دكمه فشردن با ميكند، اعالم را شوك انرژي تخليه مخصوص آمادگي آالرم صداي با دستگاه فشرده،

 .ميشود منتقل بيمار بدن به شده تنظيم انرژي شوك با دارند قرار پدالها روي كه شوك تخليه

 اينكار، ابتدا براي .نمود استفاده فانكشن مولتي پدهاي از بايستي شوك اعمال براي سوم و دوم روش در

 متصل بيمار بدن به پد لبه كناره طريق از را پدها سپس شود، خشك و Shaveبيمار  سينه سطح بايد

 Left – Anterior  روش باشد در وجود نداشته خالء بيمار پوست و پد سطح بين طوريكه به نمود

posterior آنتريور ناحيه در فانكشن مولتي پد است يك شده مشخص شكل در كه همانگونه APEX قلب 

 .ميگيرد قرار چپ كتف استخوان زير بيمار پشت ناحيه در ديگر پد و ميشود چسبانيده

 Left ventricular apex محل  در دقيقاً فانكشن مولتي پد يك Apical - posteriorروش  در

(apex)ميگيرد قرار چپ كتف استخوان زير بيمار پشت در ديگر پد و ميشود چسبانيده. 

 -sterna يعني  اول روش مطابق را پدها فانكش مولتي پدهاي بوسيله شوك اعمال جهت ميتوان

Apicalپوزيشن در كه است ذكر قابل چسبانده Left – anterior posterior  شوك كارايي بيشترين 

 .داشت خواهيم را وارده

 از دورتر سانتيمتر 12 الكتروشوك پدالهاي كه شود دقت بايد دارند دائم پيس ميكر كه بيماراني با رابطه در

 .گيرد اررق ميكر پيس باطري
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 وايمني فني نكات

 خواهد دستگاه الكتروشوك از استفاده حين ناخواسته حوادث ايجاد از جلوگيري موجب ذيل نكات به توجه

 .شد

 تماس در با تخت وي بدن اعضاي از يك هيچ نبايد دارد قرار فلزي تخت روي بيمار اگر كه نمود دقت بايد

 زمان و ندارند تماس وي و تخت بيمار با نيز ديگران كه داشت اطمينان بايد دستگاه تخليه زمان در .باشد

 الكترود صفحات قسمتهاي ساير در ژل پراكنده شدن از بايد .شود اعالم مسئله اين بايد شوك تخليه

 سوختگي دچار اپراتور است ممكن باشد داشته وجود ژل دسته پدال روي كه صورتي در شويم مطمئن

  .شود

 .نكنيد يا خاموش روشن را آن هستند بيمار با تماس در الكتروشوك پدالهاي يا الكترودها كه زماني

 زيرا نبريد باال بكار غلظت با اكسيژن يا بيهوشي داروهاي و اشتغال قابل محيطهاي در را دفيبريالتور هرگز

 )انفجار و جرقه خطر(كرد قطع اكسيژن را جريان بايد دفيبريالتور از استفاده هنگام .دارد وجود انفجار خطر

 جريانهاي از ايجاد جلوگيري جهت هستند، عالي الكتريكي رساناهاي رينگر و سالين محلول مثل مايعاتي 

 .باشد تميز و خشك هميشه آن بايد اطراف وسايل و دفيبريالتور هستند، خطرناك بالقوه كه الكتريكي

 دستگاه يك متري شعاع در راديويي فركانس و الكترومغناطيسي ميدان داراي دستگاههاي دادن قرار از

 .ميشوند دستگاه عملكرد در اختالل باعث ECGموج  شكل در پارازيت ايجاد با زيرا كنيد، خودداري

 استفاده از دفيبريالتور)   Electro surgical unit(الكتريكي  جراحي هاي دستگاه از استفاده هنگام

 احتمالي صدمات ساير يا شديد، شوك الكتريكي سوختگي باعث مسئله اين به توجه عدم زيرا نكنيد

 .ميشود

 تماس هم به راالكترودها  نبايد هرگز شدهاند شارژ آزمايشي بطور كه الكترودها الكتريكي بار تخليه براي

 بايد دستگاه كردن تست براي در واقع و كار اين براي .ميشود دستگاه خازنهاي شدن خراب باعث زيرا داد

 كليد دستگاه تست براي شده مشخص ميزان دستگاه به شارژ و خود جاي در الكترودها قراردادن از بعد
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كلمه  گرفته و  Recordبخود  خود دستگاه تست، انجام از تخليه شود بعد دستگاه تا فشرد را انرژي تخليه

Test ok  كلمه دستگاهها برخي در يا و Delivery  روي ECG ميشود ثبت.  

 

 باطري ونگهداري حفظ

 باطريها سازندگان برخي از ميشود، استفاده ) Sealed –Laed Acid S.L.A(باطريهاي  از عموماً AEDدر  

) اطاق دماي در( پيوسته طور به S.L.A باطريهاي  معموالً .ميگيرند بهره)  NI-CD(  كادميوم– نيكل نوع از

 .ميكشد طول ساعت 24 تا 4 فرايند اين كه باشند شده تخليه كامل بطور اينكه مگر نيستند، شارژ قابل

 ندارند مجدد شارژ به نيازي كه ليتوم باطريهاي از خارجي دفيبريالتور سيستمهاي از محدودي بسيار انواع

 .ميكنند استفاده

 شارژ استفاده، ، بار هر از بعد بايد باطريها كه معتقدند AEDسيستمهاي  سازندگان اتفاق به قريب اكثر

 نحوه به زيادي بسيار حد تا يك باطري عمر چه اگر .گردند تعويض سال دو هر حال عين در و شوند مجدد

 در سيستم نيازهاي همه جوابگوي و كننده تضمينآن  منظم تعويض اما دارد، آن از استفاده و نگهداري

 .ميباشد اضطراري مواقع

 روز چند هر است كه بهتر هستند شارژ قابل باطريهاي داراي كه دستگاههايي سازندگان ساير نظر طبق

 به مجدداً سپس و شود كامل تخليه طور به باطري كه زماني تا كاركند برق به اتصال بدون دستگاه يكبار

 .كرد خواهد باطري كمك عمر طول افزايش به كار اين شود، شارژ كامل طور

 الكتروشوك دستگاه كردن تميز نحوه

 فاصله پدالهاي بال بيمار به دادن شوك اتمام و دستگاه از استفاده بار هر از بعد كه داشت توجه بايد

 باقي .كند جلوگيري پدالهاشيارهاي  داخل به آن نفوذ و ژل شدن خشك از تا شود، پاك ژل از الكتروشوك

 .شد خواهد پدال عملكرد اختالل رسوبات و تشكيل موجب الكتروشوك پدالهاي روي ژل ماندن

 ضد را آن با الكل سپس و نمود پدالهاپاك روي از را ژل ابتدا بايد الكتروشوك پدالهاي كردن تميز براي

 صفحه كردن تميز جهت كرد بخصوص تميز مرطوب دستمال با بايد را دستگاه قسمتهاي ساير .كرد عفوني
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 به ...و سرم آب، نفوذ از جلوگيري جهت است بهتر كرد، استفاده مرطوب دستمال از فقط ECGنمايشگر 

 كاور دستگاه بايد كار به شروع هنگام كه داشت دقت بايد ولي شود استفاده آب ضد كاور از دستگاه داخل

 .شود دستگاه برداشته روي از

 الكتروشوك مورد در كاربردي نكات

 تا است پذير قلبي تحريك سلولهاي تمامي همزمان كردن دپالريزه الكتروشوك دستگاه اثر مكانيسم -1

 .شود منتقل سينوسي گره به قلب الكتريكي هدايت

 :شوند نبض بدون قلبي ايست به منجر ميتواند ريتم چهار  -2

 حين در آسيتول ) PET(نبض  بدون الكتريكي فعاليت ، )VT(بطني  تاكيكاردي ،) V.F(بطني  فيبريالسيون

 در داروها تجويز و هستند اقدامات ، مهمترين از هنگام زود دفيبريالسيون و مقدماتي CPRقلبي  ايست

 .دارد قرار اهميت دوم مرتبه

 .است دفيبريالسيون آن مؤثر درمان كه ميباشد، VFميشود  قلبي ايست به منجر كه آريتمي بيشترين -3

 بهتري تأثير انجام شود اول دقيقه 4 در اگر كه است زمان به مربوط مستقيماً موفق دفيبريالسيون احتمال

 .داشت خواهد

 اطالق  Cardio versionسينوسي  ريتم به سينوس غير ريتم با قلب الكتريكي فعاليت تبديل به  -4

  :ميشود انجام طريق سه به كه ميشود،

  induced cough , pericardial thamp مكانيكي ) الف 

 )ايزوپرترنول نفرين، اپي ( شيميايي) ب

 جريان و ) Mono phasic –طرفه  يك( مستقيم الكتريكي جريان با صورت، دو به كه الكتريكي) ج 

 جريان با شوك شده انجام مطالعات طبق بر كه ميشود انجام)  Biphasic –دو طرفه (  متناوب الكتريكي

 .است فازيك مونو جريان از مؤثرتر فازيك باي

 :الكتروشوك اثر ميزان بر مؤثر عوامل  -5

 الكترودها  موقعيت )Antero lateral  ولي معمولتر  Antero posterior است مؤثرتر ( 
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 كاهش مييابد ٪ 50 تا نياز مورد انرژي مقدار زيرا است مؤثرتر فازيك باي حالت(  امواج شكل( 

 دهليزي  فلوتر نظير، شده ارگانيزه آريتميهاي( آريتمي  مدت طول و نوع-  V.T – Pdvt   

و  بطني و دهليزي فيبريالسيون مثل ارگانيزه غير آريتميهاي تا دارند نياز انرژي كمتري به مونومورفيك

V.T   مورفيك پلي(  

 كاهش مييابد شوك بودن آميز موفقيت احتمال يابد افزايش آريتمي وجود مدت طول چه هر. 

  دم ميباشد زمان از بيشتر بازدم زمان در ميشود وارد قلب به كه انرژي مقدار ( موقعيت تنفسي( 

 است متوسط جثه با افراد از بيشتر كمي چاق افراد براي نياز مورد انرژي مقدار. 

6- D/C  حداقل به  براي .شود پيس ميكر اختالل سبب ميتواند دائمي پيس ميكر با بيماران در شوك 

 خلفي  قدامي وضعيت و در گيرند قرار پيسميكر و باتري از دورتر سانتيمتر 11 پدالها بايد آن رساندن

 .شود گذاشته

 دقيقه هر با داد و خواهد افزايش ٪ 70 تا را ماندن زنده احتمال اول دقيقه 3 در دفيبريالسيون انجام   -7

 .ميرسد  2– 5%به تأخير دقيقه 12 از بعد و مييابد كاهش ٪ 10 -7٪مقدار اين تّأخير
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 Series  M مدل ZOLL دستگاه الكتروشوك

 

 
 كاربرد و مشخصات

اين دستگاه يك دستگاه اورژانسي سبك و قابل حمل براي انجام دفيبريالسيون عضالت قلب با قابليت 
براي اعمال شوك به صورت داخلي و اين دستگاه . و همچنين چاپ نتايج مي باشد ECG نمايشگري سيگنال

 .نرخ ضربان قلب با تنظيم محدوده آلرم را نمايش مي دهد. خارجي طراحي شده است

 :روش استفاده صحيح 

با چرخاندن اين سلكتوردستگاه روشن و مد كاري آن :  OFF/DEFIB/MONITOR/PACER سلكتور
و  Defib ، جهت شوك دادن در حالتMonitor جهت مانيتورينگ بيمار آن را در حالت. انتخاب مي شود

در حالت پيس سلكتورهاي سبز رنگ جهت .قرار دهيد PACER جهت استفاده از پيس ميكر در حالت
 تنظيمات جريان و ريت استفاده شوند

دستگاه به تفسير ريتم مريض جهت شوك اتوماتيك  AED با فشردن اين كليد در مد  ANALYZE :كليد   
  .مي پردازد
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بيمار از آن خوانده مي شود در صورت اتصال كابل سه  ECG با فشردن اين كليد ليدي كه  LEAD :كليد
 11 .و در صورت عدم اتصال از پدلهاي شوك انتخاب مي شود III و II و I ليد ببمار بيسن ليدهاي

  .ژول را فراهم ميكند 0-360اين كليد امكان انتخاب انرژي شوك از   SELECT ENERGY : كليد 

با : CHARGE كليد .تنظيم مي كند mv/cm 3-5/0 رادر محدوده ECG دامنه نمايش :SIZE كليد
  .فشردن اين كليد دستگاه انرژي انتخابي را جهت تخليه شارژ مي كند

 .با فشردن اين كليد صداي آلرم دستگاه قطع مي شود  SUSPEND ALARM : كليد

از عمليات انجام شده با دستگاه از لحظه روشن شدن با فشردن اين كليد جمع بندي  SUMMARY : كليد
  .پرينت گرفته مي شود

بنابراين . بيمار انجام نمي شود R با فشردن اين كليد تخليه انرژي دستگاه تا ديدن كمپلكس   SYNC :كليد
  .زم است با توجه به ريتم بيمار كليدهاي قرمز تخليه روي پدلها فشرده شودال

. عات موجود در صفحه نمايش را پرينت مي گيردالفشردن اين كليد دستگاه اط با   RECORDER :كليد
 * .براي توقف پرينت مي بايست كليد يكبار ديگر فشرده شود

  ژول انتخاب،شارژ و روي دستگاه تخليه گردد 30جهت تست روزانه دستگاه انرژي. 
  ژول روي دستگاه 30بيش از دقت شود تخليه انرژي هيچگاه در هوا صورت نگيرد و هيچگاه انرژي

 .تخليه نگردد
  دقت شود برخي از تنظيمات دستگاه با دكمه هاي موجود در زير صفحه نمايش قابل تنظيم خواهد

  .بود

 نكات ايمني 

  از آنجايي كه دستگاه الكتروشوك دستگاه اورژانسي مي باشد بايد همواره آماده ارائه خدمات بوده لذا
 . استفاده نمي شود بايد آنرا به برق متصل نمود تا باتريها همواره شارژ باشندهنگاميكه از دستگاه 

  اعمال شوك تمامي سطح تماس بدن با پدل بايستي خشك بوده و اتصال پدلها با بدن كامل
 . در غير اينصورت جرقه هاي ايجاد شده به سطح پدلها آسيب مي رساند.باشد

 15تخليه متوالي بايد  5بين هر . تخليه را انجام مي دهد هنگاميكه دستگاه در ماكزيمم انرژي عمل 
 . دقيقه استراحت دستگاه در نظر گرفت

 هنگام تعويض پدلها و پروبها بايد حتما ابتدا دستگاه را خاموش كرد. 
  در صورتي كه شارژ باتريها به دفعات و به ميزان كم و به صورت ناقص انجام شود عمر باتري كاهش

دقيقه است كه در اين صورت چراغ سبز رنگ روشن  20زمان شارژ كامل باتري  مدت. خواهد يافت
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چشمك زدن هر دو چراغ . روشن بودن چراغ زرد نشانه در حال شارژ بودن باطري است. مي شود
 نشانه قطع بودن باطري و وصل بودن برق شهر است

 باتريها با عمر سه   .عويض شوددر صورتيكه شارژ باتري در زماني خيلي كوتاه انجام شد باتري بايد ت
  .سال بايد تعويض شوند

  از شارژ كردن باتري در برابرر نور مستقيم آفتاب و يا در برابر اشعه هاي مختلف و يا محلهاي سرد با
  درجه خودداري كنيد 40 يدرجه و درجه حرارتهاي باال 5ر از درجه حرارت هاي پايين ت

 بار دستگاه را از برق بكشيد و از انرژي باتري تا زمان  2اي  به منظور طول عمر بيشتر باتري هفته
 . تخليه كامل باتري جهت كار با دستگاه استفاده نمائيد

 افزايش طول سيم برق دستگاه با استفاده از سيمهاي رابط ممنوع مي باشد.  
 دت را از نظر سالم بودن بررسي نمائيقبل از استفاده از دستگاه تمامي سيمها و اتصاال.  
 مطمئن شويد كه سيم برق دستگاه داراي اتصال زمين مي باشد . 
  هنگام كار با دستگاه هيچگاه نبايد دست پرستار و يا پدلها مرطوب باشند زيرا احتمال برق گرفتگي

 . وجود دارد
 تخليه شوك در مكانهايي كه اكسيژن بسيار وجود دارد خطر ايجاد انفجار را افزايش مي دهد . 
 ي اين دستگاه در نزديكي دستگاههايي با ميدان الكترومغناطيسي زياد نظيربه كار گيرRAY-X و 

MRI و Scan CT باعث ايجاد تداخل ميدانها شده و كار دستگاه را مختل مي كند . 
  در هنگام كار با دستگاه دقت كنيد كه بيمار روي يك سطح صاف و سخت و خشك و عايق از نظر

ا برانكار نباشد و دقت شود بيمار در اتصال با اجسام فلزي مانند تخت ي الكتريكي دراز كشيده باشد و
 . تور با يكديگر يا با اشياء فلزي كه در اتصال با بيمار هستند تماس نيابدالپدلهاي دفيبري

 ماساژهاي قلبي و تنفس مصنوعي را قبل از تحريك براي شوك فورا قطع كنيد. 
 پدلها روي نوك پستانها،  در هنگام كار با دستگاه از قرار دادنSTERNUM،PACEMAKER  يا

 . تور هاي كاشته شده در بدن مريض خودداري كنيدالدفيبري
  كليه الكترودهاي غيرقابل مصرف و خراب شده را فورا براي جلوگيري از استفاده مجدد غير عمد دور

 . بيندازيد
 

سيون الميكركاشته استفاده مي كند، دفيبريسيون قرار مي گيرد، از پيس الچنانچه بيماري كه تحت دفيبري
ل ايجاد مي كند و يا باعث خرابي پيس ميكر مي شود بنابراين رعايت نكات زير الدر كار پيس ميكر اخت

 : الزامي است

 .كمترين سطح انرژي كه برآوردكننده تقاضاي تان باشد انتخاب كنيد )1
 . خودداري كنيد از بكاربردن الكترودها در مجاورت الكترودهاي پيس ميكر )2
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 . حتما در هنگام دفيبريالسيون يك پيس ميكر خارجي جهت احتياط به همراه داشته باشيد )3
 .سيون بايد فورا تنظيمات پيس ميكر كاشته شده كنترل شودالبعد از عمل دفيبري )4

 

نمودتا باتريها از آنجايي كه دستگاه الكتروشوك دستگاه اورژانسي مي باشد بايد همواره آنرا به برق متصل 
در اين حالت چراغ سبز دستگاه روشن است و معرف اين است كه دستگاه به برق شهر . همواره شارژ باشند

 .  متصل است

در .هنگام اعمال شوك تمامي سطح تماس بدن با پدل بايستي خشك بوده و اتصال پدلها با بدن كامل باشد
 . سيب مي رساندغير اينصورت جرقه هاي ايجاد شده به سطح پدلها آ

دقيقه  15تخليه متوالي بايد  5هنگاميكه دستگاه در ماكزيمم انرژي عمل تخليه را انجام مي دهد بين هر 
 . استراحت دستگاه در نظر گرفت

ثانيه بگذرد و عمل تخليه صورت نگيرد دستگاه به صورت  30اگر پس از شارژ دستگاه در يك انرژي معين 
 .  مي دهد بنابراين استفاده مجدد نياز به شارژ مجدد داردداخلي عمل تخليه را انجام 

 . هنگام تعويض پدلها و پروبها بايد حتما ابتدا دستگاه را خاموش كرد

در صورتي كه شارژ باتريها به دفعات و به ميزان كم و به صورت ناقص انجام شود عمر باتري كاهش خواهد 
 . ساعت است 16مدت زمان شارژ كامل باتري . يافت

 . ساعت انجام شد باتري بايد تعويض شود 2در صورتيكه شارژ باتري در زماني كمتر از 

 . سال بايد تعويض شوند 5/2باتريها با عمر 

 . دتور را ماهي يكبار چك كنيسيستم اخطار دفيبريال

 

 ضد عفوني كردن دستگاه / روشهاي تميز

  براي احتياط بيشتر .دستگاه را خاموش نمائيدقبل از هرگونه تميز كردن دستگاه آنرا از برق جدا و
  .تور جدا كنيدالريد و پدلها را از دفيبريباتري را بيرون آو

 براي تميز كردن سطح دستگاه از پارچه نمدار و محلولهاي پاك كننده مي توان استفاده كرد. 
 تگاه و همچنين هنگام استفاده از مواد شوينده مراقب باشيد اين مواد و ساير مايعات در داخل دس

به همراه مواد پاك % 70براي ضدعفوني كردن استفاده از الكل  ورودي تجهيزات جانبي وارد نشوند
 .كننده با درجه بيمارستاني مناسب مي باشند
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 از غوطه . براي تميز كردن الكترودها آنها را بر روي سطح پارچه آغشته به آب و صابون مالش دهيد
 .جدا اجتناب نمائيد ور سازي آن در مواد شوينده

  هيچگاه براي كندن و تميز كردن ذرات جامد يا لكه هاي روي الكترودها از ابزارهاي نوك تيز فلزي
  .استفاده نكنيد به جاي اين ابزار از ابزارهاي غير فلزي استفاده كنيد

 چه پدلها چه خارجي و .هيچگاه دستگاه را در معرض حرارت به منظور استريل كردن قرار ندهيد
درجه سلسيوس و يا  134داخلي پس از تميز شدن ،توسط گاز اتيلن اكسايد يا بخار آب در دماي 

دقت شود الكترودهاي  و ننمائيدالتشعشع قابل استريل شدن هستند الكترودها را هيچگاه اتوك
 .داخلي بايد بعد از هر بار استفاده استريل شوند

 هيچگاه پانل LCD  مواد ضدعفوني كننده تميز ننمائيد ، چرا كه باعث كدر دستگاه را با الكل يا
 .هميشه با پارچه مرطوب سطح مانيتور شوك را تميز نمائيد .شدن صفحه نمايش مي شوند
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 Lifepak20 دستگاه الكتروشوك

 
 كاربرد و مشخصات 

،اندازه گيري ECG نمايشگري سيگنالت قلب با قابليت السيون عضالدستگاه الكتروشوك براي انجام دفيبري
اين دستگاه براي اعمال شوك به صورت داخلي و خارجي به .و همچنين چاپ نتايج مي باشد SPO2 ميزان

 (Pacemaker)اين دستگاه قابليت اضافه شدن ضربان ساز. گونه نيمه اتوماتيك و دستي طراحي شده است

  .را نيز دارد

 روش استفاده صحيح 

 .روشن و خاموش كردن دستگاه مي باشد جهت  ON :كليد

: SELECT ENERGY بوسيله اين كليد پس از انتخاب . زم براي شوك دادن را انتخاب كنيدميزان انرژي ال
دفيبريله يا (زم به ذكر است قبل از تخليه انرژي، به نوع انرژيال. زم، انرژي تخليه مي شودميزان انرژي ال

 .را فشار دهيد SYNC در صورت استفاده از شوك سينكرونيزه حتما دكمه. توجه داشته باشيد )سنكرونيزه

: LEADبا اين كليد نوع ليد را مشخص كرده كه به طور كلي شامل I ،II   وIII  مي باشد . 

 : SIZE است 4تا  25,0اندازه ليدها را نشان مي دهد كه از. 

: ALARM نمايش داده مي شود كه مي توان محدودهپس از فشردن اين دكمه صفحه اي ECG ) باريك يا
 .رم را مشخص نمودروشن يا خاموش بودن آال )پهن شدن



 
 
 

۵٠ | P a g e                                   مركز آموزشي درماني مطهري اروميه 
 

 OPTION     :نام بيمار، نوع PACE در ضمن براي . و تاريخ پذيرش را مي توان در اين قسمت وارد نمود↑ 
 . كليد استفاده نمود اين از توان مي هم رمآال صداي ↓و

PRINT    :جهت پرينت گرفتن از ECG جهت چك كردن دستگاه در . بيمار از اين كليد استفاده مي شود
،با كليك روي اين كليد  Test User و نمايش صفحه اي با آيتم optionابتداي هر شيفت با فشردن كليد 

 . دستگاه چك شده و از سالم بودن و شارژ بودن دستگاه در طول شيفت اطمينان حاصل كنيد

 ايمني نكات 

 افزايش طول سيم برق دستگاه با استفاده از سيمهاي رابط ممنوع مي باشد. 

  هنگام كار با دستگاه هيچگاه نبايد دست پرستار و يا پدلها مرطوب باشند زيرا احتمال برق گرفتگي
 .وجود دارد

 تخليه شوك در مكانهايي كه اكسيژن بسيار وجود دارد خطر ايجاد انفجار را افزايش مي دهد. 
 به كار گيري اين دستگاه در نزديكي دستگاههايي با ميدان الكترومغناطيسي زياد نظيرRAY-X و 

MRI و Scan CT باعث ايجاد تداخل ميدانها شده و كار دستگاه را مختل مي كند . 
 جهت افزايش عمر دستگاه از باتري و كابلهاي اصلي استفاده نمائيد.  

  كه بيمار روي يك سطح صاف و سخت و خشك و عايق از نظر در هنگام كار با دستگاه دقت كنيد
نباشد  دالكتريكي دراز كشيده باشد و دقت شود بيمار در اتصال با اجسام فلزي مانند تخت يا برانكار

 . تور با يكديگر يا با اشياء فلزي كه در اتصال با بيمار هستند تماس نيابدالو پدلهاي دفيبري
  قرار دادن پدلها روي نوك پستانها، در هنگام كار با دستگاه ازSTERNUM ،PACEMAKER  يا

 .تور هاي كاشته شده در بدن مريض خودداري كنيدالدفيبري
 سيون قرار مي گيرد، ازالچنانچه بيماري كه تحت دفيبري PACEMAKER ،كاشته استفاده مي كند

 . ن مي شودمي كند و يا باعث خرابي آ ل ايجادالاخت PACEMAKER سيون در كارالدفيبري

  :بنابراين رعايت نكات زير الزامي است 

 كمترين سطح انرژي كه برآوردكننده نياز است را انتخاب كنيد. 
 از بكاربردن الكترودها در مجاورت الكترودهاي PACEMAKER خودداري كنيد . 
 سيون يك حتماالدر هنگام دفيبري PACEMAKER خارجي جهت احتياط به همراه داشته باشيد.  
 سيون بايد فورا تنظيماتالبعد از عمل دفيبري PACEMAKER كاشته شده كنترل شود. 
  دستگاه را در مكاني قرار دهيد كه امكان تهويه آن به خوبي وجود داشته باشد و فن هاي تهويه با

 .مانعي مسدود نشود
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  برق متصل نمودتا از آنجايي كه دستگاه الكتروشوك دستگاه اورژانسي مي باشد بايد همواره آنرا به
در اين حالت چراغ سبز دستگاه روشن است و معرف اين است كه . باتريها همواره شارژ باشند

 .دستگاه به برق شهر متصل است
  هنگام اعمال شوك تمامي سطح تماس بدن با پدل بايستي خشك بوده و اتصال پدلها با بدن كامل

 . پدلها آسيب مي رسانددر غير اينصورت جرقه هاي ايجاد شده به سطح .باشد
  15تخليه متوالي بايد  5هنگاميكه دستگاه در ماكزيمم انرژي عمل تخليه را انجام مي دهد بين هر 

 .دقيقه استراحت دستگاه در نظر گرفت
  ثانيه بگذرد و عمل تخليه صورت نگيرد دستگاه به  30اگر پس از شارژ دستگاه در يك انرژي معين

 .انجام مي دهد بنابراين استفاده مجدد نياز به شارژ مجدد داردصورت داخلي عمل تخليه را 
 هنگام تعويض پدلها و پروبها بايد حتما ابتدا دستگاه را خاموش كرد. 
  در صورتي كه شارژ باتريها به دفعات و به ميزان كم و به صورت ناقص انجام شود عمر باتري كاهش

 . استساعت  16مدت زمان شارژ كامل باتري . خواهد يافت
  ساعت انجام شد باتري بايد تعويض شود 2در صورتيكه شارژ باتري در زماني كمتر از . 
  سال بايد تعويض شوند 5/2باتريها با عمر. 
 از شارژ كردن باتري در برابرر نور مستقيم  .تور را ماهي يكبار چك كنيدالسيستم اخطار دفيبري

درجه و  5ي سرد با درجه حرارت هاي پايين تر از آفتاب و يا در برابر اشعه هاي مختلف و يا محلها
  .درجه خودداري كنيد 40ي درجه حرارتهاي باال

 مشاهده پيغام high Energy يا low Energy  معرف اشكال در ذخيره سازي انرژي دستگاه است
 .زم است كه جهت تعمير دستگاه اقدام شودو ال

 استريل كردن دستگاه / ضد عفوني / روشهاي تميز

 براي احتياط بيشتر .بل از هرگونه تميز كردن دستگاه آنرا از برق جدا و دستگاه را خاموش نمائيدق
 .تور جدا كنيداليرون آوريد و پدلها را از دفيبريباتري را ب

 براي تميز كردن سطح دستگاه از پارچه نمدار و محلولهاي پاك كننده مي توان استفاده كرد. 
  شوينده مراقب باشيد اين مواد و ساير مايعات در داخل دستگاه و همچنين هنگام استفاده از مواد

به همراه مواد پاك % 70براي ضدعفوني كردن استفاده از الكل  ورودي تجهيزات جانبي وارد نشوند
 .كننده با درجه بيمارستاني مناسب مي باشند

  از غوطه . و صابون مالش دهيدبراي تميز كردن الكترودها آنها را بر روي سطح پارچه آغشته به آب
  .ور سازي آن در مواد شوينده جدا اجتناب نمائيد

  هيچگاه براي كندن و تميز كردن ذرات جامد يا لكه هاي روي الكترودها از ابزارهاي نوك تيز فلزي
 .استفاده نكنيد
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  Philipsالكتروشوك 

 

 كليد هاي كنترلي ، اتصاالت و نشانگرها 
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 )RAEDY FOR USE INDICATOR(كار نشانگر آماده به 

اين نشانگر با استفاده از عالمت هاى . ،در سمت راست و باالى دستگاه قرار دارد (RFU) نشانگر آماده به كار
 :دفيبريالتور را نشان مى دهد/زير وضعيت عملكردى مانيتور

 ساعت شنى مشكى چشمك زن نشان مى دهد كه عملكردهاى شوك، ضربان سازى، و ECG 

  .ميزان شارژ باترى مناسب براى عملكرد دستگاه وجود دارد. تگاه آماده به كار مى باشددس
 عالمت “X “ قرمز چشمك زن با صداى بوق منقطع نشان مى دهد كه باترى داخل دستگاه نمى

چنانچه باترى داخل دستگاه قرار گرفته و . باشد يا وضعيت شارژ باترى در سطح پايينى مى باشد
 داى بوق قطع مى شودشارژ شود، ص

 عالمت “X “ قرمز ثابت با صداى بوق منقطع نشان مى دهد كه يك اشكال حساس و اساسى در
دستگاه تشخيص داده شده است كه ممكن است از اعمال شوك در دفيبريالسيون، ضربان سازى و 

  .هنگام روشن كردن دستگاه، يك پيغام خطا نمايش داده مى شود. ثبت سيگنال جلوگيرى كند
 عالمت “X “ قرمز ثابت بدون صداى بوق منقطع نشان مى دهد كه هيچ منبع تغذيه اى به دستگاه

در صورتى كه بعد از اتصال برق يا باترى، . متصل نمى باشد، يا يك خطا در دستگاه رخ داده است
 .نشانگر به حالت ساعت شنى مشكى چشمك زن بازگردد، دستگاه آماده استفاده مى باشد

  

 پاسخ به آالرم ها  

 .وضعيت بيمار را بررسي كنيد )1
 .هشدار مشاهده شده را بررسي كنيد )2
 .با فشردن كليد منو يا يكي از كليدهاي هدايتي ،هشدارها را بي صدا كنيد )3
 .با انتخاب يكي از گزينه هاي زير ،وضعيت هشدار را مشخص كنيد )4

ALARMS OFF: ائم خاموش شده و عالمت در كنار مقدار آالرم هاي پارامترهاي مانيتورينگ به طور د
 .پارامتر نشان داده مي شود

 : Acknowledgeبصورت .تاييد اينكه شرايط هشدار وجود دارد،بدون اينكه عمل اضافه اي انجام شود
 .ظاهر مي شودAcknowledge پيش فرض وقتي كه هشداري بوجود آيد،هميشه پيغام  

New limits : را تنظيم كنيدمحدوده آالرم پارامترها. 
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 تنظيم محدوده آالرم ها/بررسي

زماني كه آالرم ها .محدوده آالرم ها بر اساس نوع بيمار و تنظيمات دستگاه بطور پيش فرض تعيين شده اند
 .روشن هستند،محدوده آالرم ها كنار مقدار پارامتر اندازه گيري قابل مشاهده مي باشند

 براي تنظيم محدوده ي آالرم ها 

 .ي منو را بزنيد دكمه  )1
 .را انتخاب كرده و دكمه منو را بزنيد  Measurements / Alarmsگزينه ي  )2
 .پارامتر مورد نظر را انتخاب كرده و دكمه منو را بزنيد )3
 .را ازمنو انتخاب كرده و دكمه منو را بزنيد Limitsگزينه  )4
 .محدوده مورد نظر را تنظيم كرده و دكمه منو را بزنيد )5

 

 دستى ديفيبريالسيون حالت در دادن شوك نحوه

ابتدا انرژي مورد نظر را انتخاب كرده پدل ها را روي قفسه سينه طبق پروتكل مركز قرار داده و ميزان تماس 
پدل ها با بدن از روي چراغ نشانگر روي پدل استرنوم بررسي شود سپس دكمه شارژ روي پدل ها را فشار 

 .روي پدل ها را فشار دهيد) شوك(يدهاي تخليه دهيد با تغيير صداي بوق دستگاه ،كل
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Operational Check )چک عملياتی( 

 .باشد MRx HeartStart مطمئن شويد كه باترى شارژ شده داخل دستگاه )1
 .قرار دهيد ژول 150پيچ گردان را روى  )2

 .دكمه منو را بزنيد )3
  .دكمه منو را بزنيدرا انتخاب كرده و  Other با استفاده از كليدهاى هدايتى، گزينه )4
  .را انتخاب كرده و دكمه منو را بزنيد Check Operational گزينه )5

 .را انتخاب كرده و دكمه منو را بزنيد Check Op Run گزينه )6

) خروج از مد درمانى( Mode Operating Normal Leaving دكمه منو را براى تاييد پيام )7
 .بزنيد

  .با دقت خوانده و به آنها پاسخ دهيد پيام هاى ظاهر شده بر روى نمايشگر را )8

 

 دستى بررسى براى هايى پيام و ها تست نتايج شامل گزارش يك عملياتى، چك شدن تكميل از پس
 . شود مى پرينت مصرفى، و جانبى لوازم تمام و ها كابل دستگاه،

 كابل با را عملياتى چك ساز، ضربان يا B.05 از باالتر يا مساوى افزارى نرم نسخه با هاى دستگاه براى: نكته
 . كنيد بررسى هفتگى شوك تست روش به را خارجى هاى پدل و داده انجام پد
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 )مصنوعي تنفس دستگاه(ونتيالتور 

 

 
 :تنفس فيزيولوژي

 با و مي باشند حساس و ظريف انگيزي شفت طور به كه هستند تنفسي سيستم بخش مهمترين ها ريه

 .دارند تقابل بيرون محيط

 كربن دي اكسيد دفع و سلول متابوليسم منظور به ها سلول براي اكسيژن جذب تنفس دستگاه اصلي هدف

 % 79 شامل هوا يا دريافت(  دم عمليات شامل تنفس فرآيند.است سلول متابوليكي هاي فعاليت از ناشي

 ها ريه داخل هواي دادن يا بيرون( بازدم و) كربن اكسيد دي % 0.04 و اكسيژن % 20.96 نيتروژن

 حركت( ديافراگم  انقباض از دم عمل .است) كربن اكسيد دي %4 اكسيژن % 17 نيتروژن % 79 شامل

 (ديافراگم استراحت از بازدم و )خارج و باال سمت به ها دنده حركت (اي دنده بين وعضالت ) پايين سمت به

 .ميشود منتج  )پايين  و داخلي حركت( اي  دنده بين وعضالت) باال  به رو حركت
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 .ميباشد آلوئول -برونشيل-برونش-اصلي برونش-تراشه-حنجره-حلق- بيني ي حفره: شامل تنفسي سيستم

 
 

 :مقدمه
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 حال بد بيماران شديدا از مراقبت حياتي جز يك ويژه هاي مراقبت هاي بخش در مكانيكي تهويه از استفاده

 دستپاچه اين وسايل آشكار پيچيدگي ي بوسيله هايي مكان چنين در مبتدي شخص يك.است

 در و عمومي هاي بخش در از آنها وسيع استفاده به منجر تهويه تهاجمي غير هاي روش ي توسعه.ميشود

 همچنين و نباشد كافي زندگي بقاي براي بيمار خودي به خود تنفس كه هنگامي .است شده جامعه سطح

 از ونتيالتور ها درريه گاز ي نتيجه بي تبادل يا ديگر فيزيولوژيك عملكردهاي توقف از يشگيريبراي پ

 .ميشود استفاده

 را شفا بيمار و ميشود گرفته كار به تنفس به كمك ساختن ميسر براي تنها يعمصنو دهي تنفس

 ها ريه از و حمايت يعمصنو ي تهويه برقراري بلكه نيست بيماري درمان هدف ونتيالتور در واقع در.نميدهد

 .است ساز زمينه علت رفع زمان تا

 :ونتيالتور دستگاه دياگرام بلوك

 

 :آن مختلف هاي قسمت و ونتيالتور

Vent :ريه خارج يا داخل به )هوا( گاز آزادانه حركت  

Ventilator :ميسازد پذير امكان را آن كردن خارج و ها ريه داخل به هوا عبور كه دستگاهي. 
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 :ونتيالتور از استفاده مورد هاي مكان

 .ميگيرد قرار استفاده مورد اورژانس و ويژه هاي مراقبت هاي بخش در دستگاه اين

 است رنگ شلنگ زرد air و رنگ سبز شلنگ معموال اكسيژن .هستند air و ژنياكس ونتيالتور هاي ورودي

 .ميشوند تامين كمپرسور يا سانترال سيستم طريق از يا كه

 تهاجمي غير .ميشود تقسيم تهاجمي و تهاجمي غير ي دسته دو به كردن ونتيله هنگام در ها گذاري لوله

 .ميپذيرد تراكئوستومي انجام يا اينتيباسيون شامل تهاجمي و.است بيني ماسك و ماسك شامل

 :ونتيالتور اصلي هاي قسمت

 :هد

 كاري مد براي انتخاب دستگاه با كاربر گرافيكي رابط.ميشود وارد air و اكسيژن هاي ورودي قسمت اين در

 .است بخش اين در دستگاه ديگر تنظيمات و دستگاه

 :كمپرسور

 هواي سانترال كه هايي بيمارستان در تر بيش و آورد مي وجود به هد براي را air تامين بخش اين در

 از هوا وقتي كرد يعني استفاده سانترال و كمپرسور از زمان هم ميتوان.ميشود استفاده نيست موجود

 .ميشود فعال كمپرسور كند افت سانترال

 :فاير همودي

 باشد ICUبخش  در ها ساعت است ممكن كه بيماري براي را مرطوب هواي و بوده فيلتر همانند بخش اين

 بر حرارت ي درجه.دارد نام چمبر است آب گيري قرار محل كه فاير همودي روي محفظه ي.ميكند فراهم

 .است تنظيم قابل فاير همودي روي

 به از دستگاه خروجي دمي هاي لوله نحوي به بايد ميشود استفاده فاير همودي دستگاه از كه صورتي در

 .شود وصل بازدمي قسمت به فاير همودي از و فاير همودي

 :مكانيكي تهويه فرايند در متداول اصطالحات
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 ) Respiratory Rate (RR) Or Frequency (تنفس تعداد

 است از فركانس تابعي كه داده ميشود بيمار به ونتيالتور توسط دقيقه هر در كه است تنفسهايي تعداد

  .است مناسب دقيقه در تنفس8تا  6بين تنفس تعداد طبيعي ريه با بيماران براي

 از بيش خروج يا هيپرونتيالسيونو  auto PEEP از  جلوگيري براي ريه انسدادي بيماريهاي با بيماران براي

 تعداد) پنوموني( ريوي  محدودكننده بيماريهاي با بيماران .ميشود تنظيم 8-6 بين تنفس تعداد CO2حد 

  .ميكنند تحمل را دقيقه در تنفس 12-20 بين تنفسها

 )Tidal volume (mv)(جاري  حجم

 تا 5 از اين حجم .ميگردد تحويل بيمار به ونتيالتور توسط تنفس هر در كه است گاز از حجمي جاري، حجم

 راههاي مقاومت ظرفيت ريه ها، به بستگي و است تنظيم قابل بيمار وزن هركيلوگرم ازاي به ميليليتر 15

 .دارد بيماري پاتولوژي و هوائي

 )Minute volume(mv)(دقيقه اي حجم

 TV      TV*RR=MV  جاري حجم در) RR OR F(تنفس  تعداد ضرب حاصل از است عبارت

 )Inspiratorytime(Ti)(دم زمان

 شود داده بيمار به تنفس دم درطول ميكشد طول كه زماني مدت

  )Fractional inspired oxygen(Fio2)(دمي اكسيژن درصد

 تا) هواي اتاق(  % 21 بين و ميشود داده بيمار به كه است اكسيژني مقدار دمي اكسيژن كسر يا درصد

 .است تنظيم قابل % 100

 )sensivity/trigger(ونتيالتور  حساسيت 

 تنفس شروع در صورت اما .ميگردد ارائه اجباري دم شده، تنظيم پيش از فواصل طبق اجباري تنفسهاي در

 دستگاه مدار در فشار، افت يك ميكند كه جريان ارائه به شروع ونتيالتور حساسيت، تنظيم با بيمار، مجدد

( پايه  خط زير در فشار افت مقدار نمايانگر ) senility setting( حساسيت  تنظيم بنابراين .شود احساس

 موجب تا)  Triggering effort( كند ايجاد ونتيالتور مدار در بايستي بيمار كه است)  بازدم انتهاي



 
 
 

۶١ | P a g e                                   مركز آموزشي درماني مطهري اروميه 
 

 ميتوان حساسيت، كليد صحيح تنظيم با .شود آن برروي تنظيمي جاري حجم ارائه جهت دستگاه تحريك

 ،است )off(حساسيت  كليد كنترله مد در. كرد هماهنگ بيمار كوششهاي با را تهويه اي دستگاه پاسخ

 تنظيم با مانند كمكي مدهاي در حاليكه در نميدهد، بيمار تنفسي كوشش به پاسخي دستگاه بنابراين

 پاسخ بيمار دم با هماهنگ اجباري تنفس يك با بيمار تنفسي كوشش به دستگاه حساسيت، ميزان صحيح

 را الزم است ونتيالتور دم شروع جهت كه را بيمار تنفسي تالش مقدار ونتيالتور حساسيت بنابراين .ميدهد

 حساسيت بجاي غالبا جديد ونتيالتورهاي در .ميگردد تنظيم حجم يا فشار اساس بر و كند مي تعيين

 حساسيت سيستم در .ميشود استفاده ) Flow by(يا ) Flow triggering(جرياني حساسيت از فشاري

 تنفس يك برسد )اپراتور توسط(شده تنظيم پيش از حجم به بيمار ارادي دم جريان زمانيكه جرياني،

 جريان يك كه است صورت اين به جرياني حساسيت كار اساس .ميگردد تحويل ونتيالتور توسط حمايتي

 را ارادي تنفس بيمار زمانيكه ،)برگشتي جريان = تحويلي جريان(ميگرد باز ونتيالتور مدار داخل از مداوم

 كاهش برگشتي گاز حجم بنابراين شده، بيمار ريه وارد عبوري گاز جريان از قسمتي نمايد، شروع

 كافي، جريان ارايه وبا كرده حس را جريان اختالف اين ونتيالتور ،)تحويلي جريان >برگشتي جريان(.مييابد

 و دقيقه درليتر  Flow sense  (3(  ميزان حساسيت جريان اگر مثال براي .ميكند حمايت بيمار دم از

 طي در دقيقه در ليتر 6 ميزان به جرياني شود، تنظيم دقيقه در ليتر Flow base  (6( پايه جريان مقدار

 دمي باز مدار در هوا ليتر 6 باشد، نداشته ارادي تنفس بيمار اگر .جريان مييابد ونتيالتور مدار در بازدم

 ارادي دم نمايانگر نمايد، افت ليتر 3 به ليتر 6 از برگشتي مقدار و شروع بيمار تنفس اگر ليكن .برميگردد

روي  بر تنظيمي جاري حجم تحويل براي دستگاه محرك كه ميباشد دقيقه در ليتر 3 ميزان به بيمار

 به .بيمار دارد تنفسي كوشش ميزان و تنفسي مد به بستگي Triggerميزان  انتخاب .ميباشد ونتيالتور

 يا منفي فشار( تالش بيمار از ميزاني دستگاه، حساسيت ونتيالتور نوع اساس بر حساسيت ديگر عبارت

 تنظيم نحوي به بايد دستگاه حساسيت .است الزم ونتيالتور طرف از تنفس تحويل براي كه است )حجمي

 .بدهد را جاري ارائه حجم جهت ونتيالتور تحريك امكان بيمار به كه شود

Flow: 
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 كه است اين از فلو منظور و ميشود محاسبه دقيقه در ليتر حسب بر كه است دم طول در هوا جريان سرعت

 كوتاهتر دم زمان باشد فلو بيشتر چه هر برسد بيمار به سرعتي چه با) جاري حجم( گاز از مشخصي حجم

 .ميگردد تر طوالني دم زمان فلو كاهش با بر عكس و خواهدشد بيشتر ريه حداكثر فشار نتيجه در و ميشود

 .است در دقيقه ليتر 50 تا 30 تقريبا آن نرمال مقدار

 I:E Ratioيا ) Inspiratory .Expiratory .Ratio(بازدم به دم نسبت

 نحوي تنظيم به بازدم به دم نسبت معموال است بازدم با مقايسه در دم مدت طول نمايانگر نسبت اين

 نسبت از بالغين در تهويه مصنوعي) 1:4و  1:3و  1:2و 1:1,5(باشد بازدم از كوتاهتر دم مرحله كه ميشود

 بر در بازدم را آن % 67 و را دم تهويهاي سيكل هر از % 33 حالت اين در كه ميشود استفاده 1:2

 ميگيرد

 متوسط مالحظه فشار قابل افزايش موجب ميتواند باالتر و 2:1 نسبت يعني بازدم به دم معكوس نسبت

 .سفت باشد بسيار ريه بافت آنكه مگر گردد هموديناميكي عوارض و هوائي راههاي

 ) Plateau pressure( استاتيك فشار يا كفهاي فشار

 آلوئولي دهنده فشار نشان و دارد وجود هوايي راههاي در بازدم شروع از قبل و دم پايان در كه است فشاري

 ريه ها ظرفيت نشانه كاهش Peak pressureفشار  حداكثر و پالتو فشار رفتن باال .است ريه ظرفيت و

 ميباشد هوايي راههاي در وجود مقاومت نشانه پالتو فشار رفتن باال بدون فشار حداكثر رفتن باال اما است
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Ramp 
 را شده ست جريان حداكثر به فشار رسيدن زمان و است ثانيه برحسب ASBدر  فشار افزايش شيب تنظيم

 .ميكند مشخص

 آن مقدار كه است شده استفاده Tampبجاي   Rise time factorعبارت  از ونتيالتورها، از بعضي در در

  .است تنظيم قابل 15 تا 5 از

 sighعميق  دم

 برابر 2 تا 5/1حجم  وبا) پي در پي و عميق تنفس 3 تا 2 دقيقه 6 تا 5 هر(ساعت در بار 12 تا 6 عميق دم

 صورت در ممكنست است كه كوچك هوايي راههاي انسداد با مقابله عميق دم از هدف .است جاري حجم

ميلي  12-10( فيزيولوژيك حد از جاري باالتر حجمهاي از استفاده هنگام در .كند بروز كوچك جاري حجم

 دم شرايطي چنين در زيرا استفاده كرد، عميق دم از نبايد معموال PEEPبا بكارگيري ) گرم ليترپاركيلو

 .گردد ريهها در تروما بارو بروز يا PIP هوايي راههاي فشار حداكثر شديد افزايش به منجر ممكنست عميق

 Peak airway pressure or peak inspiratory pressure(PIP)هوايي  راههاي فشار حداكثر
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 .دارد ريه و ظرفيت هوايي راههاي مقاومت به بستگي و است ها ريه كردن باد جهت الزم فشار دهنده نشان

 30 تا 20 به دم انتهاي در است كه سانتيمترآب 30 تا 15 دم مرحله در هوايي هاي راه فشار طبيعي مقدار

 آب متر سانتي 10 تا 5 آن مقدار معموال Pmaxفشار  حداكثر آالرم تنظيم هنگام .ميرسد سانتيمترآب

  .ميشود گرفته نظر در PIP از باالتر

 ) Inspiratory hold( دم حالت در ريه ها نگهداشتن

 ظرفيت و Resistanceمقاومت  گيري اندازه يا سينه گرافي انجام مانند خاص پروسيجرهاي انجام جهت

 .ميشود استفاده Complianceريه ها 

 ) Expiratory hold(بازدم حالت در ريه ها نگهداشتن

 .ميشود استفاده PEEPيا   Auto PEEPگيري  اندازه مانند خاص اندازه گيريهاي انجام جهت يا

 )  Compliance)(اتساع  قابليت( ظرفيت 

 در فشار ازاي افزايش به ريه ها حجم افزايش از است عبارت سينه قفسه و اتساع قابليت يا ريه ها كمپليانس

 .آلوئول ها داخل

HME filter (Heat and moisture Exchange filter) or Hygrobac filter 
گرم و   موجب بيمار بازدمي حرارت نگهداري و بيمار بازدم از ناشي رطوبت تغليظ با كه است فيلتري

 مرطوب                         

از ونتيالتور به بيمار و  آلودگي انتقال از و .ميگردد بيمار به ونتيالتور طرف از تحويلي دمي هواي شدن

 برعكس

 .جلوگيري مي كند
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 )O2 Sensor(اكسيژن سنسور 

 .دارد عهدهرب را بيمار به تحويلي اكسيژن درصد گيري اندازه وظيفه اكسيژن سنسور

 )Flow snesor(سنسور فلو

 .دارد بعهده تنفسي مدار طي در فشارها و حجمها گيري اندازه وظيفه سنسور فلو

 ) Resistance airway(هوايي راههاي مقاومت

 لوله وجود در صورت. ميباشد  متغير   cmH2o/L/sec 4-2بين  هوايي راههاي طبيعي مقاومت

 راههاي مقاومت آسم يا آمفيزم با و بيشتر يا  6cmH2o/L/secبه  مقاومت مقدار تراشه در آندوتراكيال

 :مييابد افزايش هوايي راههاي مقاومت نيز زير شرايط در .مييابد افزايش cmH2o/L/sec 18تا  هوايي

 كردن برونكواسپاسم، آسپيره مخاط، ادم ترشحات، افزايش

. 
 برطرف راه هوائي، كردن ساكشن مثال نمود جبران را هوايي راههاي مقاومت افزايش ميتوان علت درمان با

 .دهد را تغيير هوايي راههاي مقاومت از ناشي هوايي راههاي فشار افزايش انسداد كردن

 ونتيالتور دستگاه تنفسي مدهاي

 جهت شده تنفس استفاده نوع و حالت. داد تنفس بيمار به ونتيالتور كمك به توان مي مختلفي هاي روش با

 :است زير موارد شامل و است معروف تنفسي مد به بيمار
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1) .CMV:control mode ventilation (شده كنترل تهويه مد 

2) .ACV:assist mandatory ventilation(كمكي كنترل مد 

3) .IMV:intermittent mandatory ventilation(اجباري متناوب تهويه مد  

4) .SIMV:Synchronized IMV(هماهنگ شده اجباري متناوب تهويه مد  

5) .MMV:Mandatory minute ventilation(اجباري اي دقيقه تهويه مد  

6) .Spontaneous ventilation(ارادي تهويه مد  

7) .spontaneous pressure support ventilation(خودبخودي فشاري حمايتي تهويه مد 

8) .CPAPA:continues positive airway pressure(هوايي راه مداوم مثبت فشار  

9) .PEEP:Positive end expiratory pressure(بازدمي پايان مثبت فشار مد  

1) .CMV:control mode ventilation (شده    كنترل تهويه مد 

 

 

 قبل از آن و حجم تنفس تعداد.دهد مي بيمار به را مشخص و تنظيم قابل جاري حجم ونتيالتور مد اين در

 و)  تنفس توقف (آپنه دچار در بيماران مد اين.ندارد تنفسي سيكل و شروع روي كنترلي بيمار و شده تعيين

 بيمار اگر مد اين در. دارد كاربرد مركزي سيستم اعصاب در اختالل دليل به تنفسي كوشش حداقل با يا

 .افتد مي اتفاق دستگاه جنگ بيمار با باشد، تنفس داشته براي تالشي

2) .ACV:assist mandatory ventilation(كمكي كنترل مد 
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 تنظيم صورتي مد به اين.است حساس كشيدن نفس براي بيمار دمي كوشش به نسبت تورونتيال مد اين در

 تعيين پيش از هواي حجم آزاد شدن باعث مشخص منفي فشار با بيمار تنفسي كوشش هر كه است شده

 كنترل تهويه مد مثل دستگاه باشد، نداشته كوشش تنفسي بيمار كه صورتي در.ميشود بيمار ريه به اي شده

 .فرستد مي ها ريه داخل به شده تعيين زماني در فواصل را مشخص حجم و كرده عمل شده

 ضعف علت ولي به دارند كنترل خود تنفسي الگوي و تعداد روي كه شود مي استفاده بيماراني در مد اين

 .ندارند را تنفس كامل توانايي تنفسي، عضالت

3) .IMV:intermittent mandatory ventilation(اجباري متناوب تهويه مد  

 

 حجم معين ونتيالتور فواصل در ولي دهد مي ادامه خود ارادي تنفس به ونتيالتور مسير از بيمار مد اين در

 مي وي به بيمار، بازدم ارادي و دم به توجه وبدون شده تعيين پيش از تعداد با را هوا از مشخصي

 تنفس تعداد اگر مثال . دارد آنها و قدرت تنفسي عضالت كوشش به بستگي بيمار ارادي تنفس حجم.رساند

 و آزاد شده تعيين فشار و حجم با تنفس يك ثانيه  10 هر دستگاه باشد دقيقه در بار 6 مد، اين در دستگاه
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 تنفس كه بيماراني براي مد اين.باشد داشته خودبخودي تنفس ثانيه بيمار 10 فواصل دهد در مي اجازه

 به از دستگاه جدايي كامل جهت را الزم تنفس كفايت تنفسي، عضالالت ضعف به علت ولي دارند ارادي

 .است مناسب ونتيالتور از جدايي شروع براي رود و كارمي به اند، دست نياورده

 

4) .SIMV:Synchronized IMV(هماهنگ شده اجباري متناوب تهويه مد  

 

 مي آزاد و حجم شده حساس بيمار تنفسي كوشش به شده تنظيم قبل از فواصل در ونتيالتور مد اين در

 كشد مي نفس خودش تعداد تنفس و حجم با ارادي صورت به بيمار كمكي، هاي سيكل اين فواصل در.كند

 تعيين پيش از زمان كند مي صبر و دهد اوقرار مي اختيار در مرطوب دار اكسيژن هواي فقط ونتيالتور و

 در.ميكند آزاد حجم او براي تنفسي كوشش اولين با زمان در آن و برسد فرا تنفس دادن براي دستگاه شده

 مي بيمار به را الزم جاري حجم و تعداد مناسب زمان در ونتيالتور گردد وقفه تنفسي دچار بيمار اگر مد اين

 .رساند

 تنفسي SIMV در را حجم با مد اين تفاوت  IMVمد در كه است اين در  IMVسيكل  از قسمت هر در

 آزاد بيمار دمي تالش شروع با شده پيشت عيين از درزمان كه حالي در شود آزاد حجم است ممكن ارادي

 .كند مي

5) .MMV:Mandatory minute ventilation(اجباري اي دقيقه تهويه مد  
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 تنفس در يك كه هوايي حجم (اي دقيقه تهويه اگر . كند مي نظارت بيمار تنفس بر ونتيالتور مد اين در

 تنظيم ونتيالتور در نظر كه مورد)  شود مي خارج بازدم با و وارد دم عمل با دقيقه يك مدت در معمولي

 واقع در.كند مي آزاد شده تعيين پيشاز  كه را خود حجم ونتيالتور نيايد، وجود به بيمار توسط است شده

 نمي انجام كاري عمالً ونتيالتور باشد داشته را تنظيم شده حد در اي دقيقه تهويه حفظ توانايي بيمار اگر

 .دهد

 بيمار به اجباري تهويه باشد اي تفاوت  MMVو  SIMVدقيقه  تهويه حفظ به قادر بيمار اگر كه است اين

 .شود نمي داده

6) .Spontaneous ventilation(ارادي تهويه مد  

 

 ونتيالتور كرده و تعيين را جاري حجم و دقيقه در تنفس تعداد قبيل از تنفس كار كل بيمار مد اين در

 تنفسي وضعيت دستگاه.مي كند آزاد اكسيژن دم دوره طول در فقط و كند بيمارنمي به كمكي هيچگونه

 دستگاه هشدار سيستم اختاللي، هرگونه در قبال و كرده كنترل را)هوايي راه فشار تنفس، تعداد حجم،(بيمار

 .گردد مي فعال

7) .spontaneous pressure support ventilation(فشاري حمايتي تهويه مد 

 خودبخودي

 هوايي راه فشار مثبت شده تعيين قبل از ميزان با را خودبخودي كوششي دم دستگاه تهويه نوع اين در

 دمي لوله در شده تنظيم از پيش مثبت فشار با گاز از جرياني بيمار، توسط دم شروع با.دهد مي افزايش
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 را بيمار جاري حجم و گردد مي حفظ طور ثابت به ارادي دم سيكل كل در و كرده پيدا جريان ونتيالتور

 .كند مي تقويت

 معموالً مثبت فشار ميزان .گردد مي بيمار هاي ريه وارد گاز از بيشتري جريان ارادي دم هر با نتيجه در

 . شود مي تعيين پزشك توسط

8) .CPAPA:continues positive airway pressure(راه مداوم مثبت فشار 

  هوايي

 

 تنفسي سيكل در سراسر.باشند مي خودبخودي تنفس داراي كه شود مي گرفته كار به بيماراني براي مد اين

 كار و باشد نمي هوايي راه در فشار منفي ايجاد به مجبور هوا دريافت براي بيمار و شده حفظ مثبت فشار

 تنفس طول در . شود مي گرفته كار به ونتيالتور بيمار از جداسازي هنگام در مد اين.گردد كمترمي تنفسي

 كرده كنترل را بيمار تنفسي معيارهاي دستگاه و كند مي آزاد باال با فشار اكسيژن بيمار براي فقط ونتيالتور

 .كند مي خطر اعالم سيستم بروز مشكل صورت در و

9) .PEEP:Positive end expiratory pressure(بازدمي پايان مثبت فشار مد  
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 استفاده با.فشار اتمسفراست برابر ريه داخل فشار بازدم پايان در و بوده غيرفعال بازدم عمل طبيعي حالت در

 فشار شدن برابر از قبل يعني.بود اتمسفر خواهد فشار از باالالتر ريه داخل فشار بازدم انتهاي در مد اين از

 هوايي هاي حبابچه شدن مچاله از روش اين در.شد شروع خواهد بعدي تنفس اتمسفر، فشار با ريه داخل

 .شود مي ها ريه به رساني اكسيژن بهتر شدن باعث و شده پيشگيري

 ونتيالتور دستگاه هاي آالرم

 فشار كاهش به مربوط آالرم ) 1

 .شود مي اعالم لوله ها از هوا نشت و لوله ها شدن جدا دستگاه، از بيمار جداشدن هنگام آالرم اين

 فشار افزايش به مربوط آالرم) 2

 .گردد مي گرفته شده،تنظيم نظر در حد از بيش هوايي، هاي راه فشار افزايش از آگاهي جهت آالرم اين

 وسيله به لوله تراشه شدن گرفته گاز ها، لوله شدن خم ترشحات، افزايش آالرم اين شدن فعال علل برخي

 .باشد مي ونتيالتور با جنگ و هوايي راه افزايش مقاومت بيمار،

 اي دقيقه تهويه به مربوط آالرم) 3

 تعداد دليل افزايش به يا و شود كمتر حدي از اي دقيقه تهويه ميزان دستگاه نشت دليل به كه صورتي در

 .مي آيد در صدا به بخش اين آالرم شود، بيشتر مجاز حد از جاري حجم يا تنفس

 اكسيژن فشار كاهش به مربوط آالرم) 4
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 كنترل اكسيژن مركزي با ارتباطات است الزم و باشد مي سيستم در اكسيژن فشار كاهش يا قطع علت به

 .شود

 )آپنه (تنفسي وقفه به مربوط آالرم) 5

 البته) CMV( كه باشند مي. شود مي فعال آالرم اين) ثانيه 20 حدود معموالً (تنفسي وقفه صورت در

 .افتد مي كار به آپنه صورت در مطمئن تهويه سيستم به مجهز جديد هاي دستگاه

 دستگاه نارسايي به مربوط آالرم) 6

 خطر اعالم نباشد، سيستم تنفسي سيكل ايجاد به قادر دستگاه داخلي يا خارجي داليل به كه صورتي در

تنفس  براي اتاق هواي از تا بيمار گردد مي باز ونتيالتور ايمني دريچه ونتيالتورها اكثر در و شده فعال

 .كند استفاده
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1.: Paw Airways Pressureگيج مكانيكي فشار مجاري هوا كه فشار لحظه اي را نشان مي دهد. 

2.: Alarm Reset امكان بي صدا كردن كليداينPower Failure Alarm در بيماران .را مي دهد

اورژانسي،بويژه هنگامي كه كاربر در دسترس نيست ،بهتر است يك مانيتور تنفسي به بيمار متصل شود،اين 

مدت زمان بيصدا .كار نه تنها براي اطمينان از فشار تنفس دهي،بلكه از نظر حجمي نيز حائز اهميت است

 .ثانيه است) UNI EN(20استاندارد (شنيداري ،بداليل ايمني  كردن آالرم

3.  : FIO2 تنظيم نمود%100الي  45با استفاده از ولوم تنظيم ،مي توان غلظت اكسيژن را از. 

4.: Mode  روتاري براي انتخاب مدهاي عملكرديCPAP،IMV،IPPV،OFF. 

5.: Manual Breathing  امكان يك نفس اجباري فراهم مي شودبا فشار اين كليد توسط كاربر،. 
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6. Pressure Limit : با اين روتاري مي توان حداكثر فشار محدوده هوارا تنظيم نمود. 

7. : PEEP/CPAP با اين روتاري مي توان سطحPEEPرا در مدهاي IPPVو IMV  و سطح فشار را در مد

CPAP تنظيم كرد. 

  8: IN Time.نرخ تنفس بطور خودكار محاسبه شده .(اين روتاري براي تنظيم زمان دم به كار برده مي شود

 ).نمايش داده مي شود 13نمايش و بر روي صفحه 

9. : Exp Timeسرعت تنفس به طور خودكار ( .اين روتاري براي تنظيم زمان بازدم بكار برده مي شود

 )ده مي شودنمايش دا 13محاسبه شده و بر روي صفحه نمايش 

10. : Low Pressاز اين روتاري براي تنظيم حداكثر محدوده آالرم فشار مجاري هوا استفاده ميشود. 

11. : High Pressاز اين روتاري براي تنظيم حداكثر محدوده آالرم فشار مجاري هوا استفاده مي شود. 

12.Map : نمايش فشار ميانگين مجاري هوا در فاز تنفسي 

13. : Rateنمايش نرخ تنفس 

14.: MIXER درصد اكسيژن يا هوا را انتخاب نمودبا اين روتاري مي توان. 

15.: Batteryدر صورت بيرون آوردن ،جعبه فيوز هاي منبع تغذيه و باتري داخلي ديده مي شوند. 

16. : Power supply  ولت  12سوكتDC  ولت 12براي اتصال به يك باتريDC  باتري :بيروني بطور مثال

 )منبع تغذيه وسيله نقليه(آمبوالنس 

17:Handle. ميلي متر 300*10براي حمل و نقل و قرار دادن بر روي يك ميله به ابعاد. 
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 تميز كردن بدنه دستگاه 

تميز كردن بدنه دستگاه نياز به ماده بخصوصي ندارد و با يك پارچه يكبار مصرف مرطوب با محلول هاي 

 .شوينده مي توان آنرا تميز نمود

رقيق شده با شوينده هاي  )Buraton 10 Fبعنوان مثال(در صورت نياز مي توان از ضدعفوني كننده ها 

 .استفاده نمود)معمولي طبق دستورالعمل كارخانه سازنده 

 .مراقب باشيد كه هيچ گونه مايعي وارد دستگاه نشود
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 فالكتروكارديوگر

روش بي خطر و ارزان قيمتي براي كسب برخي اطالعات است و نوارقلب درباره ضربان و  (ECG)نوارقلب 
ممكن است نشان دهد كه آيا يك حمله قلبي  ECG همچنين. ريتم قلب به پزشك اطالعات مفيدي ميدهد

يا  رخ داده است يا خير؟ و آيا در قلب مشكالت بالقوه اي از نظر ميزان خونرساني به عضله قلب وجود دارد
 باشد مي اتصال هاي گيره و ليد يكسري داراي دستگاه اين .خير؟ نوار قلب بررسي رايج و بدون دردي است

 .شود مي وصل بيمار پاي و دست به ها گيره و سينه قفسه به ليدها كه

 
 قسمت هاي مختلف الكتروكارديوگراف

شكل ظاهري و نوع كليد ها به لحاظ  ECG اين قسمت بسته به مدل وشركت سازنده :صفحه كليد  -1

 : مي تواند بسيار متفاوت باشد ولي بوسيله آنها بايد بتوان كارهاي زير را انجام داد

 يمنبوسيله آن دستگاه را روشن و خاموش مي ك: كليد روشن و خاموش كردن دستگاه  – 1-1

   (auto) :و يا خودكار ( manual) كليد انتخاب نوع عملكرد دستگاه ازنظر دستي – 1-2

بگذاريم اپراتور قادر خواهد بود تا از ميان ليدهاي  manual اگربا اين كليد مد كاري دستگاه را بر روي
دستگاه به طور   autoيدر حاليكه با انتخاب مد كار. دوازده گانه هركدام را كه مورد نياز است انتخاب نمايد 

  خودكار كليه دوازده ليد را گرفته و چاپ مي نمايد

بوسيله اين كليد اپراتور دستگاه ميتواند بسته به نوع بيمار و توصيه : كليد انتخاب سرعت  -1-3      

 50ويا  25،  5سرعت حركت كاغذ مي تواند يكي از مقادير . پزشك سرعت حركت كاغذ را انتخاب نمايد 

mm/sرا به خود اختصاص دهد . 

بوسيله اين كليد مي توان اندازه موج رسم  ( gain): كليد تنظيم ظريب تقويت موج خروجي -1-4

 .مي باشد cm/mv 2و يا  gain 0.5  ،1 مقادير معمول. شده بر روي كاغذ را تنظيم نمود 

 . دمودن فيلتر دستگاه استفاده مي شواز اين كليد براي فعال و يا غير فعال ن :كليد فيلتر  -1-5

باشيم ميتوانيم ليد  manual ر صورتيكه در مد كاريبوسيله اين كليدها د: كليدهاي انتخاب ليد  -1-6
 غير فعال مي باشند auto در مد) يا كليدها ( قابل ذكر است كه اين كليد . مورد نظر خود را انتخاب نماييم 
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در خروجي ايجاد ميشود كه به   1mvبوسيله اين كليد يك سيگنال به اندازه  : mv 1 كليد  -1-7
 .تنظيم قلم مي توان از آن سود جستجهت تست خروجي و نيز 

دستگاه را قطع ويا شدت صداي آن را  ( beezer) بوسيله آن ميتوان بيزر: كليد تنظيم صدا  -1-8
 .اين كليد در بعضي از مدلها وجود ندارد. تنظيم نمود

رفتن بوسيله اين كليد و پس از انجام تنظيمات الزم ، دستگاه شروع به گ (start) : كليد شروع -1-9
 .نوار از بيمار مي كند

در .(براي اتمام كار بايد از اين كليد استفاده كنيم  manual در مد (stop ): كليد پايان -1-10
 .در يك كليد ادغام شده اند stop و start كليد ECG بسياري از دستگاه هاي

 . مي باشدو كابل اتصال ليدها  ( earth ) مشتمل بر كابل برق ، سيم زمين: اتصاالت  -2

 كابل برق جهت تامين جريان و ولتاژ مورد نياز دستگاه از برق شهري استفاده مي شود

به جهت رعايت مسائل ايمني و جلوگيري از اثرات نامطلوبي كه امواج الكتريكي و الكترومغناطيسي ) 2
مين الزامي مي گرفته شده از بيمار مي گذارد ، استفاده از كابل ز ECG موجود در محيط بر روي كيفيت

بسته به امكانات موجود مي توان از كابل كشي زمين ، لوله كشي آب ، شوفاژ و در نهايد در صورت در . باشد 
 .دسترس نبودن هيچ يك از موارد فوق از تخت بيمار براي اتصال سيم زمين استفاده نمود

 

 هاكابل اتصال ليد -3

  كته بسيار مهمن

 اتصال  از ها الكترود نصب  قبل از روشن كردن دستگاه و   

 .اطمينان حاصل كنيد (Earth) صحيح كابل زمين

 حذف پارازيت  باعث ايمني كابل زمين عالوه بر

 .ميشود ها

 

 

 

http://www.bmecenter.ir/wp-content/uploads/2014/05/ecg3.jpg�
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قلبي ) كانال(ليد  12الكترود ميتوان سيگنال  10الكترود است كه از برآيند اين  10شامل  ECG كابل
 .ثبت نمود              را 

 هالكترود مخصوص قفسه سين 6امها و مخصوص اندالكترود  4

 :باشد مي زير ترتيب به اروپا حوه نصب الكترودهاي گيره اي با استاندارد رنگين

 قرمز گيره – راست دست – 1

 مشكي گيره-پاي راست -2

 زرد گيره – چپ دست – 3

 سبز گيره –پاي چپ  -4

 

Chest lead  نمايش صورت به كه بود خواهند ليد 6 شامل.يابند مي اتصال سينه ي قفسه سطح به كه ها 

 .ميابد اتصال سينه ي قفسه قدامي قسمت به شده داده

 
 



 
 
 

٧٩ | P a g e                                   مركز آموزشي درماني مطهري اروميه 
 

V1 راست سمت اي دنده بين فضاي چهارمين در 

V2  روبرويV1 اي دنده بين فضاي چهارمين( سينه  جناغ كنار در( 

V3 بين فضاي در V2  وV4 قرار مي گيرد. 

 V4ترقوه مياني خط روي چپ سمت اي دنده بين فضاي پنجمين  

 V5  امتداد در V4 قدامي بغلي زير خط روي  

V6 امتداد درV4 بغلي زير مياني خط امتداد در و.  

 مثبت به قطب ديگر اندام و منفي قطب به ها اندام از تا 2 كه هستند تا 3 شده تقويت ي ليدها همچنين

 .ميابد اتصال

Avr :منفي قطب چپ پاي و چپ ودست مثبت قطب راست دست  

Avl :منفي قطب چپ پاي و راست دست و مثبت قطب چپ دست  

Avf :منفي قطب راست پاي و دست و مثبت قطب چپ پاي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

٨٠ | P a g e                                   مركز آموزشي درماني مطهري اروميه 
 

 

 

 نگهداري و سرويس 

 در هنگام استفاده از ECG حتما از سيم زمين استفاده نماييد.  

  الكترودها را با پنبه و الكل شستشو دهيدپس از هر شيفت كاري و يا حداقل روزي يك بار . 

 در صورت گير كردن كاغذ در بين غلطكها هرگز آن را بوسيله اجسام سخت خارج نكنيد . 

 حداقل هفته اي يك بار نوك قلم و يا كريستال حرارتي را با پنبه و الكل سفيد تميز نماييد. 

از به كاربردن كاغذهايي كه بزرگتر و يا همواره ازكاغذهاي استاندارد و مناسب استفاده نموده و (
 )كوچكتر از سايز كاغذ دستگاه مي باشد خودداري كنيد

      در صورتي كـه بـرق محلـي كـه دسـتگاه ECG      در آنجـا قـرار دارد دارا ي نوسـانات شـديد و
 UPS يا قطع و وصـل مكـرر مـي باشـد بـراي حفاظـت از دسـتگاه حتمـا از اسـتاباليزر و يـا          

 .تفاده كنيدسمناسب ا
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  اگـر در ECG  از باطريهـاي CD – NI      ني تـر شـدن عمـر    اسـتفاده شـده اسـت بـراي طـوال
 .آنها حتما بايد اين باطريها به طور منظم شارژ و دشارژ شوند

  ECG نكات قابل توجه در هنگام ثبت

 شرايط گرفتن نوار رعايت شده است؟  )1

  راديولوژي ، سونوگرافي ، تلفن مطمئن شويد دستگاه در مجاورت منابع نويز نظير دستگاه هاي
در غير اينصورت . همراه و يا ساير تجهيزات الكتريكـي ايجاد كننده تداخل استفاده نمي شود

 .دستگاه مزاحم را خاموش كرده و يا محل ثبت نوار را تغيير دهيد

  درجه سانتيگراد است 20-25دماي محيط بين 

 رطوبت محيط پايين است  

 آيا تغذيه برق دستگاه برقرار است؟ ) 2

 پريز وصل است 

 كابل ديگري با كابل تغذيه دستگاه تماس ندارد 

 كابل بيمار درست وصل شده است؟ ) 3

 الكترودها وصل هستند  
 كابل بيمار از كابل تغذيه دور است  
  به هم اتصال دارند )دستبند و پوآر(كابل و الكترودها 

 يح است؟ شرايط اتصال الكترودها صح) 4

 در صورت ضرورت از ژل استفاده شده است 

 الكترودها تميز هستند ، در غير اين صورت شستشو شده و سطح آنها پاك و براق شود  
 الكترودهاي كهنه و نو با هم و يا الكترودهاي از انواع مختلف با هم استفاده نمي شوند. 

 

 نكات ايمني 

  كنيد دستگاه خودداري )دمونتاژ كردن(الكتريكي از بازكردنبه منظور جلوگيري از بروز شوك هاي. 
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 بل اشتعال و گاز هاي بيهوشي وجوداز بكارگيري دستگاه در نواحي كه احتمال خطر احتراق گازهاي قا 
  .از بكارگيري دستگاه در هواي آزاد بپرهيزيد .دارد خودداري كنيد

 چنانچه در اثر حادثه اي شكستگي در LCD  دستگاه ايجاد شد از تنفس كردن و يا غذا صفحه نمايش
در ) جلوگيري نمائيد LCD خوردن در محل خودداري كنيد و از تماس بدن با مايع خارج شده از

 .صورت تماس اين مايع با پوست بالفاصله آنرا با آب بشوئيد

 وطه ور تحت هيچ شرايطي دستگاه يا كابلهاي آنرا به منظور شستشو يا ضدعفوني در داخل مايعات غ
  .نكنيد

  در صورتي كه ترديد داريد آيا پريزهاي برق داراي اتصال زمين هستند يا خير، يا در مورد خرابي ليدهاي
 . اصلي دستگاه شك داريد از دستگاه فقط در صورتي كه با انرژي باتري تغذيه مي كند استفاده كنيد

 كار مي كنند  ).... الكتروكوتر ، موبايل و  ( از بكارگيري دستگاه در محيطهايي كه تجهيزات فركانس باال
 .خودداري كنيد

 با  )شامل الكترودهاي خنثي(در هنگام كار با دستگاه همواره اطمينان يابيد كه نه بيمار و نه الكترودها
 در ارتباط نباشند )هر چند كه اين تجهيزات داراي اتصال زمين باشند(اشخاص ديگر يا تجهيزات ديگر

 تصال كامل به بدن نداشته باشند باعث ايجاد خطا در ثبت سيگنال مي شود كه اصطالحا اگر الكترودها ا
اين حالت ممكن است بر اثر شل شدن الكترودها و يا سولفاته . گويند Loose Connection ين حالت

بنابراين از . بايد توجه كنيد كه دستگاه در اين حالت هيچ اخطاري نمي دهد. شدن آنها به وجود آيد
  تصال كامل الكترودها و سولفاته نبودن آنها اطمينان پيدا كنيدا

 اين دستگاه چنانچه براي بيماري كه از Pacemaker  يا هر نوع دستگاه مشابه ديگر استفاده مي كند
هايي بايد در فواصل كافي  با اين حال دستگاه. به كار گرفته شود هيچ خطري براي بيمار ايجاد نمي كند

را  Recorder به منظور اطمينان بيشتر مي توانيد ارتباط بيمار با) به كار گرفته شوند ECG از ليدهاي
 قطع كنيد

 تور استفاده مي كنيد از دست زدن به دستگاهالچنانچه از دستگاه همزمان با دفيبري ECG به خاطر
 .احتمال خطر نشت جريان خودداري كنيد
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 استريل كردن دستگاه / ضد عفوني / روشهاي تميز

قبل از اقدام به تميز يا ضدعفوني كردن دستگاه ، دستگاه را خاموش كنيد و اتصال آن را از برق جدا  )1
  .نمائيد

 .براي تميز كردن سيستم مي توانيد از پارچه مرطوب به همراه محلول دترجنت استفاده كنيد )2

 .استفاده كنيد% 40لول رقيق شده فرمالدئيد براي ضدعفوني كردن سيستم از مح )3

آن را روشن  بعداز تميز و ضدعفوني كردن دستگاه حتما اجازه بدهيد دستگاه خشك شود سپس )4
 .كنيد

 .در هنگام تميز و ضدعفوني كردن مراقب باشيد كه محلول به داخل دستگاه نفوذ نكند )5

 .پاك كنيد% 40دئيد الكترودهارا مي توانيد با الكل يا محلول رقيق شده فرمال )6
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 A80 NEGARالكترو كارديو گراف 

 

 
 

دستگاه روشن مي شود در صورتيكه دستگاه به برق شهر وصل باشد چراغ  1با فشردن كليد شماره )1

 .روشن خواهد شد8شماره و در صورتيكه دستگاه تنها با باتري كار كند چراغ  7شماره

 )2شماره ( SENSگزينه 

 .به كار ميرود autoيا   manualبراي انتخاب مد ): 3شماره ( Modeگزينه 

 .براي انتخاب فيلتر مربوطه به كار مي رود) :4شماره ( Filterگزينه 

 .براي ساير تنظيمات دستگاه به كار ميرود): 6شماره (Menuگزينه 

 :شده بصورت زير باشددر حالت معمول بررسي كنيد كه تنظيمات دستگاه كه بر روي صفحه نمايش درج )2

10mm/mv                          25mm/s                        AUTO mode                     EMG 

filter  



 
 
 

٨۵ | P a g e                                   مركز آموزشي درماني مطهري اروميه 
 

بررسي كنيد كه پيامي بر روي صفحه مبني بر عدم اتصال ليدها و يا عدم  پس از اتصال تمامي ليدها ،)3

در اين حالت سيگنال هاي بيمار بايد بر روي صفحه نمايش .باشدوجود كاغذ در چاپگر حرارتي وجود نداشته 

 .نشان داده شود

با استفاده از كليد فيلتر چند ثانيه صبر كنيد تا سيگنال ها پايدار شوند در صورتيكه بيمار ناآرام است )4

آغاز  را فشار دهيد تا عمل ذخيره سازي دستگاه6شماره حال كليد .را انتخاب كنيد DRIFT+EMG ،گزينه

 .شود

پس از شروع . ثانيه متغير است  30تا  6زمان ركوردگيري دستگاه بسته به كيفيت سيگنال هاي بيمار بين )5

را LONG LEADدر صورتيكه قبال از منوي دستگاه ،.چاپ سيگنال مي توانيد ليدها را از بيمار جدا كنيد 

 .چاپ خواهد شد I,II,IIIدهاي ثانيه لي 8فعال كرده باشيد پس از چاپ اتوماتيك ليدها حدود 

ثانيه دستگاه خاموش  يكبعد از حدود .را فشار دهيد 6شماره براي خاموش كردن دستگاه ،يكبار كليد )6

 .خواهد شد

 درصورت .عملكرد دستگاه در حالت برق يا باتري تفاوتي در كيفيت سيگنال ها يا ايمني بيمار ندارد

دستگاه را براي شارژ به )براي باتري نو و سالم (بيمار  20اي كار با باتري ،بعد از حدود ثبت سيگناله

 .برق شهر متصل نماييد
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 BIOCARE 3010الكتروكارديوگراف 

 
 .روشن و خاموش كردن دستگاه توسط اين كليد انجام مي گيردON/OFF: كليد  )1

كاغذ را انتخاب مي بوسيله اين كليد اپراتور بسته به نوع بيمار و توصيه پزشك سرعت حركت  )2

 .ميلي متر در ثانيه تغيير كند 12.5،25،50، 6.25سرعت مي تواند يكي از مقادير.نمايد

 .مورد استفاده قرار مي گيرند ECGبراي تغيير ليدهاي  )3

 .ه كار مي رودب ECGكردن موج RESETبراي  )4

 .اين كليد براي ورود به منوهاي مختلف دستگاه به كار ميرود )5

 با.از كليد سبز رنگ استفاده مي شودECGيگنال بر روي كاغذ براي ضبط كردن س )6

 .فشار دادن مجدد كليد فوق ،پرينت متوقف مي گردد    

 .اين كليد در مدل فوق غير فعال مي باشد )7
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براي تست خروجي دستگاه ايجاد مي  1mvبوسيله اين كليد يك سيگنال به اندازه )8

 .گردد

 .به كار مي رود) manual,Auto(دستگاه) mode(اين كليد براي تغيير مد )9

 

ويا  2.5, 5, 10از مقادير بوسيله اين كليد دامنه سيگنال نمايش داده شده مي تواند به يكي  )10

همچنين در منوهاي مختلف دستگاه اين كليد براي بازگشت .ميلي متر در ميلي ولت تغيير كند20

 .به منوي قبلي به كار مي رود

 .مختلف دستگاه و انجام تنظيمات مختلف به كار مي رود اين كليد براي مشاهده منوهاي  )11

 الزم قبل از استفاده از دستگاه  اقدامات

 از كابل بيمار و كاغذ استاندارد مخصوص هر دستگاه استفاده نماييد. 

  خاصيت فلزي مچ بندها نبايد از بين رفته باشد،قسمت مكنده پوآرها نيايد پوسيدگي داشته باشد و

 .و دستبندها نيز بايد كامال تميز و عاري از جرم و ژل خشك شده باشدسطوح فلزي آنها 

 

 كات مهم در زمينه نگهداشت دستگاهن

  سطوح فلزي پوآرها و دستبندها بايد رطوبت مناسب ناشي از ژلECG) در صورت عدم وجود ژل از

ي و مرطوب باق به سطح پوست متصل شود و تا انتهاي گرفتن نوار ثابت) آب نيز ميتوان استفاده كرد

 .بماند

 در صورت گير كردن كاغذ در بين غلطك ها ،هرگز نبايد آن را به وسيله اجسام سخت خارج كرد. 

  آغشته به الكل ) يا پنبه(پس از هر شيفت كاري و يا حداقل روزي يكبار با استفاده از يك پارچه نرم

 .و ليدوايرها را تميز نموده و سپس خشك نماييد  ECGيا آب و صابون ،كابل 

 از اعمال كشش و كنش هاي محكم و تند به كابل بيمار جدا خودداري نماييد. 
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 630راهنماي سريع دستگاه آراز 

 

 )On/Off(كليد روشن و خاموش  -1
 .به شكل دستي Rhytmو  Autoو  Manualكليد تغيير ليدها در حالت  -2
 .استفاده كنيد Resetدر صورت خارج شدن سيگنالها از صفحه نمايش از كليد  -3
 10بهترين حالت . (مي باشد) Auto ،20mm/mv ،10 ،5 ،2/5 )Senseگين هاي قابل انتخاب  -4

 )مي باشد
. مي باشد) 50mm/s )Speedو  6/25، 12/5، 25سرعتهاي قابل انتخاب براي انجام ركوردگيري  -5

 )مي باشد 25mm/sبهترين حالت (
 )Menu(منوي تنظيمات دستگاه  -6
 )Enter(كليد تاييد در منو تنظيمات  -7
 )به سمت چپ و راست و باال و پايين(كليدهاي حركت در منو  -8
 )Start/Stop(شروع و پايان گرفتن نوار  -9
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زمان ). در صورت سبز بودن، شارژ كامل و در صورت نارنجي بودن بايد شارژ گردد(نمايشگر باطري  -10
 .ساعت مي باشد 3امل شارژ ك

جهت افزايش عمر باطري و عملكرد صحيح دستگاه بعد از سبز شدن چراغ باطري، دستگاه را از شارژ  -11
 .خارج نماييد

 

 
 

با تصوير باال مطابقت داشته  User Settingمطلوب، تنظيمات منوي  ECGجهت داشتن : توجه

 .باشد
 

 توصيه هاي مهم

 .اكسسوري ها را چك كنيدبه صورت روزانه سالمت ظاهري  -1
 .به هيچ وجه از الكترودهاي سولفاته شده استفاده نكنيد -2
 .را از كابل برق جدا كنيد ECGمسير كابل  -3
 .از اعمال فشار، كشش يا هر گونه نيروي مكانيكي به كابل پرهيز كنيد -4
از باتري  در صورت عدم وجود ارث مناسب در مركز درماني خود، كابل برق را از سيستم جدا كرده و -5

 .استفاده كنيد
 .از تميز بودن پوست بيمار اطمينان حاصل كنيد -6
 .عصبي و مضطرب بودن بيمار تاثير منفي در نتيجه كار خواهد داشت -7
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 .الكترودها را روي بخش استخواني بدن قرار ندهيد -8
 .از ژل به ميزان كافي استفاده كنيد -9

اي فوق، از فيلترهاي دستگاه استفاده در صورت وجود نويز علي رغم به كارگيري كليه توصيه ه -10
 )6و  4و  3شماره . (كنيد

 )5شماره . (براي حذف نوسانات خط مرجع سيگنال استفاده كنيد Driftاز فيلتر  -11
 )6شماره . (استفاده كنيد EMG filterبراي حذف نويزهاي فركانس باال و ماهيچه اي از فيلتر  -12
 .پرينتر از كاغذ مرغوب استفاده نماييدبراي ركوردگيري مطلوب و تميز نگه داشتن هد  -13
 .مي شود ECGباعث ايجاد نويز در  ECGگره خوردن و پيچ خوردن كابل  -14
در صورت بروز هر گونه مشكل قبل از ارسال دستگاه براي تعمير با واحد خدمات پس از فروش  -15

 .شركت هماهنگ نماييد
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 اكسيمتر پالس دستگاه

 

 بدن در اكسيژن انتقال مكانيسم

 : شود مي منتقل خون در طريق دو به اكسيژن

 در اكسيژن سهم انتقال 98 % كه( هموگلوبين اكسي تشكيل و هموگلوبين با شيميايي پيوند طريق از) 1

 )دارد  عهده به را خون

 )دارد  به عهده را خون در اكسيژن انتقال سهم 2 % كه(  پالسما در محلول صورت به) 2

 خون اكسيژن ميزان گيري اندازه روشهاي

 :از عبارتند مي شوند استفاده خون اكسيژن ميزان گيري اندازه براي معموال كه پارامترهايي

 )  PO2 خون  اكسيژن جزئي فشار( الف 

 ) SO2 خون اكسيژن اشباع درصد  (ب

 متري اكسي پالس اصول
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 به شود، مصرف مي آن اكسيژن كه زماني و آمده در قرمز رنگ به شود، مي دار اكسيژن خون كه زماني

 .است اكسيژن ميزان اثر تغيير در نور جذب ميزان تغيير نشانگر ويژگي اين. آيد مي در تيره آبي رنگ

اكسيژن  هموگلوبين بدون شامل خون 99 % و است هموگلوبين مختلف تركيبات داراي قرمز هاي گلبول

)Hb (باشد مي هموگلوبين و اكسي .  

 موجهاي طول تاباندن درنتيجه با. است ناچيز آب جذب ضريب نانومتر 1000 از كمتر هاي موج طول در

 . آورد بدست توان مي Hboو  Hb ميزان از اطالعاتي فتودتكتور توسطثبت آن و  nm 1000زير

 خود از را قرمز نور و كرده جذب را قرمز مادون نور  بيشتر هموگلوبين اكسي يا دار اكسيژن هموگلوبين

 .دهد مي عبور

 عبور ازخود  را قرمز مادون نور و كرده جذب را قرمز نور بيشتر)  Hb(اكسيژن بدون هموگلوبين ولي

 .است شده بنا اصل همين اساس بر متري اكسي پالس.ميدهد

 

 متر اكسي پالس دستگاه اجزاي

 : است زير بخشهاي شامل متر اكسي پالس دستگاه

 پروب،)  الف

 كنترلي، مدارات ) ب

 LCDنمايشگر  ) ج
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 پروب ) الف

 
شود  مي قرار داده بيني روي يا و گوش الله پا، شست دست، انگشت نوك مثل مناطقي در معموال پروب

 با قرمز مادون نور و nm  660 موج طول با قرمز نور خود از كه.است) LED(نوري ديود دو شامل پروب

 .كند مي ساتع nm 940 موج طول

 يك يافته توسط عبور نور مقدار استخوان و بافت سياهرگي، خون توسط شده ساتع نور جذب وجود با

 نور مقدار مقايسه با و.شود مي الكتريكي سيگنال به تبديل و دريافت) photodetector(نوري آشكارساز

 هموگلوبين اكسي هاي مولكول نسبت آوردن دست به  Hbو Hbo2 توسط  شده جذب قرمز مادون و قرمز

 .شود مي محاسبه خون اكسيژن اشباع مقدار خون، هموگلوبين مولكولهاي كل به

 مي تغيير فرد  هر ضربان زماني پريود با و است acصورت  به سرخرگي خون توسط شده ساتع نور جذب

 .تشخيصاست قابل و استخوان بافت سياهرگي، خون جمله از نور كننده جذب اجزاي ساير از لذا و كند

 كنترلي مدارات) ب

 و فتودتكتور شده توسط را دريافت نور از استفاده با خون اكسيژن اشباع درصد محاسبه وظيفه بخش اين

  .دارد عهده به) LED(نوري ديودهاي توسط نور ارسال كنترل نيز

 LCDنمايشگر ) ج

LCD شود مي  استفاده قلب ضربان نرخ ميزان نيز و خون اكسيژن اشباع ميزان نمايش جهت. 

 .دارد وجود نيز نمايشگر توسط PPGسيگنال  نمايش امكان مانيتورينگ سيستمهاي از برخي در
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 Novametrixدستگاه پالس اكسيمتر
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 كاربرد و مشخصات 

دستگاه پالس اكسيمتر براي اندازه گيري و نمايش سيگنال فتو پلتيسموگراف ، ميزان درصد اكسيژن اشباع 
ساعت و مدت  18تا  14مدت زمان شارژ باتري بين . دقيقه استفاده مي شوددر خون و تعداد ضربان قلب در 

  .ساعت مي باشد 6زمان كاركرد باتري 

 روش استفاده صحيح 

 .با فشار دادن اين دكمه مانيتور روشن مي گردد POWER: دكمه )1

كند قرمز مي در حاليكه مانيتور از باتري استفاده مي . نشان دهنده وضعيت باتري است:  نشانگر باتري )2
  .باشد و زمانيكه ولتاژ باتري كاهش مي يابد بصورت چشمك زن خواهد بود

3( : AC/ON در اين حالت چراغ سبز روشن خواهد بود. نشان دهنده استفاده از برق شهر مي باشد.  

 وقتي دكمه. رم صوتي به مدت دو دقيقه خواهد بودنشان دهنده قطع آال :  رمنشانگر چگونگي قطع آال )4

AUDIO رم را به مدت دو را فشار دهيم، اين نشان دهنده نور زردرنگ از خود ساطع مي كند و آال
  .دقيقه به حالت قطع مي برد

در ضمن با فشار . رم صوتي به مدت دو دقيقه قطع مي گرددبا فشار اين دكمه آال  AUDIO :دكمه )5
 OFF AUDIO قطع خواهد شد و چراغرم بطور دائم ثانيه، آال20اين دكمه و نگاه داشتن آن به مدت 

 .رم مجددا وصل خواهد شدفعال مي گردد و با دوبار فشار دادن اين دكمه آال

رمي اتفاق افتاده باشد، اين نشان دهنده بصورت چشمك زن در حالت قطع صداي دستگاه زمانيكه آال )6
 .عمل مي كند

7( : RESET ALERT  رم غيرفعال مي گردد و چنانچه آالرم با فشار دادن اين دكمه، نشان دهنده آال
 .هنوز وجود داشته باشد، نشان دهنده دوباره فعال مي شود

رم اتفاق بيفتد، اين نشان دهنده به رنگ قرمز چشمك مي زند و اين وقتي آال : رمنشان دهنده آال )8
 .را نزنيم ادامه مي يابد ALERT RESET  عمل تا زمانيكه

مانيتور نوشته شده  DISPLAY ي آن كليد روي صفحهدر باال كليدهاي نرم افزاري كه عمل هركدام )9
 .است و با تغيير منو عملكرد آنها نيز تغيير مي يابد

 دستگاه  پايه فيكس كردن  )10

11( :  EVENT بوسيله فشار دادن اين كليد مي توان وقايع رخ داده در روي DISPLAY را براي بررسي 

(TREND) مت گذاري نمودالع. 
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رم اتفاق افتاده باشد، اين چراغ رم مي باشد و در زمانيكه آالچراغ قرمز مربوط به آال : رمستون قرمز آال )12
  .رم اين چشمك زدن ادامه مي يابدمرتبا چشمك مي زند و تا خاتمه آال

 ورودي پروب پالس اكسي متر  )13

نايي اين دكمه مربوط به روشنايي صفحه تصوير مانيتور مي باشد و بوسيله آن مي توان روش: كنتراست )14
 .را تنظيم نمود

 صفحه نمايش  )15

 نكات ايمني 

 اين . قبل از اتصال دستگاه به برق شهر دكمه انتخاب ولتاژ را كه در پشت دستگاه است كنترل كنيد
 .ولت كار مي كند 220ولت و هم با برق  110دستگاه هم با برق 

  به برق شارژ مي شودساعت اوليه اتصال مانيتور  14باتري اين دستگاه اگر خالي شده باشد در . 
 زا خودداري نمائيد از بكار بردن دستگاه در مجاورت گازهاي بيهوشي اشتغال . 
 اتصال دستگاه به سيم برق بايد با ارت باشد.  
 مت بيمار مانيتور را در موقعيتي قرار دهيد كه امكان سقوط آن بر روي البراي حفاظت امنيت و س

 . بيمار نباشد
 نظير (ه در نزديكي دستگاههايي كه ميدان الكترومغناطيسي قوي دارندبه كارگيري اين دستگا  (MRI 

  .باعث تداخل ميدانهاي مذكور و كاهش دقت اندازه گيري دستگاه مي شود 
  به كارگيري اين دستگاه در كنار دستگاههاي الكتروشوك و الكتروكوتر باعث ايجاد خطا در اندازه

  .گيري مي شود
 داري نماييدخود در مجاورت اين دستگاه اكيدا از بكار بردن موبايل. 

 ضد عفوني كردن دستگاه / روشهاي تميز 

 هنگام تميز كردن دستگاه ابتدا آنرا از برق جدا نمائيد و دستگاه را خاموش كنيد. 

  يديپارچه مرطوب مانيتور را تميز نمابا استفاده از. 
  جانبي آن بپرهيزيداز پاشيدن و يا ريختن مايع بر روي مانيتور و وسايل. 

 سنسور SPO2 نبايد در معرض نور شديد قرار گيرد. 
 نسورس SPO2 را نبايد با اشعه و يا بخار استريل كرد. 
 سنسور SPO2 ها و محلولهاي پاك كننده غوطه ور نمود ، چرا كه اين سنسورها الل نبايد در آب ، ح

 .ضد آب نيستند
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 oxisat 315دستگاه پالس اكسيمتر 

 

 

 .پروب دستگاه را در كانكتور مربوطه محكم كنيد .1
 .پروب را به  انگشت بيمار وصل كنيد .2
 .دستگاه را روشن نماييد   powerبا استفاده از كليد  .3
 .بيمار به همراه شكل موج آنها نمايش داده مي شود HRو  Spo2دراين حالت  .4
 .چشمك زن شود ALARM را بچرخانيد تا عبارتگردان  ب براي اين كار نا.محدوده هاي آالرم  را چك نماييد  .5

 پارامتر مورد نظر مي توانيد موارد  گردان و كليك بر روي ببا چرخاندن مجدد نا.سپس بر روي آن كليك كنيد
 .قابل تغيير را تنظيم نماييد

 .مي توانيد شدت نورصفحه را تنظيم نماييد  -+/contrastدر صورت نياز توسط كليد  .6
 .مي توانيد شدت صداي دستگاه را تنظيم نماييد  -+/ALARMسط كليددر صورت نياز تو .7
 .صداي آالرم را قطع كرد  Alarm silenceدر صورت نياز مي توان توسط كليد  .8
 .سيستم را خاموش نماييد Powerجهت پايان دادن به مانيتورينگ با استفاده از كليد  .9

 ميزان شارژ باتري توسط نشانگر. باشدجهت شارژ باتري بايد دستگاه همواره به برق متصل  .10

 .مربوطه روي صفحه نمايش داده مي شود
 دستگاه را مجددا ثانيه 5پس از خاموش كردن دستگاه در صورت نياز،پس از گذشت حداقل   .11

 .روشن نماييد

 نكات ايمني 
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 انگشت عالوه بر به  زيرا فشار بيش از حد پروب .هرگز بدنه اصلي پروب را با نوار چسب در محل محكم نكنيد 

 .بروز خطا باعث آسيب بيمار مي گردد     

  اگر بيمار در وضعيتHypothermia گرم نماييد قرار دارد محل قرار گيري پروب را قبل از نصب. 
 محل پروب را تغيير  ساعت يكبار 4تا  2هر .اتصال ممتد پروب به انگشت باعث بروز ناراحتي در محل مي گردد 

 .دهيد     
  ريختن مايعات بر روي دستگاه و ضربه زدن به آن خودداري نماييداز. 
 از قرار دادن دستگاه در معرض نور خورشيد و حرارت شديد خودداري نماييد. 
 از كشيدن پروب دستگاه و كابل برق آن جددا خودداري نماييد. 
 كليدهاي دستگاه را با ابزارهاي تيز فشار ندهيد. 
  روي صفحه هر يك از وظايف خود را به درستي انجام دهد پيغامهايي بردر صورتي كه دستگاه نتواند 

 .راهنما مراجعه نمود نمايش ديده مي شود كه جهت تفسير آنها مي توان به جداول پيغامهادر دفترچه     
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 NEMOXY 412پالس اكسيمتر 

 

 

 NEMOXY 412پالس اكسيمتر 

 نمايشگر با نور پس زمينه  )1

 كليدها )2

 نشانگر نوري وقوع آالرم  )3

 نشانگر وصل بودن برق شهر به دستگاه  )4

 كاركرد سيستم با باطري  )5

 SPO2كانكتور پراب  )6
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 SPO2نمايشگر رقمي در صد  )7

 نمايشگر رقمي نبض )8

 نمايش محدوده هاي آالرم نبض )9

 منوهاي كاربردي   )10

 نمايش شكل قلب  )11

 نمايش ضريب تقويت   )12

 نمايش تاريخ و پيغامها  )13

 Plethysmogramنمايش شكل موج   )14

 محل نمايش ساعت  )15

 نمايش قدرت سيگنال  )16

 SPO2نمايش محدوده هاي آالرم   )17

 

 :كاربري دستگاه 
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 .با استفاده از اين كليد مي توان دستگاه را روشن و يا خاموش نمود ON/OFF:كليد  )1

   1/4,1/2,1,2,4ضرايب  .را تقويت كرد plethبا اين كليد مي توان دامنه منحني GAIN: كليد  )2

نمايش داده مي شود در  LCD ضريب فعلي در محل مخصوص روي.وحالت اتوماتيك قابل انتخاب است

در زير عدد بهره نمايشي ،نمايش داده شده و دستگاه سعي خواهد كرد تا  Aحالت اتوماتيك حرف 

 .انتخاب نمايد Plethبهترين ضريب را با توجه به دامنه 

اين كليد منحني فريز شده و پيغام شدن در محل مخصوص خود به اختصار  با فشار:  FREZEدكمه  )3

فشار مجدد باعث خروج از اين حالت و محو شدن پيغام و . نمايش داده مي شود و از حركت مي ايستد

 .شروع حركت سيگنال خواهد بود

سرعت  با انتخاب هر.ميلي متر بر ثانيه قابل انتخاب است 12,5و 25سرعت هاي  :SWEEPدكمه  )4

 .ثانيه در نمايش داده شده و سپس محو مي گردد 2مقدار آن به مدت 

 .براي قطع صداي آالرم به مدت معين استفاده مي شود :SILENCEدكمه  )5
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 حياتي عالئم مانيتورينگ دستگاه

 مقدمه

 تحت كه و بيماراني. رود مي كار به مستمر طور به بيمار حياتي عالئم نمايش براي مانيتورينگ دستگاه

 به كه هستند مواردي جمله از CCUو    ICUبخشهاي  در بستري بيماران گيرند مي قرار جراحي اعمال

 : نمايش دهد را زير موارد تواند مي دارد كه ملحقاتي همراه به دستگاه اين.نيازمندند دستگاه اين از استفاده

 و  اصلي هاي ليد فقط اكثرا (قلب  الكتريكي فعاليتll  وlll   وl   زير را نشان دهد( 

 بدن دماي 

 خون در اكسيژن اشباع درصد)SPO2(  

 قلب ضربان تعداد)HR( 

 خون فشار)NIBP( 

 شرياني درون فشار)IBP( 

 

 )اتصال  نحوه نظر از(  مانيتورينگ هاي سيستم انواع

 )BED SIDE(تختي كنار مانيتورينگ سيستم-  الف

 )Central(مركزي مانيتورينگ سيستم-  ب

 مانيتورينگ تله سيستم-  ج

 )BED SIDE(تختي كنار مانيتورينگ سيستم -  الف 
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 كنترل و بدن بيمار حياتي پارامترهاي نمايش و ثبت آن وظيفه و گيرد مي قرار بيمار تخت كنار در معموال

 .باشد مي پيوسته طور به آنها

 نصب حمل اي قابل پايه روي بر حالت اين در كه شوند استفاده سيار صورت به است ممكن مانتيورها اين

 دو هر زير شكل در.شوند بيمار نصب تخت كنار در ديوار روي ثابت صورت به است ممكن يا و شد خواهند

 . است شده داده نمايش آن مدل

 :است شده تشكيل زير اجزاي از تختي كنار مانيتورينگ سيستم يك

 نمايشگر صفحه )1

 كنترلي كليدهاي )2

 مختلف ماژولهاي )3

 ها پروب و سنسورها )4

 باطري )5

 تغذيه برد )6

 نمايشگر صفحه )1

 مقادير هاي خطا، پيغام شده، انتخاب مقادير و ها حالت ها، موج شكل دستگاه نمايشگر صفحه روي بر

 .مي باشد رويت قابل ساعت و تاريخ همچنين و دستگاه آالرم هاي محدوده تنظيم

 

 :كرد بندي تقسيم زير نواحي به توان مي عمدتاً را مانيتورينگ دستگاه نمايشگر صفحه

 عددي ناحيه: 
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 و  TEMP , NIBP , SPO2 , HRعددي  پارامترهاي كه دارند وجود هايي پنجره صفحه، راست قسمت در

 آن به مربوط هاي پنجره در نيز ماژولها براي تنظيم قابل پارامترهاي شوندبرخي مي داده نمايش آنها در ...

 كردن كار صورت در همچنين و تخت ساعت، شماره صفحه باالي در ضمن در.شوند مي داده نمايش

 .است مشاهده قابل گرافيكي صورت به از باطري مانده باقي شارژ مقدار باطري با دستگاه

 :گرافيكي ناحيه

 گرفته نظر در سيگنال ها نمايش جهت مختلف گرافيكي نواحي پايين تا باال از صفحه، چپ سمت قسمت در

 .است شده

 كنترلي كليدهاي  -2

 را انجام دستگاه گوناگون تنظيمات مناسبي سهولت و سرعت با بتوان بايد مجموعه اين وسيله به

 صفحه از مدلهاي جديدتر در. باشند ولومي يا فشاري صورت به است ممكن دستگاه تنظيم كليدهاي.داد

 .است استفاده شده دستگاه مختلف پارامترهاي تنظيم منظور به لمسي نمايشگرهاي

 

 مختلف ماژولهاي  -3

 زير در.شود استفاده مي مانيتورينگ سيستمهاي در مختلفي ماژولهاي از دستگاه كاربرد و نوع به توجه با

 :كنيم بررسي مي را شوند مي استفاده مانيتورينگ هاي دستگاه اكثر در كه ماژولهايي

 ماژول) 1

 دما كنترل ماژول) 2

 .ميباشد پيوسته طور به بيمار بدن دماي نمايش آن وظيفه

 :فشار كنترل ماژول) 3
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 .كند استفاده مي بيمار خون فشار منظم سنجش براي اتوماتيك فشارسنج يك از

 ها پروب و سنسورها )4

        به حياتي انتقال اطالعات براي مختلفي سنسورهاي برد، مي بهره ماژولهايي ازچه سيستم اينكه به توجه با 

 زير در دارد بيشتري كاربرد كه پروب ها و سنسورها اين از مورد چند.گيرند قرارمي استفاده مورد دستگاه

 :شوند مي معرفي

 شود مي استفاده ) ترميستور(  دما با متغير مقاومتهاي از اغلب: دما سنسور. 

 اتوماتيك فشارسنج كاف 

 ECGثبت  پروبهاي - 

 متر پالس اكسي پروب 

 باطري) 5

 .شود مي پيدا مانيتورينگ سيستم يك در باطري نوع دو عموماً

 )BACK UP(باطري

 3 باطري يك عموما شامل و رود مي كار به دستگاه پشتيبان باطري اصلي تنظيمات حفظ جهت باطري اين

 .ميباشد كوچك ولت

 : دستگاه اصلي باطري

 صورت به دستگاه معموالً اصلي باطري. است شارژ قابل و شود مي تأمين آن طريق از دستگاه اصلي تغذيه

 :است زير نوع دو از يكي

 كادنيوم  نيكل باطريNI-CD 

 اسيدي  و سرب باطريSLA 

 تغذيه برد  -6
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 دستگاه تغذيه اصلي يا باطري شارژ براي دستگاه نياز مورد ولتاژ به را شهري برق ولتاژ تبديل وظيفه برد اين

 زير شرح به آنها ترين عمده شود كه مي تشكيل مختلفي قسمتهاي از دستگاه نوع به بسته و دارد برعهده

 ميباشد

 مدلها از بعضي در فقط(  محافظ فيوز  ( 

 ايزوالسيون مدارات 

 كاهنده اتوترانس يا كاهنده ترانس 

 كننده يكسو مدارات 

 كننده تثبيت مدارات 

 مدلها  از بعضي در فقط( فن( 

 دستگاه هاي آالرم

 عالمت از با استفاده دستگاه شود داده اطالع كاربر به است الزم و افتد مي اتفاق ويژه شرايط كه هنگامي

 از بيمار مانيتورينگ ادامه وقوع آالرم، هنگام در.كند مي اعالم را آالرم شرايط ظهور وتصويري صوتي هاي

 مانيتورينگ شرايط يا بيمار وضعيت از اطالع كاربر براي تنها ها آالرم و بوده پذير امكان دستگاه طريق

 ها خطا بروز همچنين و عددي پارامتر هر براي شده تعيين محدوده هاي از خروج موقع صوتي آالرم.ميباشد

 از كه پارامتري براي و شوند مي فعال صوتي هاي آالرم با همزمان هاي تصويري آالرم.شود مي فعال

زمان  در زدن چشمك.گردد مي مشخص چشمكزن صورت به آن عددي مقدار است، خارج شده محدوده

 نمايش ظاهر روي صفحه بر پيغامي نيز خطا نوع شدن مشخص براي و افتد مي اتفاق يكبار اي ثانيه آالرم،

 . شود مي

 )Central(مركزي مانيتورينگ سيستم-  ب

 داخل از دارند، بخش قرار يك مختلف تختهاي روي بر كه بيماراني حياتي عالالئم كنترل براي سيستمها اين

 :باشد مي زير شرح به مركزي يك سيستم دهنده تشكيل اجزاء حداقل.روند مي كار به پرستاري جايگاه

 بيماران حياتي عالئم نمايش جهت مانيتور مجموعه -1
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 مركزي سيستم سرور -2

 مناسب ارتباطي كانالهاي  -3

 بيماران حياتي عالئم نمايش جهت مانيتور مجموعه -1

 توسط مستقيم آن نظارت و پرستاري جايگاه در بيماران حياتي پارامترهاي و سيگنالها نمايش جهت

 بخش درهر كه شود تقسيم مي مساوي هاي بخش.باشد مي مانيتور چند يا يك به نياز معموالً پرستاران،

 .برسد نيز تا چهار به است اين بخش ممكن در مانيتورها تعداد.شود مي داده نمايش بيمار هر اطالعات

 

 مركزي سيستم سرور  -2

 اين كه است سيستم مركزي سرور يك به نياز مركزي سيستم مانيتور به تختي كنار مانيتورهاي ارتباط براي

 دستگاه سرور عنوان به سيستم كامپيوتري يك از عموماً منظور اين براي .كند نظارت و كنترل را ارتباط

 .شود مي استفاده مركزي

 :كند مهيا را زير امكانات بتواند بايد مركزي سيستم سرور

 سرور، به كاميپوتر مختلف تختهاي حياتي عاليم مانيتور سيستمهاي ارتباط جهت الزم ارتباطي ساخت زير

 سازي ذخيره باشد امكان ارتباطي موجود پروتكلهاي ديگر يا و شبكه تحت سيم، بي صورت به تواند مي كه

 هاي بازه در شده ذخيره اطالعات ركوردگيري از امكان . مريض هر براي ساعت 24 تا حداقل حياتي، عاليم
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 حياتي عاليم خيز و افت هنگام به مناسب و شنيداري ديداري آالرمهاي ايجاد امكان . نياز مورد زماني

 . نامحدود به صورت بيماران جهت آرشيو امكان.بيماران

 

 مناسب ارتباطي كانالهاي  -3

 راديويي، صورت امواج به تواند مي و باشد مي متفاوت استفاده مورد سرور نوع به بسته ارتباطي كانلهاي

 با شده انتخاب ارتباطي بايستي كانال اينكه است مهم آنچه.باشد . . . و نوري فيبرهاي و مخابراتي كابلهاي

 مانيتور سيستمهاي نويز بدون وامن سالم بتواند ارتباط نيز و شود انتخاب بخش، محيطي مشخصات به توجه

 .سازد مهيا مركزي سرور با را حياتي عالئم

 مانيتورينگ تله سيستم- ج

 يك به دور از راه بيسيم و صورت به را بيماران از شده دريافت حياتي پارامترهاي مانيتورينگ، تله سيستم

 يك به ها داده انتقال تله متري كلمه.دهد مي انتقال تختي كنار مانيتور يك يا و مركزي نمايش ايستگاه

 ثبت، الكترودهاي شامل مانيتورينگ سيستم تله يك.شود مي گفته راديويي امواج طريق از دور مكان

 و نمايش صفحه و آنتن،گيرنده سيستم فرستنده،

 .باشد مي ثبات
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 ميزبان مانيتور آريا  B9 Modular  سيستم

مشاهده عاليم حياتي بيمار  همچنينراحتي انتقال بيمار و مانيتورينگ پيوسته عاليم حياتي بوسيله آريا و 

امكانات مناسبي را براي  ، B9 Modular در صفحه نمايش بزرگتر و دسترسي سريع به تنظيمات بوسيله

 .مانيتورينگ پيوسته عاليم حياتي بيمار در اختيار كادر درماني قرار ميدهد

 
 : B9 Modularپيكربندي سيستم مانيتور

 :ماژوالر و آريا تشكيل شده كه عملكرد هر قسمت به شرح زير استقسمت سيستم  2اين سيستم از 

      در اين سيستم بدون حضور . ندارد سيستم ميزبان آريا بوده و بدون سيستم آريا كاربردي: سيستم ماژوالر

 .قابليت ترسيم سيگنال و نمايش پارامتر وجود ندارد آريا تمامي منوها غيرفعال هستند و

آناليز عالئم حياتي و مانيتورينگ بيمار  جموعه كه كابلهاي رابط بيمار به آن متصل شده وعضو اصلي م: آريا

 .بر عهده آريا ميباشد) و آريتمي ST به غير از آناليز(
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 يو اتصاالت جانب يدهانشانگرها، كل

 
 IBPكانال  4هر يك از  Zeroingكليدهاي انجام عمليات  )1
 ECGسيگنال  Gainو  Leadكليدهاي تنظيم  )2
 ثانيه 120كليد غيرفعال كردن آالرم به مدت  )3
 ها و تنظيمات مربوطه به آالرم كليد فعال و غيرفعال كردن آالرم )4
 NIBPگيري  كليد شروع و توقف اندازه )5
 ها بر روي صفحه نمايش كليد ثابت كردن شكل موج )6
 جاري بيمار ECGكليد شروع و توقف ركوردگيري از پارامترهاي عددي و سيگنال  )7
 HOME WINDOWد نمايش پنجره كلي )8
 كليد انتخاب صفحات مختلف )9

 )Trendو  NIBP List(كليدهاي مربوط به مشاهده اطالعات گذشته بيمار  )10
 

 كتهن چند

 تبادل اطالعات بين آريا و ماژوالر يحوهن

ماژوالر گردد، منوها و كيبورد سيستم هنگامي كه آريا وارد سيستم ماژوالر مي: اول برقراري ارتباط يلحظه

 LARGE DISPLAY شود بجز تنظيمات مي فعال شده و تمامي تنظيمات آريا به ماژوالر منتقل

,DISPLAY OFF ,DISPLAY 2 ,FACTORY ,BED NUMBER ,HR SOURCE 

TREND ها سيگنالسرعت ترسيم  و. 

گردد بجز در اين زمان، هر تنظيمي كه در ماژوالر اعمال شود به آريا نيز منتقل مي : درحين ارتباط

،  TREND  ،HR SOURCE  ،BED NUMBER   ،FACTORY  ،DISPLAY 2 تنظيمات

DISPLAY OFF  ،LARGE DISPLAY ها  سرعت ترسيم سيگنال و 
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اعمال تنظيمات در مانيتور آريا از صفحه لمسي آريا و كليدهاي روي ممبرن دستگاه استفاده كنيد و  براي

و كليدهاي روي ) در صورت نصب(توانيد از روتاري سوئيچ، صفحه لمسي  مي ماژوالر جهت اعمال تغييرات در

 .ممبرن استفاده نمائيد

هاي ماژوالر در صورت وجود و فعال بودن در مانيتور  و تنظيمات پارامترهاي موجود در همه پنجره عملكرد

 .باشد مي آريا، تا حدود زيادي يكسان

 Quick  توضيح داده ميشود، جهت آگاهي از تنظيمات آريا بهدر اينجا تنها تنظيمات مربوط به ماژوالر 

Reference مراجعه شود آريا. 

 سيستم ماژوالر تنظيمات

 : Home/Menuپنجره 

 
 

SIGMA و TREND :براي نمايش عالئم حياتي گذشته بيمار 

ALARM  :فعال و غيرفعال كردن آالرمها و تنظيمات مربوطه 

SETUP  : غيره و زبان ، تخت ،شماره تاريخ ، زمان نظير سيستم اصلي تنظيمات اعمال. 

PATIENT INFORMATION : بيمار مشخصات حذف و ثبت جهت. 

MODULE SETUP  :ها تنظيمات مربوط به رنگ پارامترها ، تنظيمات سانترال و نمايش ورژن ماژول 

ABOUT FACTORY  :ندارند كاربري جنبه درماني كادر براي. 
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 حياتي عالئم پارامترهاي به مربوط تنظيمات

 
 

 
)LEAD , GAIN , SWEEP(  ECG :انتخاب  و دامنه و سيگنال سرعت تنظيم جهتLead 

ECG FILTER  :روي  بر تنظيم قابل NORMAL ،EXTENDED  وMONITOR . 

ECG AVERAGE  :4 ،8  ثانيه قابل تنظيم است  16و. 

HR SOURCE  : فضايانتخاب منبع نمايش ضربان قلب در HR. 

BEAT VOLUME  :تنظيم صداي ضربان قلب. 

PACE DETECT  :در بيماراني كه داراي Pacemaker هستند PACE DETECT  بايدON باشد. 

ECG CALIB  : 1نمايش شكل موج كاليبره با دامنه mv. 

 

ALARM  :تنظيمات مربوط به آالرم ECG 

ARR (ANALYSIS)  وST  : اعمال تنظيمات آناليز آريتميها و انحراف جهت فعال و غير فعال كردن و

 .ST  سگمنت
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SPO2 RESPONSE  :قابل تنظيم روي مدهاي NORMAL, FAST, SLOW 

 
 

SPO2 PLETH SWEEP  : جهت تنظيم سرعت سيگنالSPO2 

ALARM LEVEL, SPO2 (ALARM, LIMIT)  : تنظيمات مربوط به آالرمSPO2 

SENSITIVITY MODE  :هاي قابل دسترس  انتخابMAX, NORMAL  وAPOD 

RAINBOW ALARMS  :تنظيمات مربوط به آالرم پارامترهاي  Rainbow. 

 
NIBP UNIT  :گيري واحد اندازه  mmHg) ياKPa( 

 
NIBP ALARM , ALARM LEVEL  وNIBP(SYS/DIA/MAP)LIMIT  :تنظيمات آالرم NIBP 

AUTO \MANUAL  :قابل انتخاب است سه حالت اندازهگيري  :MANUAL ،AUTO  وSTAT 
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MODULE START  وMODULE STOP  :گيري  براي شروع و توقف اندازهNIBP 

RESET MODULE  :: براي تنظيم حداكثر فشار اوليه كاف 

        150 mmHg Adult : 
        140 mmHg Pediatric : 
          85 mmHg Neonate : 

NIBP LIST  : 500جهت مشاهده NIBP گيري شده گذشته اندازه 

MODULE CHECK  :براي كادر درماني جنبه كاربري ندارند. 

 

 
IBP ALARM  :تنظيمات آالرم IBP 

 
IBP FILTER  :22و  16، 8 انتخابهاي قابل دسترس )Hz( 

IBP ZERO  : جهتZERO گيري فشار خون تهاجمي كردن ترنسديوسر قبل از اندازه 

>AUTO SCALE<  وIBP SCALE : جهت اعمال اتوماتيك يا تنظيم دستي SCALE. 

)LABEL, SWEEP  وUNIT (IBP  :جهت تنظيم سرعت سيگنال و انتخاب LABEL موردنظر )CVP, 

ART,… (گيري و تعيين واحد اندازه  mmHg) ياKPa  ياcmH2O( 

 

 :هاي متداول سؤال
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  پيغامگاهي بعد از قرار دادن آريا در ماژوالر NO MODULE  بر روي صفحه نمايش ماژوالر ظاهر

 ؟ميشود

 آريا به درستي داخل B9  نشده است و ارتباط آريا و ماژوالر برقرار نشده است، آريا را دوباره جا

 .بزنيد

 
  دستگاه عددNIBP دهد؟ را بيشتر نمايش مي 

  ممكن است واحدNIBP  رويKPa تنظيم شده باشد و يا كاف متناسب با عضو انتخاب نشده باشد. 

  سيگنالECG هاي سفيد رنگ است؟ پر از تيرك 

  اگر بيمار دارايPace Maker  نيست از پنجرهECG MENU PACE DETECT'OFF' اقدام شود. 

 زند مانيتور بطور مداوم آالرم مي. 

 زن و پيغام آالرم نمايش داده شده زير  هاي عددي چشمك ابتدا به پارامترHeader Area  توجه كنيد

ها توسط اپراتور  آالرم زبان دستگاه است و بيشتر آالرم. و سپس دليل ايجاد آالرم را برطرف نمائيد

 .قابل تنظيم است
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 سيستم مانيتورينگ آريا

ــا داراي   ــگ آري ــودن    سيســتم مانيتورين ــل ب ــل حم ــبك و قاب ــودن، وزن س ــون كوچــك ب ــايي چ مزاي

بـاطري داخلـي سيسـتم امكـان جابجـايي بيمـار را آسـان نمـوده اسـت و جهـت مانيتورينـگ بيمـار             . است

 .هاي درماني مناسب است در حين انتقال در محيط

 

ــا قابليــت اتصــال بــه  F1/F1Rيكربنــدي سيســتم آريــا و پايــه پ ) VGA(، مــانيتور كمكــي SFBOXب

 :ARIA Remote Controller (ARC)و 

، مــانيتور كمكــي، F1/F1Rقســمت مــانيتور آريــا، پايــه  5ايــن مجموعــه از 

ARC  وSFBOX  تشــكيل شــده كــه عملكــرد هــر قســمت بــه شــرح زيــر

 :باشد مي

هـاي رابـط بيمـار بـه آن متصـل شـده و        عضو اصلي مجموعه كـه كابـل  : آريا

 .باشد عهده آريا مي آناليز عالئم حياتي و مانيتورينگ بيمار بر

بـه  . گيـرد  بـه عنـوان شـارژر آريـا مـورد اسـتفاده قـرار مـي        :  F1/F1Rپايه 

دليل وجود يـك بـاتري كمكـي، قابليـت كـاركرد مـانيتور آريـا بـدون اتصـال          

 .دهد به برق را افزايش مي

SFBOX  :         جهت انتقـال اطالعـات آريـا بـه يـك صـفحه نمـايش بزرگتـر

تــوان از  تبـاط ســيمي بـا سـانترال مـي    و ار ARC، اتصـال  VGAو اتصـال  

SFBOX  بــا اتصــال كــانكتور ديتــاي    . اســتفاده كــردSFBOX  بــه

 .شود ها منتقل مي خروجي ديجيتال پايه اطالعات پارامترها و سيگنال
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ــي ــانيتور كمك ــا صــفحه   : م ــر و ب ــه صــورت بزرگت ــار را ب ــاليز شــده بيم ــات آن ــان نمــايش اطالع اي  امك

 .كند فراهم ميمتفاوت از صفحه نمايش آريا 

ARC  : براي ايجاد تنظيمات مجزا در مانيتور كمكي ازARC شود استفاده مي. 

 شانگرها، كليدها و اتصاالت جانبين

 .باشد مشابه مي ARCعملكرد نشانگرها و كليدهاي مشترك آريا و 

 
 

 :چند نكته

از آداپتورهـــاي تهيـــه شـــده توســـط شـــركت 

ــه    ــراي پاي ــعادت ب ــدگان راه س  F1/F1Rپوين

استفاده شـود، در غيـر اينصـورت ايمنـي كـاربر      

 .افتد و بيمار به خطر مي

بـــراي اعمـــال تنظيمـــات در آريـــا از صـــفحه 

لمســي آريــا و كليــدهاي روي ممبــرن دســتگاه 

ــد  ــتفاده كني ــرات در  . اس ــال تغيي ــت اعم و جه
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 .شود استفاده مي ARCمانيتور كمكي تنها از 

 .باشند ظر منوها كامالً مشابه ميتنظيمات مربوط به آريا و مانيتور كمكي از ن

هـا و انتخـاب    شـود بـه جـز سـرعت سـيگنال      همه تغييرات از آريا به مانيتور كمكي و بـالعكس منتقـل مـي   

 .صفحه نمايش

 تنظيمات سيستم آريا

 Home/Menuپنجره 

 
SETUP  :جهت تنظيمات اصلي سيستم نظير زمان، تاريخ، شماره تخت، زبان و غيره. 

SIGMA و TREND  :براي نمايش عالئم حياتي گذشته بيمار 

ALARM  :ها و تنظيم صداي آن فعال و غيرفعال كردن آالرم 

PATIENT  :جهت ثبت و حذف مشخصات بيمار. 

REC  :ها و پارامترها بوسيله ركوردر موجود در پايه  جهت ركوردگيري از سيگنالF1R. 

 PAGE SETUP، FACTORY و ABUOT  :نبه كاربري نداردبراي كادر درماني ج. 

 

 مربوط به پارامترهاي عالئم حياتيتنظيمات 

: شــود پنجــره اســتفاده مــي 2بــراي تنظــيم ســاير پارامترهــا از  TEMPو  NIBPبــه غيــر از پــارامتر 

PARAM MENU  وTRAVE MENU. 
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BEAT VOLUME  :تنظيم صداي ضربان قلب 

ECG Avg  :4 ،8  ثانيه قابل تنظيم است 16و. 

HR SOURCE  : انتخاب منبع نمايش ضربان قلب در فشايHR. 

LEAD TYPE  : انتخاب نوع كابلECG متصل به دستگاه. 

ARR & ST ANALYSIS, ALARM REC, ECG EVENT  :غير فعال. 

SWEEP  ،SIZE  وLEAD  : جهت تنظيم سرعت سيگنال و دامنه و انتخابLead شوند استفاده مي. 

ECG FILTER  :قابل تنظيم بر روي NORMAL  ،EXTENDED  وMONITOR. 

PACE DETECT  : در بيماراني كه دارايPacemaker  هستندPACE DETECT  بايدON باشد. 

 
مورد نظر، تنظيم دامنه و سرعت جاروب  Leadبراي انتخاب  REST TRACE MENUاز پنجره 

 .شود سيگنال استفاده مي

ــره  ــان    RESP PARAM MENUاز پنج ــدوده زم ــيم مح ــراي تنظ ــدود   APNEAب ــين ح و تعي

 .شود آالرم استفاده مي
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گيــري مقاومــت پوســتي اســت پــس در صــورت بيقــراري مــريض عــدد   شــيوه انــدازه RESPدر پــارامتر 

 .توجه شود) اي شكمي يا سينه(در ضمن به ليد تنفسي مريض . قابل اطمينان نيست

 
، تعيين حدود آالرم، تنظيم حساسيت Avg.Timeبراي انتخاب  SPO2 PARAM MENUاز پنجره 

)SENSITIVITY ( و تنظيم صداي ضربان قلب)page شود استفاده مي) 8و  7هاي. 

SPHB MODE  : در صورت فعال بودن پارامترSPHB در ماژول. 

 . شود براي تنظيم سرعت سيگنال استفاده مي SPO2 TRACE MENUاز پنجره 

SETUP ،ALARM REC ،EVENT MARK ،PULSE RATE :غير فعال 

 

 
دستي يا (گيري  گيري، تعيين روش اندازه براي انتخاب واحد اندازه NIBP PARAM MENUاز پنجره 

 .شود و تعيين حدود آالرم استفاده مي NIBPهاي  ، مشاهده ليست ركورد)اتوماتيك

CHECK  :براي كادر درماني جنبه كاربري ندارد. 
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AUTO SLEEP  :غير فعال 

RESET MODULE  : براي تنظيم حداكثر فشار اوليه كاف 

 mmHg 150 Adult: 

 mmHg 140 Pediatric: 

 mmHg 85   Neonate: 

 .دقت شود) mmHg/KPa(به واحد آن  NIBPگيري  در هنگام اندازه

مد (از صحت تنظيمات سيستم  NIBPگيري  در هنگام اندازه

ADULT/NEONATE/PEDIATRIC (جهت تنظيم مد دستگاه از طريق . اطمينان حاصل نمائيد

 .اقدام نمائيد PAT.CONFو گزينه  ADMITگزينه  PATIENTگزينه  MENUكليد 

شـود،   كاف را به عضوي از بدن كـه بـر روي آن كتتـر وصـل اسـت و يـا تزريـق داخـل وريـدي انجـام مـي           

تزريــق و همچنــين باعــث متوقــف ايــن كــار باعــث صــدمه ديــدن بافــت اطــراف كتتــر در حــال  . نبنديــد

 .شود گيري فشار مي شدن تزريق در هنگام اندازه

 
گيري و تعيين حدود آالرم استفاده  براي انتخاب واحد اندازه  TEMP PARAM MENUاز پنجره

 .شود مي

پـراب مطـابق بـا دسـتورالعمل     . باشـد  نسـبت بـه كشـيدگي و ضـربه حسـاس مـي       TEMPكابل و سنسور 

 .تميزكاري در دفترچه راهنما استريل و ضدعفوني شود
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مورد نظر  LABELگيري، انتخاب  براي تعيين واحد اندازه IBP PARAM MENUاز پنجره 

)CVP,ART,…( ،تنظيمات آالرم، انتخاب فيلتر ،ZEROING شود فاده ميو كاليبره كردن است. 

و انتخاب  SCALEبراي تنظيم سرعت جاروب سيگنال، تعيين  IBP TRACE MENUاز پنجره 

GRID شود استفاده مي. 

 

 هاي متداول سوال

 شود؟ اطالعات بر روي مانيتور كمكي نمايش داده نمي 

    ــا و ــه آري ــين پاي ــط ب ــل راب ــرق مــانيتور كمكــي، كاب مــانيتور  POWERو كليــد  SFBOXكابــل ب

 .كمكي چك شود

  دستگاه عددNIBP دهد؟ را بيشتر نمايش مي 

  ممكــن اســت واحــدNIBP  رويKPa    ــا عضــو انتخــاب ــا كــاف متناســب ب تنظــيم شــده باشــد و ي

 نشده

  سيگنالECG هاي سفيد رنگ است؟ پر از تيرك 

  ــار داراي ــر بيم →ECG TRACE MENUنيســت از پنجــره،  Pace Makerاگ  PACE 

DETECT→"OFF" 
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 ARC كند؟ كار نمي 

  كابلARC متصل به پايه آريا چك شود. 
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 B9و  B5راهنماي استفاده مانتيتور مدل 

 :SUTUPتنظيمات سيستم 

و سپس چرخاندن و فشردن كليد روتاري، منوي  Home/Menuبا فشردن كليد  -1

SETUP را انتخاب كنيد. 

و ) Adult or pediatric or Neonate(اين پنجره براي انتخاب مد عملكردي سيستم  -2

 .شود همچنين تنظيمات تاريخ، زمان و تنوع نمايش استفاده مي

 : Alarm settingتنظيمات آالرم 

و سپس چرخاندن و فشردن كليد روتاري، منوي  Home/Menuبا فشردن كليد  -1

ALARM  كنيدرا انتخاب . 

براي تنظيم محدوده آالرم پارامتر مورد نظر، با چرخاندن روتاري سطح باال يا پايين  -2

 .آالرم پارامتر را انتخاب كرده و كليك كنيد

 .با چرخاندن روتاري مقدار محدوده آالرم را تنظيم و براي ثبت، روتاري را كليك كنيد -3

 .پارامترها تكرار كنيداين عمليات را براي تنظيم محدوده آالرم ساير  -4

هــا يــا تمــامي آنهــا را  تــوان وضــعيت روشــن يــا خــاموش بــودن تــك تــك آالرم  در ايــن پنچــره مــي

 .شود همچنين ميزان صداي آالرم نيز در اين پنجره تنظيم مي. مشخص كرد

 : Recorderتنظيمات ركوردر 

ــوي     ــاري من ــد روت ــردن كلي ــدن و فش ــا چرخان ــراي    Recorderب ــره ب ــن پنج ــد، اي ــاب كني را انتخ

ــين انتخــاب      ــورد و همچن ــان رك ــورد، ســرعت و زم ــراي رك ــورد نظــر ب ــوع ســيگنال م ــداد و ن ــين تع تعي

 .شود ركوردگيري اتوماتيك و دستي استفاده مي

TREND: 
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در پنل جلو و سپس چرخاندن و فشردن كليد روتاري، منوي  Home/Menuبا فشردن كليد  -1

TREND را انتخاب كنيد. 

ساعت گذشته مقدارهاي عددي كليه پارامترها در هر ثانيه امكان  96در اين منو، بررسي و مشاهده  -2

هائي جهت تعويض پارامتر و همچنين تنوع نمايش  در اين پنجره، كليدها و انتخاب. پذير است

 .باشد موجود مي TRENDنمودار 

 
ــره  ــل    ECGپنج ــوع كاب ــين ن ــراي تعي ــاب    ECGب ــانيتور، انتخ ــه م ــل ب ــر،   Leadمتص ــورد نظ م

تنظــيم دامنــه و ســرعت جــاروب ســيگنال، انتخــاب نــوع فيلتــر، تعيــين حــدود آالرم، فعــال كــردن مــد   

 .شود استفاده مي ST، آناليز آريتمي و Paceتشخيص 

  فيلترNORMAL گيرد در شرايط نرمال مورد استفاده قرار مي. 

  فيلترEXTENDED ري نويز است و در موارد تشخيصي مورد استفاده قرار سيگنال داراي مقدا

 .گيرد مي

  فيلترMONITOR گيرد براي كاهش نويزهاي محيطي مورد استفاده قرار مي. 

  در طول استفاده از الكتروشوك، مانيتور، تخت و بيمار را لمس نكنيد و از قرار دادن الكترودهاي

ECG نزديك الكترود بازگشتي كوتر خودداري كنيد. 

  در بيماراني كه دارايPacemaker  هستندPACCE DETECT  بايدON در غير . باشد

 .شود  تلقي مي QRSبعنوان  Pacemakerهاي ناشي از  اينصورت سيگنال
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بــراي انتخــاب ســرعت تغييــرات، ســرعت جــاروب ســيگنال، تعيــين حــدود آالرم و درجــه  SPO2نجــره پ

 .شود حساسيت استفاده مي

SPO2 RESPONSE 

 .پذيرد ماژول تاثيرات كمتري در برابر حركات بيمار مي SLOWدر مد  -1

 . شود بيشتر در حالت معمولي استفاده مي NORMALمد  -2

در شرايط خاص بررسي مثالً . بسيار سريع است SPO2تاثير در برابر تغييرات  FASTدر مد  -3

 .مراقبت در هنگام خواب مفيد است

 .ار دادن پراگ پاك شودانگشت جوهري مريض قبل از قر -4

SPO2 SENSITIVITY MODE 

  مدNORMAL  بهترين تركيب عملكردي ماژول از نظر حساسيت شكل موج و تشخيص پراب در

 .شود استفاده از اين مد براي اكثر بيماران توصيه مي. شود انگشت را ايجاد مي

  مدMAX  در مواردي كه پزشكان نياز دارند كه سطح آستانه پرفيوژن را در طول زمان مانيتورينگ در

 .شود تنظيم كنند استفاده مي%) 0,02(ترين حد  پائين

  اين مد طوري طراحي شده است كه حتي اطالعات بيماراني كه داراي سيگنال بسيار ضعيفي هستند را

 .دهد كند و نمايش مي نيز تفسير مي

  در مدAPOD  سيستم داراي كمترين حساسيت نسبت به تغييرات سيگنال است، در صورتي كه بيمار

اين مد براي بيماراني كه داراي ريسك . شود داراي پرفيوژن پايين باشد، استفاده از اين مد توصيه نمي

 .شود باالي جدا شدن پراب هستند، مانند كودكان يا بيماران ناآرام توصيح مي

 .پوشاند يد كه پنجره نوري ناخن را ميمطمئن شو -1

 .سيم سنسور بايد هميشه باالي انگشت قرار گيرد -2

 :گيري هاي اندازه محدوديت

 :يابد تحت تاثير عوامل زير كاهش مي SPO2گيري  دقت اندازه

 دستگاه الكتروكوتر و الكتروشوك -1
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 حركت زياد بيمار -2

 Methylen blue , indocyanine greenتزريق مواد رنگي قلبي و عروقي مانند  -3

 توزيع قابل توجهي از هموگلوبين غيرعملكردي مانند كربكسي هموگلوبين و يا متهموگلوبين -4

 )C°42تا  C°28بهترين دماي عملكردي (دماي سنسور  -5

 )Lumens/Squre meter 5000باالتر از (تشعشعات زياده از حد  -6

 اتصال غيرصحيح سنسور به عضو مورد نظر -7

 نبض وريدي -8

 كشش كابلپيچش و  -9

قرارگيري سنسور در محلي كه كاف فشار خون، كتتر شرياني و يا تزريق داخل وريدي انجام  -10

 .شود مي

تواند باعث  مي MRIهاي القائي از  ، ميدانMRIاستفاده از پالس اكسيمتر در طول تصويربرداري  -11

 .ايجاد سوختگي شود

 
 .شود گيري و تعيين حدود آالرم استفاده مي براي انتخاب واحد اندازه TEMPپنجره 

در صورت امكان .  تواند باعث ايجاد سوختگي بيمار شود استفاده همزمان دستگاه الكتروكوتر با پراب دما مي

 اگر استفاده از. ديگر، پراب را از بدن بيمار دور كنيد RFقبل از فعال كردن دستگاه كوتر و يا منبع 

گيري دما همزمان با دستگاه الكتروكوتر الزم است، براي كاهش خطر سوختگي تا حد امكان محل  اندازه

به عدد  0,6هاي پوستي  براي پراب. به پليت بازگشتي دور كنيد RFگيري دما را از مسير جريان  اندازه

 .تثبيت شده اضافه كنيد
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، )دســتي يــا اتوماتيــك(گيــري  گيــري، تعــين روش انــدازه بــراي انتخــاب واحــد انــدازه NIBPپنجــره 

 .شود و تعيين حدود آالرم استفاده مي NIBPمشاهده ليست ركوردهاي 

هـاي داخـل    روي پنـل جلـو يـا انتخـاب     Start/Stopگيـري از كليـد    براي شـروع و يـا خاتمـه انـدازه    

 .منو استفاده كنيد

 ) SETUPتنظيمات در (كودك و بزرگسال است / نوزادقابل استفاده در سه مد  -1

ساعت قابل  24دقيقه تا  1شود و از مد  گيري به صورت متناوب انجام مي ، اندازهAUTOدر مد  -2

 .تنظيم است

گيري  انتخاب اندازه نامناسب كاف باعث كاهش دقت اندازه. كاف متناسب با عضو انتخاب شود -3

 .شود مي

 .دقت شود) mmHg/KPa(به واحد آن  NIBPگيري  در هنگام اندازه -4

. شود از صحت تنظيمات اطمينان حاصل نمائيد گيري فشار بر روي كودكان انجام مي هنگاميكه اندازه

شود و احتمال صدمه ديدن عضو  گيري فشار براي كودكان در مد بزرگسال باعث اعمال فشار زياد مي اندازه

 .وجود دارد

اين . شود، نبنديد ي آن كتتر وصل است و يا تزريق داخل وريدي انجام ميكاف را به عضوي از بدن كه بر رو

همچنين باعث متوقف شدن تزريق در . شود كار باعث صدمه ديدن بافت اطراف كتتر در حال تزريق مي

 .شود گيري فشار مي هنگام اندازه
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مورد نظر، تنظيم دامنه و سرعت  Leadپنجره مربوط به آن براي انتخاب  RESPدر حالت انتخاب 

 .شود جاروب سيگنال و تعيين حدود آالرم استفاده مي

اندازه گيري مقاومت پوستي است پس در صورت بيقراري مريض عدد قابل اطمينان  شيوه RESPدر پارامتر 

 .توجه شود) اي شكمي يا سينه(در ضمن به ليد تنفسي مريض . نيست

گيري، سرعت جاروب سيگنال،  ربوط به آن براي انتخاب واحد اندازهپنجره م CAPNOدر حالت انتخاب 

 .شود و تعيين حدود آالرم استفاده مي Zeroingبرداري، جبران سازي،  تنظيم نرخ مكش گاز نمونه

تواند جايگزين آن  مي Nomolineطراحي نشده و آداپتور  Watertrapبراي استفاده از  ISAسيستم  -1

در محلي باالتر از بيمار نگهداري شود، اين كار باعث كند كردن حركت آب  شود سيستم توصيه مي. شود

 .گردد و ترشحات به سمت مانيتور و در نتيجه باال بردن عمر فيلتر مي

گيري بايد  هميشه جهت قرارگيري سنسور در هنگام اندازه Mainstreamدر صورت استفاده از ماژول  -2

سنسور از مسير  Zeroingباال قرار گيرد و در هنگام انجام طوري باشد كه نشانگر روي سنسور به سمت 

 .تنفسي بيمار جدا شود

 6به هيچ عنوان از آداپتورهاي بزرگسال براي نوزادان استفاده نكنيد، به دليل اينكه آداپتورهاي بزرگسال 

 .كند ميلي ليتر فضاي مرده به مدار تنفسي بيمار اضافه مي

زادان براي بزرگساالن استفاده نكنيد، به دليل اينكه آداپتورهاي نوزاد مقاومت به هيچ عنوان از آداپتورهاي نو

 .كند اضافي را در برابر جريان هوا به مدار تنفسي بيمار اضافه مي

 .از اين دستگاه در مجاورت گازهاي بيهوشي اشتعال زا نيايد استفاده شود 

را به صورت  IRMAهاي هوايي پراب  براي جلوگيري از جمع شدن ترشحات در پنجره آداپتور، آداپتور راه 

 .عمودي قرار دهيد و هرگز آن را به حالت افقي قرار ندهيد
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گيري، سرعت جاروب سيگنال، كاليبراسيون و تعيين حدود آالرم  اين پنجره براي انتخاب واحد اندازه

 .شود استفاده مي

قبل از هر بار مانيتورينگ و حداقل يكبار در روز بعد از قطع و وصل ترنسديوسر حتما سيستم را  -1

ZERO كنيد. 

دقيقه صبر كنيد  15به سيستم،  IBPبعد از وصل كردن ترنسديوسر  ZEROINGبراي انجام عمل  -2

 .تا ترنسديوسر بتواند با دقت مناسب كار كند

مطمئن نيستيد، سيستم  IBPگيري  بعد از هر بار تعويض ترنسديوسر و يا هر زمان كه از دقت اندازه -3

 .را كاليبره كنيد

 .ترنسديوسر روي پايه نگهدارنده همسطح قلب مريض قرار گيرد -4

  وقتي از سيستم الكتروكوتر همزمان باIBP شود، براي جلوگيري از سوختگي بيمار  استفاده مي

 .هاي هادي الكتروكوتر در تماس باشد كابل نبايد با قسمت ترنسديوسر و

بنابراين با انتخاب ليبل نامناسب، . كند تغيير مي IBPگيري  با توجه به ليبل انتخاب شده، الگوريتم اندازه

مهمترين قسمت آماده سازي  Sampel lineو  DOMهواگيري . گيري كاهش يابد ممكن است دقت اندازه

IBP است. 
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توان  گيرد كه از طريق آن مي جهت برآورد سطح هوشياري بيمار مورد استفاده قرار مي BFAپنجره 

TREND  مربوط بهEMG,BFI,BS,SQI  را مشاهده نمود و محدوده آالرمBFI را مشخص نمود. 

 تواند بر روي سيگنال  استفاده از دستگاه پيس ميكر ميEEG  تداخل ايجاد كند و عددBFI  را

 .باالتر از حد نمايش دهد

   از مانيتورBFA كابل بيمار در برابر شوك . به همراه دستگاه الكتروشوك قلبي استفاده نكنيد

 .محافظت نشده است

   در هنگامي كه از مانيتورBFA شود، براي كاهش  به همراه دستگاه الكتروكوتر استفاده مي

نبايد بين محل جراحي و ) Neuro Sensor(ريسك سوختگي بيمار، سنسورهاي مغزي 

 .الكترود بازگشتي الكترودكوتر قرار داشته باشد

  از مانيتور به همراهBFA زا استفاده نشود در مجاورت گازهاي بيهوشي اشتعال. 

 
 براي اطمينان . باشد سيستم مانيتورينگ عالئم حياتي يك وسيله كمكي براي ارزيابي وضعيت بيمار مي

 .هاي باليني بيمار نيز استفاده شود كنار آن از عالئم و نشانه بيشتر بايد همواره در

 هاي متصل به بيمار  در هنگام استفاده از دستگاه الكتروشوك از تماس با بدن بيمار يا تخت يا سيستم

 .خودداري كنيد

  هرگاه تعداد زيادي سيستم بطور همزمان با سيستم مانيتور به مريض وصل شود، امكان افزايش جريان

 .شتي از حد قابل قبول وجود داردن

  براي اطمينان از رعايت مسائل ايمني و زمين شدن مناسب سيستم بايد بدنه مانيتور و ساير تجهيزات

 .متصل به آن هم پتانسيل شوند
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 قبل از كار كردن با سيستم از سالم بودن سيستم و . ها بايد متناسب با شرايط هر بيمار تنظيم شود آالرم

 .آن در هنگام وقوع آالرم اطمينان حاصل كنيدآالرم صوتي 

ــاثير   ــوگيري از ت ــه منظــور جل ــا روي   EMCب ــانيتور در مجــاورت سيســتم ديگــر و ي ــرار دادن م از ق

سيســتم ديگــر خــودداري كنيــد و در صــورتي كــه مجبــور بــه انجــام ايــن كــار شــديد از صــحت عملكــرد 

 .سيستم اطمينان حاصل كنيد

 هاي متداول سوال

 شود؟ مي  Freezeبه خود مانيتور خود 

 .شود off ' <-- Home window >> alarms >> alarm freeze 'در مسير  -

 دهد؟ را بيشتر نمايش مي NIBPدستگاه عدد  

 .تغيير يابد mmHgتنظيم شده به  KPaروي  NIBPواحد  -

 هاي سفيد رنگ است؟ نامشخص و پر از تيك ECGسيگنال 

 "PACE DETECT – "OFFو  ECGنيست از پنجره  Pace Makerدر صورتيكه مريض داراي  -

 .شود

 گيرد؟ دستگاه خود به خود ركورد مي

 Alarm Recordيا  Periodic Recordپس از مشاهده ركورد گرفته شده در صورت مشاهده  -

 .تنظيمات مربوطه انجام شود

 RTCP (– LOOSE CUFF – MODE(شـــود  بـــه ميـــزان الزم بـــاد نمـــي NIBPكـــاف 

ERROR؟ 

 .از مسير زير مد نوزاد، كودك و بزرگسال چك شود. شلنگ و اتصاالت چك شودكاف و  -

Home window >> Setup >> Adult / Neonate / Pediatric 
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 F6 مانيتورينگفتـال
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                       در مدل هاي ارائه(محل آنتن . 18               دستگاهمحل قرارگيري كاغذ . 8
    )شده در بازار جهاني غير فعال                   محل نگهدارنده ي پروب ها. 9
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 كاربرد دستگاه
 

  

 

 كاربري سريع 

 & NAME: الزاما اطالعات مريض، شامل(را فشار مي دهيم  STARTجهت شروع كار دكمه                 

ID پر شود    .( 
  .صرفا جهت قطع كردن صداي هشدار دستگاه استفاده مي شود SILENCEدكمه                 
 
 .جهت صفر كردن مقدار انقباضات رحمي استفاده مي شود AUTO ZEROدكمه                 
 

 .NSTروي نوار     جهت ثبت وقايع به صورت  MARKدكمه                 
 
 .براي چاپ نمودار مانيتور روي كاغذ استفاده مي شود PRINT دكمه                
 

به كار ) US2 و US1 بين( FHRبراي تغيير خروجي صدا در پروب هاي  CHANNEL دكمه                
 .مي رود

 
 ).   در اين مدل غيرفعال است(اندازه گيري فشار خون مادر استفاده مي شود جهت  NIBP دكمه                
 

 نشانگر وضعيت باتري                    
 

 .متصل است) AC(دستگاه به منبع برق متناوب                  
 

      POWERچراغ                  
 

                          غلتك كنترل                 
 

اعم از تزريق دارو، تغيير وضعيت ) EVENT(فهرستي از توضيحات مورد نياز براي وقايع                         
 ...   مادر و 
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 نحوه جايگذاري كاغذ 
 

جهت باز شدن درب محفظه كاغذ، ضامن هاي كنار كشو را به سوي يكديگر فشار داده و كشو را به 
در سمت چپ  FHRلطفا دقت فرماييد جهت قرار دادن كاغذ طوري باشد، كه قسمت . بيرون بكشيد

سپس درب را از دو طرف همزمان فشار . بوده و روي كاغذ به سمت باال باشد) محل استقرار پروب ها(
 .داده و مي بنديم

 :نكته 

 .پروب ها بعد از اتمام مانيتورينگ با دستمال مرطوب و نرم تميز شوند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

١٣٨ | P a g e                                   مركز آموزشي درماني مطهري اروميه 
 

 Valleylab الكتروكوتر

 
 نماي جلوي دستگاه

 
A. دكمه حافظه 

با فشار دادن اين دكمه كليـه تنظيمات دستگاه به آخـرين تنظيـم قبلـي از آخرين مرتبه خاموش 
 .بر ميگردد و به جراحان در تسريع امر تنظيم دلخواه كمك مي كندكردن دستگاه 

B.  شاخصه هشدارREM )الكترو بازگشتي بيمار( 
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اين شاخصـه به رنگ روشـن خواهد ماند تا وقتــي كــه شمــا پيلت بيمـار را به درستي به بيمار 
 .وصل كرده و آنرا بوسيله سيم رابط به دستگاه متصل نماييد

 . پس از اتصال صحيح، اين شاخصه به رنگ سبز روشن مي شود
هر گاه .           اين شاخصه روشن نمي شود. زمانيكه شما از پليتهاي متفرقه استفاده مي كنيد

هر گونه خطر از قبيل اتصال غير صحيح پليت بيمار يا موارد غيره را احساس كند  REMسيستم 
و . مك زدن مي كند و خروجي مولد دستگاه قطع مي شوداين شاخصه به رنگ قرمز شروع به چش

 .پس از رفع ايراد مجدداً به رنگ سبز روشن مي شود

C.  شاخصهCEM 
اين شاخصه به رنگ سبز . وصل گردد Fبه قسمت  CUSAپين  4زمانيكه يك هندپيس با كانكتور 

 .روشن مي شود

D. كانكتور پليت بيمار 
بايستي كه يك پليت بيمار بوسيله كابل رابط به اين قسمت براي استفاده از حالت مونوپالر دستگاه 

 .وصل شود

E. روشن/ كليد خاموش: 
 .اين كليد نيروي برق را به دستگاه وصل مي كند

 .را فشار دهيد)  |( براي روشن كردن دستگاه  -
 .را فشار دهيد) 0(براي خاموش كردن دستگاه  -

F. كانكتور ابزار باي پالر: 
با (يا سوئيچ پايي ) پين 3با كانكتور (فورسپس باي پالر با سوئيچ دستي از طريق اين كانكتور، 

 .را به دستگاه وصل مي گردد) پين 2كانكتور 

G.  1كانكتور ابزار مونوپالر: 
يا قلم مونوپالر با سوئيچ ) پين 3با كانكتور (اين كانكتور جهت اتصال قلم مونوپالر با سوئيچ دستي 

 .تگاه وصل مي باشدبه دس) پين 2با كانكتور (پايي 

H.  2كانكتور ابزار مونوپالر: 
 .عمل كرده و براي اتصال ابزار مونوپالر مي باشد Hكامال شبيه قسمت 

 Bipolar صفحه كليد
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 Cutصفحه كليد 
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 Coagصفحه كليد 

 

 نماي پشت دستگاه
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A. پيچ تنظيم صدا: 
صداهاي نشانه كه عملكرد دستگاه اين پيچ براي تنظيم صداهاي دستگاه اعم از صداهاي هشدار و 

مي باشد و مقدار اين صداها در حالت اعالم هشدار به هيچ وجه قابل كم شدن و يا قطع شدن نمي 
 .باشد و اين بخاطر حصول اطمينان از هشياري تيم جراحي مي باشد

B. بخش ورودي برق دستگاه: 
 :اين بخش شامل دو قسمت مي باشد

 .عدد فيوز است 2مي باشد كه حاوي ) ه فيوزجعب(قسمت باال نگهدارنده فيوز  -
 .قسمت پايين محل اتصال سيستم برق به دستگاه مي باشد -

C. كانكتور پدال پايي مونوپالر: 

مونوپالر را به دستگاه وصل ميگردد و ابزار مونوپالر با ) پداله 2(از طريق اين كانكتور پدال پايي 
 .وصل شده است را فعال مي نمايد) Gيا  F(سوئيچ پايي كه به قسمت جلوي دستگاه 

وصل مي كنيد بايستي كه پدال پايي را به قسمت متناظر  Fوقتي شما ابزار مونوپالر خود را به قسمت : تذكر
 .اتصال دهيد 1در عقب دستگاه يعني ورودي پدال 

قسمت وصل مي كنيد بايستي كه پدال پايي را به  Gبه همين ترتيب وقتي ابزار مونوپالر را به قسمت 
 .اتصال دهيد 2ورودي پدال 

D. بخش اتصال وسايل اختياري: 

اين بخش براي وصل كردن وسايل جانبي كه بصورت اختياري توسط مشتري درخواست مي شود 
 .طراحي شده است

E. كانكتور پدال پايي باي پوالر: 
بايستي كه مي كنيد  را به دستگاه وصل) پين 2با كانكتور (وقتي شما قلم باي پالر با سوئيچ پايي 

 .را به اين قسمت وصل نماييد) تك پداله(يك پدال پايي 

F. بخش اتصال زمين: 
 .از طريق اين قسمت دستگاه را به زمين حفاظتي بيمارستان وصل مي كنيم

 

 نحوه نگهداري دستگاه

 براي تميز نمودن دستگاه از مواد ساينده يا محلولهاي ضد عفوني كننده كه داراي الكل  )1

 .هرگز استفاده نفرماييديا ديگر تركيبات كه اثر خورندگي دارند 
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 .استفاده فرماييد محلول آب و صابونبراي تميز نمودن دستگاه از  )2
 .اين سيستم به سرويسهاي دوره اي و كاليبراسيون، حداقل يكبار در سال احتياج دارد )3
ايراد، سيستم بصورت اتوماتيك  به دليل تمام كامپيوتري بودن اين دستگاه در صورت وجود هر گونه )4

رقمي شروع به چشمك زدن ميكند و در  3يك عدد  CUTقطع شده و در قسمت صفحه نمايش 
رقمي را يادداشت  3در اين حالت آن عدد . بقيه صفحه هاي نمايش خط هاي تيره روشن مي شود

 .واحد تجهيزات پزشكي تماس بگيريدنموده، دستگاه را خاموش كرده و با 

روشن نمودن دستگاه / اقدام به خاموشداشته باشيد كه هيچگاه در حالت آالرم توجه  )5

 .زيرا باعث آسيب رسيدن به بقيه اجزاي دستگاه خواهد شد نفرماييد
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 انفوزيون پمپ

 سرم ست به نسبت زياد دقت با را مايعي كه شود مي استفاده زماني ها پمپ اينفيوژن از كلي حالت در
 در تجهيزات اين زياد دقت خاطر به. شود مي تزريق بيمار به كند، مي كار جاذبه اثر در كه معمولي،

 عروقي، قلبي داروهاي تزريق پيوسته، اپيدورال حسي بي نظير كاربردهايي در توان مي آنها از تزريق،
 .كرد استفاده درماني سرم و اطفال خون، تزريق درماني، شيمي

 

 ممانعت و تزريقي مايع فشار كنترل آن  نتيجه كه كرده مانيتور را مايع ميزان ولومتريك تزريق هاي پمپ
 حد از بيش افزايش با. است تزريق فشار حد از بيش احتمالي افزاش حين بيمار رگ به رسيدن آسيب از

 جرم با اي ماده اگر. نمود خواهد آگاه كاربر تزريق، تيوب) Occlusion( انسداد و بستن آالرم فشار،
 .دارد را آن با شدن كاليبره قابليت دستگاه، شود تزريق متفاوت حجمي

 

 OT-701 مدل JMS سرم پمپ دستگاه

 مشخصات و كاربرد

 در مواردتزريق و TPN و OXYTOCICS و سرطان ضد درماني، شيمي داروهاي مداوم تزريق منظور به 
 قطرات تعداد شمارش با دستگاه اين. رود مي كار به بستري هاي اتاق و ICU ،CCU عمل، هاي اتاق
 و اولتراسونيك روش به را تزريقي ماده در هوا وجود و كند مي كنترل را تزريق فعاليت تزريقي ماده

 اين. دهد مي تشخيص Electric photo Red infra Double پرتوهاي روش به را قطرات افتادن
 : كند مي خطر اعالم آالرم زدن با شود روبرو زير شرايط از يكي با چنانچه دستگاه

 Tube در هوا وجود 

 باتري شدن ضعيف  
 ظرف شدن خالي  
 درب بودن باز  
 عادي غير حجم با قطرات  
 تزريق فرآيند شدن كامل  
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 دستگاه عملكرد سيستم در اختالل مشاهده  
 تزريقي ماده عبور مسير انسداد 

  صحيح استفاده روش 

 . كنيد روشن را دستگاه .1
 . كنيد جايگذاري را تزريق ست .2
 .ببنديد را درب .3
 . كنيد انتخاب را تزريق ميزان .4
 . دهيد فشار را STOP دكمه تزريق توقف براي. دهيد فشار را START دكمه .5

 نكات  

 دهيد ادامه تزريق به توانيد مي ديگر موارد و حجم ، تزريق ميزان در تغييرات گونه هر از پس . 
 تجهيزات كه مكانهايي مانند مغناطيسي محيطهاي در دستگاه بكارگيري از MRI يا و ،ميكرويو 

 .كنيد خودداري دارند وجود Scan CT و ray-X مانند اشعه كننده تابش تجهيزات
 خودداري شود مي استفاده انفجار قابل بيهوشي گازهاي از كه هايي مكان در دستگاه بكارگيري از 

 .كنيد
 كنيد متوقف را دستگاه با كار فاصلهالب دستگاه كار در اختالل هرگونه مشاهده صورت در. 
 كنيد خودداري كند لمس را بيمار دستگاه كه نحوي به بيمار با دستگاه مستقيم تماس از. 
 دستگاه مانند باال فركانس جراحي تجهيزات مانند باال فركانس با تجهيزات بكارگيري از SURGERY 

ELECTRO 701 از متر سانتي 25 از كمتر فواصل در-OT كنيد خودداري. 
 كنيد خودداري دستگاه تا متر يك از كمتر فواصل در همراه تلفنهاي بكارگيري از. 
 كنيد خودداري كند مي وصل برق پريز يك به را دستگاه چند كه رابط سيمهاي به دستگاه اتصال از. 
 قطرات چكيدن محفظه هيچگاه دستگاه عملكرد صحت از اطمينان منظور به )Chamber Drip(را 

 Chamber Drip هيچگاه هوا عبور از جلوگيري براي كنيد دقت ديگر سوي از نكنيد پر كامل
 .نشود پر آن حجم 3/1 از كمتر

 

 : كنيد خودداري زير هاي مكان در دستگاه كردن انبار و نگهداري از  

 دارند قرار قوي پرتوهاي يا خورشيد نور مستقيم تابش معرض در كه مكانهايي. 
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 مانند گرمازا وسايل باد مستقيم برخورد معرض در كه هايي مكان Airconditioner ، يا تهويه  
 .هستند كننده مرطوب

   شوند مي توليد يا تبخير ذخيره، ، شيميايي مواد آنها در كه هايي مكان. 
 دارد وجود لرزش يا فراوان غبار و گرد آنها در كه هايي مكان. 
 نيست تراز آنها كف سطح كه هايي مكان. 
 دارد وجود آب ترشح آنها در كه هايي مكان. 

 آن مخصوص محل در را )دستگاه چشمي( Detector Dripدستگاه، انبارش يا و جابجايي هنگام در
 .كنيد جلوگيري آن شكستگي و افتادن خطر از تا دهيد جاي

 استفاده مدت طولني انبارش يك از بعد آن از يا و بريد مي كار به بار اولين براي را دستگاه كه هنگامي
 . باشد شارژ كامل آن باتري كه شويد مطمئن كنيد مي

 .كنيد تعويض يكبار سال سه هر را cassette Finger و باتريها معمول طور به

 شش هر در را باتري نگهداريد استفاده باال نيطوال زمان مدت يك براي را دستگاه خواهيد مي چنانچه
 ) است ساعت 30 باتري كامل شارژ زمان مدت(.كنيد شارژ كامل طور به يكبار ماه

 به دستگاه كردن وصل با را باتري اينكه از پس يكبار ماه 6 هر ، دستگاه باتري خرابي از جلوگيري براي
 كار باتري با فقط دستگاه تا بكشيد برق از را دستگاه )ساعت 30(كرديد شارژ كامل طور به شهر برق
 در راVolume محدوده و داده قرار)  hr/450ml(ماكزيمم حالت روي را Rate Flow سپس كند

. نمائيد استفاده شود، تمام كامل طور به دستگاه انرژي كه زماني تا دستگاه از و دهيد آزادقرار حالت
 . كنيد وصل شهر برق به) ساعت 30( باتري كامل شارژ جهت را دستگاه سپس

 دستگاه سطح كردن تميز از بعد كنيد انبارش نيطوال مدت براي را دستگاه خواهيد مي كه صورتي در
 :كنيد انبارش زير محيطي شرايط با مكاني در را دستگاهCassette Fingerو

 باشد گراد سانتي درجه 40 تا درجه- 10 بين محيط حرارت درجه  
 باشد% 95تا% 20 بين محيط رطوبت. 
 تا 50 بين محيط فشار Kpa 106 باشد 
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 MEDIMAم استفاده از پمپ سر دستورالعمل سريع

 . بر روي پنل دستگاه را فشار داده تا دستگاه روشن شود دكمه 

 را فشار دهيد را وارد و كليد  ml/hسرعت تزريق بر حسب 

 .را فشار دهيد  وارد و كليد mlمقدار حجم تزريق را بر حسب 

 .منوي تنظيمات خارج شويدبه صورت پيوسته مقادير مربوطه را تاييد تا از  با زدن كليد 

كمي فشار ) 1بخش شماره ( را گرفته و در محل مخصوص) 2بخش شماره (با دو دست دو طرف ست سرم 

 .دهيد تا در پوش محافظ سرم بسته شود

قرار داده و كلمپ را در محل خود ) 4شماره (سپس قسمت راست ست سرم را داخل كلمپ سبز رنگ 

 .را بزنيد قرار دهيد و دكمه ) 3بخش شماره (

 
 

 .اقدام به هواگيري نماييد در صورت وجود هوا داخل ست با دكمه 

 .شود ميمشخص  بر روي صفحه نمايشگر READYدر صورت اعمال صحيح مراحل باال عبارت 

 . را بزنيد  سوزن را به بدن بيمار وارد نموده و در عدم وجود هوا دكمه
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را  پس از متوقف نمودن يا پايان يافتن تزريق ابتدا كلمپ ست سرم را بسته و سپس دكمه 

 .خود خارج و ست را از كلمپ سبز رنگ نيز جدا نماييد فشار دهيد و پس از چند ثانيه ست سرم را از محل

هاي پيشنهادي شركت مدياكاوش توصيه  عملكرد صحيح دستگاه تنها استفاده از ميكروست و ست سرمبراي 

 .گردد مي
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 ATOMراهنماي كاربري پمپ سرم 

 

 

 : نحوه آماده سازي و راه اندازي
 .دستگيره روي در دستگاه را به سمت خود بكشيد تا درب دستگاه باز شود -1
 .را به سمت چپ بچرخانيد و شلنگ را در مسير خود قرار دهيدگيره فلزي  -2
 .در را بسته و دستگيره سبز را به جاي خود برگردانيد -3
 .دكمه پاور دستگاه را زده و ميزان ريت و حجم را توسط كليدهاي سبز باال و پايين تنظيم كنيد -4
 .را بزنيد Primeدر صورت وجود حباب دكمه  -5
 .را بزنيد infuse/standbyبراي توقف يا شروع مجدد تزريق دكمه  -6
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 .را فشار دهيد silenceبراي قطع آالرم كليد  -7
 

 : آالرم هاي دستگاه

 هوا در مسير Air in line : رفع توسط كليدprime 
 باز بودن درب Door open  :بستن درب به طور صحيح 
  كم بودن باتريLow Battar :شهر جهت شارژ باتري اتصال به برق 
 انسداد Occlussion :رفع انسداد در مسير تزريق 

 Empty :پايان تزريق 

 Stopped  : هنگامي كه دستگاه بيش از يك دقيقه در حالتStand by  باشد. 

 : نگهداشت
 شود كه حداقل هر يك هفته يك بار دستگاه با باطري كار براي افزايش طول عمر باطري، توصيه مي

جايي كه باتري كامال دشارژ شده و سيستم خاموش شود و بعد از آن دوباره سيستم را شـارژ  كند تا 
 .كنيد

 استفاده شود و سـپس بـه وسـيله يـك      %70دار يا الكل براي نظافت دستگاه از پارچه ي نرم و نم
 .ي خشك شودپارچه

 :نكات ايمني

  وصل نكنيد خشك شدن آن را به برققبل از تميز كردن دستگاه حتما آن را از برق جدا كنيد و تا. 
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 MEDIMAپمپ سرنگ 
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 هشدارهای دستگاه
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 SP-8800 پمپ سرنگ

 

 

 

 

 

 .را فشار داده و دستگاه را روشن نمائيد  powerدكمه  )1
اكستنشن تيوب را با حوصله به سرنگ وصل كرده ، سپس سرنگ را در قسمت نگهدارنده و  )2

 .را در محل تعبيه شده آن قرار دهيد  اكستنشن تيوب
لطفا بررسي كنيد كه سايز سرنگ توسط دستگاه شناسايي شده و با سايز نمايش داده شده بر روي  )3

LCD در صورت عدم شناسايي سرنگ،دستگاه كار نمي كند.هماهنگي داشته باشد. 

 )نگهداشتن دكمه (را فشار دهيد Purgeجهت هواگيري دكمه  )4
را فشار داده ml/h (Flow rate)با سرعت تزريق كار مي كنيد كافيست دكمه  در صورتيكه فقط )5

 .كنيدStartرا زده و  SEL و سرعت تزريق را وارد نمائيد سپس جهت ثبت آن دكمه 
را فشار داده و حجم تزريقي را وارد نمائيد )ml(در صورتيكه با حجم تزريق كار مي كنيد، دكمه  )6

 )Del.Vol.( را فشار دهيدSELوارد شده دكمه سپس جهت ثبت كردن حجم تزريقي 
را فشار داده و زمان تزريق SELدر صورتيكه قصد داريد تزريق در زمان مشخصي انجام پذيرد دكمه  )7

 .را فشار دهيدSELرا وارد نمائيد سپس جهت ثبت زمان تزريق وارد شده دوباره دكمه 
زده سپس با نگهداشتن دكمه را Total volumeجهت صفر كردن حجم كل تزريق ابتدا دكمه  )8

 .را بزنيد SELثانيه مقدار حجم كلي را صفر كرده و براي ثبت كردن آن دكمه 2به مدت 
 .،تزريق را آغاز كنيدStartبا فشردن دكمه  )9

را مجددا )7تا2(را فشار داده و سپس مراحل Stopزماني كه صداي آالرم دستگاه را شنيديد دكمه  )10
 .بررسي نمائيد

  جهت تزريق استفاده شود)داخلي و خارجي(سرنگ هاي استاندارد لطفا فقط از. 
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 IP-7700پمپ سرم               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .را فشار داده و دستگاه را روشن نمائيدPOWERدكمه   )1
 .درب پمپ را باز كرده و ست تزريق را در محل مشخص شده قرار دهيد سپس درب را ببنديد  )2
مشاهده مي كنيد مقايسه كنيد  LCDلطفا مارك و مدل ست تزريق را با آنچه گوشه چپ و باالي  )3

 .تا يكسان باشد
 .بست هاي ست تزريق را باز كنيد )4

 .ست تزريق را هواگيري نمائيدبا استفاده ازنگهداشتن دكمه   )5

ثانيه مقدار حجم كلي  2به مدت را فشار دهيد سپس با نگهداشتن دكمه دكمه   )6

 .را صفر نمائيد
را فشار داده و حجم تحويلي را وارد نمائيد،سپس جهت ثبت كردن حجم تحويلي وارد ) (mlدكمه   )7

 را فشار دهيد  SEL شده دكمه
را فشار داده و زمان تزريق را وارد نمائيد سپس جهت ثبت SELجهت وارد كردن زمان تزريق دكمه  )8

 .فشار دهيد را SELكردن زمان تزريق وارد شده دوباره دكمه
.،تزريق را آغاز كنيدStartبا فشردن دكمه  )9



 
 
 
 
 

١۵۶ 
 

  SP-100مدل JMS سرنگ پمپ
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 دستگاهمشخصات 
ماداميكه سرنگ تنظيم شده و جا گذاشته شود يكي از المپ ها روشن مي : سرنگ سايز نمايشگر – 1

اگر سرنگ صحيح قرار نگرفته باشد و يا در طول . شود و سايز سرنگ به طور اتومات نمايش داده مي شود
 . تزريق جدا شود ؛ هر سه المپ همزمان چشمك زن مي شود

 
يا مقدار حجم   (ML/H)ميزان نرخ تزريق : شده تزريق حجم مقدار مايشگرن / جريان ميزان – 2

 .مقدار حجم تزريق شده توسط اعداد چشمك زن نشان داده مي شود. را نمايش مي دهد (ml )تزريق شده
 

ارقام .هر عدد را توسط كليد هاي فشاري تنظيم مي كند: Setting Rate Flow هاي كليد – 3
 تغيير پيوسته  زمانيكه كليد فشار داده نگه داشته شود؛ارقام به طور.قابل تغيير است 9تا  0به طور سيكلي از 

استفاده مي  20ml سرنگ ماداميكه. است پذير امكان كند نمي تزريق پمپ زمانيكه تنها تنظيم. كنند مي
 .تنظيم شود 100ml/hشود تزريق شروع نخواهد شد اگر ريت بيشتر از 

 
 شده تزريق  زمانيكه اين كليد فشار داده مي شود مقدار حجم: Infused Volume كليد – 4

به طور همزمان فشرده شوند؛ ميزان  Volume Infused و Rapid كليد اگر. شود مي داده نمايش
 ..نمايش داده مي شود Rapid حجم تزريقي در مد

زمانيكه .مي شود  Rapidبا مد باعث انفوزيون  Rapidفشار همزمان آن با كليد: Reset كليد –  5
 .همزمان فشار داده شود ؛ نمايشگر مقدار حجم تزريق شده صفر مي گردد Volume Infused با كليد

 
وقتي مقدار حجم داخل سرنگ كم شود اين چراغ چشمك زن مي  :Empty Near آالرم المپ – 6

 .شود
 

باال برود يا مسير مسدود شده باشد اين اگر فشار داخل الين و سرنگ  : Occlusion آالرم المپ – 7
زمانيكه سرنگ خالي مي شود چراغ هاي انسدادو نزديك به خالي شدن همزمان . چراغ چشمك زن مي شود

 .چشمك زن مي شوند
 

زمانيكه باطري نياز به شارژ مجدد داشته باشد اين المپ چشمك  : Battery Low آالرم المپ – 8
 .زن مي شود

 
 مي قطع آالرم صداي تنها ؛ شود مي قطع كليد اين دادن فشار با  صداي آالرم : Silence كليد – 9

المپ آالرم . دقيقه مجدداً فعال مي شود 2 گذشت از بعد نشود رفع آالرم ايجاد شرايط صورتيكه در و شود
 .همچنان تا پايان زمان رفع آالرم چشمك زن مي ماند
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همزمان زده مي شود پمپ تزريق را به صورت سريع   Resetكليدزمانيكه با  : Rapid كليد – 10

براي نمايش . اين مد براي پر كردن الين در ابتداي تزريق يا تزريق سريع استفاده مي شود. انجام مي دهد
 .را همزمان فشار دهيد Volume Infused و Rapid مقدار حجم انتقالي در اين مد كليد

 
 تزريقشروع  : Start كليد – 11
 
 قطع تزريق : Stop كليد – 21
 

  :دستگاه Power نشانگر – 13

  Mains دستگاه از برق شهر جهت انفوزيون استفاده مي كند. 
 Batteryدستگاه از باطري جهت انفوزيون استفاده مي كند. 
 Recharging در طول مدتي كه دستگاه به پريز برق وصل است روشن مي ماند و نشان دهنده

 .كه باطري در حال شارژ شدن است اين است
  

 

 :تنظيم سرنگ جهت تزريق

براي اين كار ابتدا گيره نگهدارنده سرنگ را كامال به سمت باال برده .در ابتدا بايد سرنگ را درست جا انداخت
سرنگ را در محل قرار دهيد به طوريكه انتهاي مخزن سرنگ در داخل شيار مربوطه قرار گيرد و .و بچرخانيد

سپس گيره سرنگ را به محل اوليه آن برگردانيد تا  .هاي پيستون آن نيز در شيار آبي رنگ جا گيردانت
 .سرنگ در محل خود فيكس شود

در صورتيكه هر سه المپ همزمان چشمك بزنند بايد چك شود . المپ نشانگر نوع سرنگ روشن خواهد شد 
 .كه آيا سرنگ به طور صحيح جا افتاده است يا نه

 :نرخ تزريقتنظيم 

 كليد هاي ميزان نرخ تزريق را فشار دهيد تا ميزان نرخ تزريق دلخواه تنظيم شود. 
  300تا  0٫1ريت تزريق مي تواند ازml/h  تا  0٫1تنظيم شود و از  100و  50براي سرنگ هاي

100ml/h  20براي سرنگ 
 ه نياز به تغيير نرخ تزريق زمانيك. ريت تزريق تنها در زماني كه پمپ انفوزيون نكند قابل تنظيم است

 .را زد Stop در اواسط انفوزيون باشد ابتدا بايد كليد
 : شروع تزريق

 الين و ست مخصوص را به سرنگ وصل كنيد. 
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 كليد Rapid و Reset  را همزمان فشار دهيد تا داخل تا انتهاي آن از محلول داخل سرنگ پر
 .شود
 بعد از اتصال سرنگ به بيمار كليد Start  المپ استارت چشمك . (براي شروع تزريق فشار دهيدرا

زمانيكه ادامه تزريق توسط سرنگ جديدي صورت مي گيرد بدون اينكه دستگاه .) زن مي شود
 Volume و Reset خاموش شود ؛ ميزان حجم تزريق شده صفر نمي شود و بايد كليد هاي

Infused براي قطع تزريق كليد.را همزمان فشار داد Stop المپ(يد فشار داد را با Stop 
 )روشن مي شود

 پايان تزريق

 المپ هاي Near Empty و Occlusion  روشن مي شود و صداي آالرم جهت آگاه كردن
 .پرسنل بلند مي شود

 كليد Silence را براي خاموش كردن موقت آالرم فشار دهيد. 
 يدبراي خارج كردن سرنگ گيره نگهدارنده آن را كامل باال داده و بچرخان. 

 :تزريق سريع

 زمانيكه نياز به تزريق سريع دارو باشد كليد هاي Rapid و Reset اين مد . را همزمان فشار دهيد
سرعت تزريق سريع  100و  50در سرنگ هاي . تنها زمانيكه هر دو كليد فشار داده شود فعال مي شود

500ml/h  250اين نرخ  20و در سرنگml/h است. 
  كار پمپ كليدجهت تزريق سريع در حين Stop را يكبار فشار دهيد و سپس كليد هاي Rapid و 

Reset را با هم فشار دهيد. 
 براي محاسبه ميزان حجم تزريق شده بر روي كل حجم تزريق شده تا آن زمان در اين مد كليد هاي 

Rapid و Volume Infused را همزمان فشار دهيد. 
 ال توسط سوزن هاي ظريف ممكن است آالرم انسداد را تزريق سريع محلولهاي با غلظت و چسبندگي با

 .يا كمتر تزريق را انجام داد 300ml/hدر اين حالت بايد در مد نرمال با نرخ تزريق .فعال كند
 :نمايش ميزان حجم تزريق شده

اين مد تنها در . را جهت مشاهده حجم كلي تزريق شده فشار دهيد Volume Infused كليد : نمايش
 .اين كليد فشار داده شود فعال مي شودحاتي كه 

 Reset :دكمه هايReset  وVolume Infused   را همزمان فشار دهيد تا حجم كلي تزريق شده
زمانيكه كه برق دستگاه وصل مي شود و پمپ روشن مي گردد نمايشگر مقدار حجم تزريق شده (.صفر شود

 )به طور اتومات صفر مي شود
 باطري

يك باطري قابل شارژ جهت مواقعي است كه برق قطع شده باشد و يا نياز به داراي  SP-100 مدل
 .جابجايي بيمار باشد

 باطري شارژ
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بعداز دشارژ .در حين كار پمپ نيز باطري شارژ مي شود. هنگام اتصال پمپ به برق باطري ها شارژ مي شوند
انيكه دستگاه تازه راه اندازي شده زم. ساعت زمان نياز است 15شدن كامل باطري براي شارژ كامل آن حدود 

براي اينكه باطري ماكزيمم شارژ را هميشه . ساعت زير شارژ برود 15باشد بدليل عدم شارژ بودن باطري بايد 
 .داشته باشد توصيه مي شود ماداميكه از دستگاه استفاده نمي شود؛دوشاخه آن به برق اصلي وصل باشد
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 BW 585: مدل            Biegler  :خونوارمر 

 

 

  دكمه افزايش دما.7

 امتداد تيوپ.8 دكمه كاهش دما.6 

 :طرز استفاده

. يدستحكام الزم را داشته باشد وصل كندستگاه را به پايه اي كه ا 9پيش از استفاده از دستگاه توسط گيره 
 : سپس مراحل زير را انجام دهيد

 .چك كنيد را قبل از اينكه دو شاخه را وارد پريز كنيد ولتاژ پريز. 1

 .در صورت برابر بودن آن را وارد كنيد. 2

مربوط به آن روشن مي  5 شماره يقرار دارد و نشانگر نارنج  standbyدر اين حالت دستگاه در مد . 3
در اين هنگام يك آالرم صوتي به نشانه عملكرد صحيح آالرمهاي دستگاه براي چند ثانيه فعال مي . شود
 .شود

درجه  0,5با هر بار فشار يكي از اين دكمه ها دما . دكمه باال يا پايين را براي تنظيم دما فشار دهيد. 4
اگر هيچ . قابل مشاهده است 2اين تغييرات بر روي نمايشگر شماره د و سانتي گراد كم يا زياد مي شو

 نشانگرهاي دما.2

 ON/Standbyكليد .3

4.LED  نشانگر روشن بودن
 

5.LED  نشانگر حالتstandby 
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بعد از به برق زدن دستگاه اگر دما را . ثانيه فشار داده نشود نمايشگر خاموش خواهد شد 7كليدي بعد از 
 .درجه را در نظر گرفته و خود را در اين دما تنظيم مي كند 38,5تغيير ندهيد دستگاه به طور اتومات دماي 

درجه  36,5تا زمانيكه دماي مايع كمتر از . براي شروع گرم شدن مايع يا خون دكمه باال را فشار دهيد .5
سمت چپ خاموش و روشن مي شود و با باال رفتن دماي مايع دماي فعلي آن بر روي نمايشگر   LEDباشد 

 .نشان داده مي شود

 .بلندي طول تيوپ دلخواه خود را انتخاب كنيد. 6

سانتي متر باشد و به داليل ايمني هيچگونه كشيدگي  40وپ بين بيمار و دستگاه نبايد كمتر از طول تي. 7
 .نبايد در طول تيوپ صورت گيرد

براي بستن ست تيوپ دو مبدل گرما از قسمت انتهايي شروع كنيد و در خالف حركت عقربه هاي ساعت . 8
 .سانتي متر باشد 80بين دستگاه و بيمار كمتر از  بهتر است فاصله. تيوپ را دور قسمت مبدل گرما بپيچانيد

 مراحل خاموش كردن دستگاه

 :بعد از به كارگيري دستگاه براي درمان مراحل زير را براي خاموش كردن در نظر بگيريد

فشار وارد بر دستگاه را با . قرار دهيد standbyدستگاه را در حالت  standby / onبا استفاده از سوييچ 
تا حد امكان بار .( خاموش كردن پمپ تزريق و يا هر كاف فشار ديگري اگر به دستگاه وصل است برداريد

 .)روي دستگاه را به حداقل برسانيد

 .ست مصرفي را از روي مبدل گرما جدا كنيد و به شيوه مناسبي دور بريزيد

 .و استريل نماييددستگاه را از برق جدا كنيد 

 نگهداري

توصيه مي شود براي تميز كردن دستگاه مقداري پودر شوينده در آب بريزيد و يك دستمال پارچه اي در آن 
جهت . كردن پالستيك نيز مي توان استفاده كرداز مواد تمييز  .كنيد فرو كرده و دستگاه را توسط آن تميز

 .كرد ضد عفوني كردن از هر الكلي مي توان استفاده

دستگاه كمك كرده و  دواماين كار به . محفظه و شيارهاي آلومينيومي را به طور معمولي تميز كنيد
 .همچنين تبادل گرمايي بين شيارها و تيوپ ماده تزريقي به بهترين نحو صورت مي گيرد



 
 
 
 
 

١۶٣ 
 

 تستهاي دوره اي 

عد از مدت طوالني انجام شوند و ماه يك بار و يا هنگام استفاده ب 12تستهاي دوره اي زير بايد حداقل هر 
 .نتايج آن در چك ليست مربوطه ثبت شوند

 با اينكه نمايش دما عاري از هر گونه خطا مي باشد بهتر است سالي يكبار صحت آن  :بررسي نمايش دما
دستگاه را روشن . اين تست توسط يك سنسور حرارتي دقيق در دماي محيط انجام شود. چك شود

دمايي كه توسط . درجه سانتي گراد انجام دهيد 38,5اين تست را در دماي . كنيد تا دماي آن باال برود
 .خطا بايد همان دماي تنظيم شده باشد% 5+خوانده مي شود با  ترمومتر

 اين زمان مدتي است كه طول مي كشد تا دستگاه از دماي محيط به دماي  :بررسي زمان باال رفتن دما
 .اگر اين زمان بيش از يك دقيقه به طول انجاميد دستگاه نياز به سرويس دارد. تنظيم شده برسد

 دماي مبدل گرما را به طور . دستگاه را روشن كنيد :ردن و آالرم دماي باالبررسي حالت حفاظتي قطع ك
درجه روشن شد آالرم  42مربوط به دماي  LEDوقتيكه . مصندعي با هواي گرم و به آرامي باال ببريد

اگر دستگاه در حين اين تست به طور اتوماتيك قطع نشد بايد سرويس . صوتي دستگاه فعال مي شود
 .گردد

  درجه تنظيم كنيد سپس كابل برق را از پريز جدا  37دماي دستگاه را روي  :آالرم دماهاي پايينبررسي
ثانيه غير  60آالرم صوتي دماي پايين در هنگام روشن شدن دستگاه نيز فعال مي شود و بعد از . كنيد

 .فعال مي گردد
در اين صورت آالرم صوتي . ال مي شوددرجه باالتر مي رود فع 42آالرم دماي باال وقتيكه دماي مبدل گرما از 

 .و نوري فعال شده و گرم شدن متوقف مي شود
 .براي خاموش كردن آالرمها در ابتدا دستگاه بايد از برق جدا شود

 .آالرم مي تواند از طريق يك محرك بيروني مانند نور خورشيد فعال گردد :توجه
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 052وارمر سرو مدل 

  .كنيد روشن ستگاه را با كليد            د )1
 .تنظيم كنيد و كليد            را فشار دهيد                 دماي مورد نياز را با كليدهاي )2
 .كار مي كند Manualو دستي  Autoدستگاه به دو حالت خودكار  )3
 .با فشار دادن كليد             حالت خودكار و دستي قابل تنظيم مي باشد )4
حسگر ) كنترل دما با استفاده از پايش دماي بدن نوزاد(در صورت نياز به استفاده از حسگر حرارتي  )5

 .را انتخاب كنيد Autoرا روي شكم نوزاد وصل كرده و كليد            فشار دهيد و 
حسگر ) جلوگيري از باال رفتن بيش از حد دما(پيشنهاد مي گردد براي كنترل صحيح تر دما  )6

 .قرار دهيد) كبد نوزاد ترجيحا(ا روي بدن پوستي ر

 هشدارهاي دستگاه

 .فعال شده و سيستم گرمكن قطع مي شود S.Fاگر در مدار حسگر پوستي اختاللي بوجود آيد، هشدار 
  درجه سانتيگراد شود هشدار  3/39اگر دماي بدن نوزاد بيش ازOverheat فعال مي گردد. 
 گردد در صورت قطع برق هشدار صوتي فعال مي. 

  هر نيم ساعت هشدار صوتي جهت بازديد نوزاد فعال مي گردد كه با فشار دادن كليد             هشدار
 .غير فعال مي گردد

 هشدار

  سانتيمتر باشد 60فاصله گرمكن دستگاه تا نوزاد نبايد كمتر از. 
اصله را تنظيم اين ف) در دستگاه هاي جديد(با شل كردن پيچ گلويي و يا باز كردن اهرم گلويي 

 .نماييد
 از قرار دادن حسگر دماي پوستي در مقعد نوزاد اجتناب گردد. 
 از چسب ضد حساسيت براي نصب حسگر بر روي پوست بدن نوزاد استفاده گردد. 
 نظارت بر دماي بدن نوزاد به طور مستقل توسط پرستار ضروري مي باشد. 
  آن جدا خودداري نماييدمحفظه دستگاه بسيار گرم مي باشد، از دست زدن به. 
  هيچگاه دستگاه را زير تابش مستقيم نور خورشيد و يا در مجاورت وسايل برودتي و گرمايشي قرار

 .ندهيد
  يس و كاليبره گرددماه يكبار سرو 6دستگاه بايد هر. 
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	مشخصات دستگاه
	۱ – نمایشگر سایز سرنگ: مادامیکه سرنگ تنظیم شده و جا گذاشته شود یکی از لامپ ها روشن می شود و سایز سرنگ به طور اتومات نمایش داده می شود. اگر سرنگ صحیح قرار نگرفته باشد و یا در طول تزریق جدا شود ؛ هر سه لامپ همزمان چشمک زن می شود .
	۲ – میزان جریان / نمایشگر مقدار حجم تزریق شده : میزان نرخ تزریق (ML/H) یا مقدار حجم تزریق شده( ml) را نمایش می دهد. مقدار حجم تزریق شده توسط اعداد چشمک زن نشان داده می شود.
	۳ – کلید های: Flow Rate Setting هر عدد را توسط کلید های فشاری تنظیم می کند.ارقام به طور سیکلی از ۰ تا ۹ قابل تغییر است.زمانیکه کلید فشار داده نگه داشته شود؛ارقام به طور  پیوسته تغییر می کنند. تنظیم تنها زمانیکه پمپ تزریق نمی کند امکان پذیر است. مادامی...
	۴ – کلید: Volume Infused زمانیکه این کلید فشار داده می شود مقدار حجم  تزریق شده نمایش داده می شود. اگر کلید Rapid و Volume Infused به طور همزمان فشرده شوند؛ میزان حجم تزریقی در مد Rapid نمایش داده می شود..
	۵ –  کلید: Reset فشار همزمان آن با کلید Rapid باعث انفوزیون با مد Rapid می شود.زمانیکه با کلید Volume Infused همزمان فشار داده شود ؛ نمایشگر مقدار حجم تزریق شده صفر می گردد.
	۶ – لامپ آلارم :Near Empty وقتی مقدار حجم داخل سرنگ کم شود این چراغ چشمک زن می شود.
	۷ – لامپ آلارم: Occlusion  اگر فشار داخل لاین و سرنگ بالا برود یا مسیر مسدود شده باشد این چراغ چشمک زن می شود. زمانیکه سرنگ خالی می شود چراغ های انسدادو نزدیک به خالی شدن همزمان چشمک زن می شوند.
	۸ – لامپ آلارم: Low Battery  زمانیکه باطری نیاز به شارژ مجدد داشته باشد این لامپ چشمک زن می شود.
	۹ – کلید: Silence  صدای آلارم  با فشار دادن این کلید قطع می شود ؛ تنها صدای آلارم قطع می شود و در صورتیکه شرایط ایجاد آلارم رفع نشود بعد از گذشت ۲ دقیقه مجدداً فعال می شود. لامپ آلارم همچنان تا پایان زمان رفع آلارم چشمک زن می ماند.
	۱۰ – کلید : Rapid زمانیکه با کلید Reset همزمان زده می شود پمپ تزریق را به صورت سریع انجام می دهد. این مد برای پر کردن لاین در ابتدای تزریق یا تزریق سریع استفاده می شود. برای نمایش مقدار حجم انتقالی در این مد کلید Rapid و Volume Infused را همزمان فشار ...
	۱۱ – کلید : Start شروع تزریق
	۱۲ – کلید : Stop قطع تزریق
	۱۳ – نشانگر Power دستگاه :
	  Mains دستگاه از برق شهر جهت انفوزیون استفاده می کند.
	 Batteryدستگاه از باطری جهت انفوزیون استفاده می کند.
	 Rechargingدر طول مدتی که دستگاه به پریز برق وصل است روشن می ماند و نشان دهنده این است که باطری در حال شارژ شدن است.
	تنظیم سرنگ جهت تزریق:
	در ابتدا باید سرنگ را درست جا انداخت.برای این کار ابتدا گیره نگهدارنده سرنگ را کاملا به سمت بالا برده و بچرخانید.سرنگ را در محل قرار دهید به طوریکه انتهای مخزن سرنگ در داخل شیار مربوطه قرار گیرد و انتهای پیستون آن نیز در شیار آبی رنگ جا گیرد. سپس گیره...
	لامپ نشانگر نوع سرنگ روشن خواهد شد . در صورتیکه هر سه لامپ همزمان چشمک بزنند باید چک شود که آیا سرنگ به طور صحیح جا افتاده است یا نه.

	تنظیم نرخ تزریق:
	 کلید های میزان نرخ تزریق را فشار دهید تا میزان نرخ تزریق دلخواه تنظیم شود.
	 ریت تزریق می تواند از ۰٫۱ تا ۳۰۰ml/h برای سرنگ های ۵۰ و ۱۰۰ تنظیم شود و از ۰٫۱ تا ۱۰۰ml/h برای سرنگ ۲۰
	 ریت تزریق تنها در زمانی که پمپ انفوزیون نکند قابل تنظیم است. زمانیکه نیاز به تغییر نرخ تزریق در اواسط انفوزیون باشد ابتدا باید کلید Stop را زد.
	شروع تزریق :
	 لاین و ست مخصوص را به سرنگ وصل کنید.
	 کلید Rapid و Reset را همزمان فشار دهید تا داخل تا انتهای آن از محلول داخل سرنگ پر شود.
	 بعد از اتصال سرنگ به بیمار کلید Start را برای شروع تزریق فشار دهید. (لامپ استارت چشمک زن می شود.) زمانیکه ادامه تزریق توسط سرنگ جدیدی صورت می گیرد بدون اینکه دستگاه خاموش شود ؛ میزان حجم تزریق شده صفر نمی شود و باید کلید های Reset و Volume Infused ر...
	پایان تزریق
	 لامپ های Near Empty و Occlusion روشن می شود و صدای آلارم جهت آگاه کردن پرسنل بلند می شود.
	 کلید Silence را برای خاموش کردن موقت آلارم فشار دهید.
	 برای خارج کردن سرنگ گیره نگهدارنده آن را کامل بالا داده و بچرخانید.
	تزریق سریع:
	 زمانیکه نیاز به تزریق سریع دارو باشد کلید های Rapid و Reset را همزمان فشار دهید. این مد تنها زمانیکه هر دو کلید فشار داده شود فعال می شود. در سرنگ های ۵۰ و ۱۰۰ سرعت تزریق سریع ۵۰۰ml/h و در سرنگ ۲۰ این نرخ ۲۵۰ml/h است.
	 جهت تزریق سریع در حین کار پمپ کلید Stop را یکبار فشار دهید و سپس کلید های Rapid و Reset را با هم فشار دهید.
	 برای محاسبه میزان حجم تزریق شده بر روی کل حجم تزریق شده تا آن زمان در این مد کلید های Rapid و Volume Infused را همزمان فشار دهید.
	 تزریق سریع محلولهای با غلظت و چسبندگی بالا توسط سوزن های ظریف ممکن است آلارم انسداد را فعال کند.در این حالت باید در مد نرمال با نرخ تزریق ۳۰۰ml/h یا کمتر تزریق را انجام داد.

	نمایش میزان حجم تزریق شده:
	نمایش : کلید Volume Infused را جهت مشاهده حجم کلی تزریق شده فشار دهید. این مد تنها در حاتی که این کلید فشار داده شود فعال می شود.
	: Reset دکمه های Reset و Volume Infused را همزمان فشار دهید تا حجم کلی تزریق شده صفر شود.(زمانیکه که برق دستگاه وصل می شود و پمپ روشن می گردد نمایشگر مقدار حجم تزریق شده به طور اتومات صفر می شود)
	باطری
	مدل SP-100 دارای یک باطری قابل شارژ جهت مواقعی است که برق قطع شده باشد و یا نیاز به جابجایی بیمار باشد.
	شارژ باطری
	هنگام اتصال پمپ به برق باطری ها شارژ می شوند. در حین کار پمپ نیز باطری شارژ می شود.بعداز دشارژ شدن کامل باطری برای شارژ کامل آن حدود ۱۵ ساعت زمان نیاز است. زمانیکه دستگاه تازه راه اندازی شده باشد بدلیل عدم شارژ بودن باطری باید ۱۵ ساعت زیر شارژ برود. ب...




