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  کتاب راهنما معرفی

کتاب راهنماي که در حال حاضر مورد بحث می باشد ، دستورالعمل هاي الزم جهت 

  .مطابق با عملکرد آن را توصیف می کند VISTAآماده سازي مانیتور عالئم حیاتی 

اگر پرسشی . براي مانیتور شما کاربرد نداشته باشدقسمت هایی از این کتاب ممکن است 

  .لطفاً با خدمات پس از فروش ما تماس بگیریددر مورد تنظیمات مانیتور خود دارید ، 
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  اطالعات تماس

  شرکت مهندسی سازگان گستر: سازنده  

  1/30 شماره –خیابان لیدا  –نرسیده به میرداماد  –خیابان ولیعصر  –تهران : آدرس 

  021-88676772- 4: تلفن 

  021-88661646- 7: فکس 

 www.sazgangostar.com: وب سایت 

  021- 8820483: تلفن خدمات پس از فروش 
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  ایمنی :فصل اول 

  اطالعات ایمنی 1-1

د بـه  در این بخش به اطالعات ایمنی اساسی کـه کـاربر بایـ    مراحل ایمنی توضیح داده شده

ارد دها نیز مراحل ایمنی اضـافی وجـود    در سایر بخش. گردد آنها توجه داشته باشد بر می

  .ا چیزي افزون بر این موارد باشدکه ممکن است مشابه موارد زیر ی

 (danger):        خطر   

تـه نشـود، سـبب    نشانگر موقعیت خطر قریب الوقوعی اسـت کـه اگـر جلـوي آن گرف          ●

  .شود مرگ یا آسیب جدي می

  

  (warning):       هشدار   

ود نشانگر موقعیت خطر بالفعل یا کاري ناایمن اسـت کـه اگـر جلـوي آن گرفتـه نشـ            ●

  .دتواند سبب مرگ یا آسیب جدي شو می

  

  (Caution):        احتیاط   

سـت کـه اگـر جلـوي آن گرفتـه نشـود       نشانگر موقعیت خطر بالفعل یا کاري ناایمن ا      ●

  .دن به کارکرد یا دستگاه شودد سبب آسیب شخصی جزئی یا آسیب رسیتوان می

  

  



  VISTAدفترچه راهنماي مانیتور 

REV:A3 17

  

  (note):         توجه   

  .ت مهم کاربردي و اطالعات مفید براي استفاده بهینه از دستگاه استنشانگر نکا      ●

  

  :خطرات  -1-1-1

هـاي   در بخـش  "خطـر "مراحـل  . وجـود نـدارد   خطري که مربوط به دستگاه باشـد  ،در کل

  .شوند مربوطه توضیح داده می

  :هشدارها  -1-1-2

ه خـوبی  پرسـتارانی کـه بـ   این دستگاه براي استفاده توسط پزشکان بـا تجربـه یـا     -

 .اند در مکان هاي مناسب طراحی شده است آموزش دیده

د ایمـن و طبیعـی دسـتگاه و    راز استفاده از کـارک  لبراي اطمینان از ایمنی بیمار، قب -

 . لوازم جانبی مطمئن شوید

، این دستگاه را در مجـاورت گازهـاي بیهوشـی قابـل اشـتعال، مـواد      : خطر انفجار  -

 .کار نبرید مایعات و بخارات قابل انفجار به

آالرم  تنظیمات آالرم طبق موقعیت خاص بیمار انجام داده شود و از اینکـه صـداي   -

 .شود، اطمینان حاصل گردد هنگام وقوع آالرم فعال می

تمام کارهاي مربوط به سـرویس  . هرگز قاب مانیتور را باز نکنید: شوك الکتریکی  -

ه و داراي صـالحیت  و به روز رسانی هاي آینده باید توسط پرسـنل آمـوزش دیـد   

 .شرکت مهندسی سازگان گستر انجام گردد
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هنگام دفیبریالسیون با بیمار در تماس نباشید در غیر این صـورت  : دفیبریالسیون  -

 .ممکن است منجر به آسیب جدي و یا مرگ شود

، بایسـتی  )الکتـرو سـرجري  (هنگام استفاده به همراه تجهیـزات جراحـی الکتریکـی     -

 .راي ایمنی بیمار بکار رودباالترین درجه ممکن ب

در دسترس بودن مواد باید با توجه به مقررات و قوانین کنترلـی صـورت گیـرد و     -

 . از دسترس کودکان به دور باشد

اگـر سیسـتم کابـل    . دستگاه حتماً باید به پریز برق داراي اتصال زمین وصل شود -

کـرده و در  ال زمـین نباشـد، مـانیتور را از پریـز بـرق جـدا       صکشی برق داراي ات

 .صورت امکان با باطري کار نمایید

  :احتیاطات  -1-1-3

براي اطمینان از ایمنی بیمار، تنها از اجزا و وسـایل جـانبی توضـیح داده شـده در      -

 .این دفترچه استفاده نمایید

اگر براي مدت طوالنی نمی خواهید از دستگاه استفاده کنید یا آنرا بـه بـرق وصـل     -

 .اه خارج نماییدکنید، باطري را از دستگ

نبایـد از آنهـا   . وسایل یکبار مصرف تنهـا بـراي یکبـار اسـتفاده سـاخته شـده انـد        -

پـایین آمـده و احتمـال وقـوع آلـودگی وجـود        آنها استفاده مجدد کرد زیرا کارآیی

 .دارد

در خاتمه زمان سـرویس دهـی، محصـول توضـیح داده شـده در ایـن دفترچـه و         -

توجــه بــه قــوانین راهنمــاي نگهــداري چنــین همینطــور لــوازم جــانبی آن بایــد بــا 
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اگر در مورد نگهداري مانیتور هر سؤالی دارید بـا مـا   . محصوالتی نگهداري شوند

 . تماس بگیرید

تواننـد روي عملکـرد مناسـب دسـتگاه تـداخل       هاي الکتریکی و مغناطیسی می میدان -

 مـانیتور  هـایی کـه در نزدیکـی    این علت مطمئن شوید تمامی دسـتگاه به . ایجاد کنند

هـاي   یـا دسـتگاه   Xتجهیـزات اشـعه   . مطابقت دارنـد  EMCبا الزامات  کنند کار می

MRI    ومغنـاطیس در سـطح   واج الکترمـ از جمله منابع ممکن تـداخالت هسـتند کـه ا

 .کنند باالیی تولید می

ق شهر، بررسی کنید که ولتاژ فرکانس برق شـهر  رقبل از وصل کردن مانیتور به ب -

 .باشد ،برچسب نشان داده شده یا در دفترچه آمده مشابه آنچه که روي

یـا سـایر    بـر اثـر افتـادن، ضـربه، تکـان شـدید       براي جلوگیري از آسـیب رسـیدن   -

  .نیروهاي مکانیکی هنگام نصب و حمل و نقل با دقت عمل کنید

  :نکات  -1-1-4

این دفترچه را نزدیک مانیتور بیمار نگه داري کنید طوري کـه در مواقـع ضـروري     -

 .دسترس باشددر 

 .تطابق دارد Aکالس  CISPR11(EN55011)مانیتور ویستا با تجهیزات  -

بهینـه شـده اسـت بـه طـوري کـه امکـان         IEC601-1-4نرم افزار سیستم توسـط   -

 .خطرات ناشی از وقوع اشتباه در نرم افزار حداقل شده است

و ا دیـده  مانیتور ویستا را در جایی قرار دهید که به خوبی بتوانید صفحه نمایش ر -

 .ها دسترسی داشته باشید به کنترل کننده
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. هاي داخلی این دفترچه براساس حـداکثر قابلیتهـا تنظـیم شـده اسـت      دستورالعمل -

 .برخی از مطالب ممکن است در مانیتور بیمار شما کاربرد نداشته باشد

  :سمبل تجهیزات  -1-2

  : نکته 

  .ر نرفته باشندها ممکن است در کل دفترچه به کا برخی سمبل      ●

  

  )دفترچه فوق. (به مدارك همراه مراجعه شود: توجه  .1

  
  روشن/ خاموش .2

 

   (AC)جریان متناوب  .3

دستگاهی که داراي این نشـانه باشـد داراي ایزوالسـیون    :  CFنوع  .4

هاي مربوط به بیمار به همراه سطح باالي حفاظتی  در قسمت Fنوع 

ر برابــر شــوك الکتریکــی اســت و بــراي اســتفاده در هنگــام       د

  .دفیبریالسیون مناسب است

 

  .حفاظت در برابر شوك الکتریکی دفیبریالتور:  BFنوع  .5

 

  اتصال زمین .6
 

  ورودي گاز .7
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  خروجی گاز .8
 

  خروجی کمکی .9
 

  اتصال شبکه .10

 

  VGAاتصال  .11
 

  تاریخ تولید .12

 

  شماره سریال .13
 

  

                          
رادیویی ، منطبق حفاظت در مقابل تداخل فرکانس  class Aاین مانیتور عالئم حیاتی ، در 

  .می باشد EN55011با 

 ت، سازگار الکترومغناطیسی تجهیزا  EN60601-1-2محصول فوق الزامات استاندارد 

  .الکتریکی پزشکی، را برآورده می سازد
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   توصیف مانیتور: فصل دوم 

هـا، ذخیـره    گیري پارامترهاي حیـاتی بیمـار، نمـایش شـکل مـوج      این مانیتور توانایی اندازه

رنگـی آن   TFTصـفحه نمـایش کریسـتال مـایع     . را دارد... عات بیمار و پرینت آنها و اطال

مـانیتور همچنـین   . ها و پارامترهاي بیمار را بـه وضـوح نمـایش دهـد     قادر است شکل موج

هایی نظیر اندازه کوچک، وزن سبک، دسته براي حمل آسان و باطري داخلی  داراي ویژگی

صـفحه کنتـرل   . صورت پرتابل نیز قابـل اسـتفاده باشـد   شود دستگاه به  است که سبب می

سازد تـا بـه راحتـی     فشرده و ناب و راحت بودن استفاده از منوي سیستم شما را قادر می

. ها را روي صفحه ثابت نگه داشته، پرینت گرفته یا هر کار دیگري را انجام دهیـد  شکل موج

  .ل گرددتواند به سیستم مانیتورینگ مرکزي متص این مانیتور می

  :موارد استفاده  -2-1

مورد استفاده این دستگاه، مانیتور کردن مجموعه ثابتی از پارامترهـا بـراي یـک بیمـار در     

ها، ذخیره اطالعات بیمـار   باشد و براي نشان دادن اطالعات بیمار و شکل موج هر سنی می

  .رود ها و پرینت گرفتن به کار می و اعالم آالرم

قلب، اتـاق عمـل، اورژانـس و ریکـاوري      ICU ،CCU ،ICUفاده در این دستگاه براي است 

توانـد در طـول    ایـن مـانیتور همچنـین مـی    . ها محدود نمی شـود  باشد البته به این بخش می

ایـن دسـتگاه   . جا کردن بیمار داخل بیمارستان و یا توسط آمبوالنس نیز بـه کـار رود   جابه

  .باشد مناسب نمی هنگام جابجایی توسط هلی کوپتر و کاربرد خانگی
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  : هشدار 

. باشـد  این دستگاه براي کار پزشکان یا پرسنل بیمارسـتانی زیـر نظـر پزشـکان مـی           ●

هر کار توسط افراد بدون صالحیت یـا پرسـنل   . کاربر مانیتور باید به خوبی آموزش ببیند

  .باشد آموزش ندیده ممنوع می

اطالعات آالرم نمـایش داده شـده توسـط     هاي فیزیولوژیک و پارامترها و شکل موج      ●

توانند به طور مسـتقیم بـراي    باشد، اما نمی مانیتور تنها به عنوان مرجعی براي پزشکان می

  .تعیین درمان پزشکی به کار روند

  :اجزاء  -2-2

،  RESP/ECG،NIBP ،IBP  / Co ،2SPO اندازه گیري  هاي این مانیتور شامل ماژول

TEMP  وCO2 همچنین این دستگاه می تواند مجهز به رکوردر باشد .است.  

و یا  MINDRAY  ،MASIMOمی تواند ساخت شرکت سازگان گستر،  SPO2ماژول 

NELLCOR باشد .  

  . است  MINDRAYنصب شده تولید شرکت سازگان گستر یا  IBPماژول 

 CASو یا  MINDRAYنیز می تواند متعلق به شرکت سازگان گستر ،  NIBPماژول 

  . باشد

 

  :شرایط محیطی  -2-3

محیط کاري مانیتور باید عاري از نویز ، نوسان ، خاك و مواد شیمیایی خورنده ، محترقـه  

بـراي پایـه اي کـه دسـتگاه بـر روي آن نصـب مـی شـود ، فضـاي          . و قابل اشتعال باشد 
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عـالوه بـراین    . دمناسب را در جلو و پشت دسـتگاه بـراي عملکـرد دسـتگاه ، فـراهم آوریـ      

ایـنچ   2توصیه می شود براي برقراري جریـان هـوا در اطـراف دسـتگاه ، حـداقل فاصـله       

    . در اطراف دستگاه در نظر گرفته شود )سانتی متر 5.08(

  : شرایط محیطی مطلوب براي کارکرد مناسب دستگاه 

  :دماي کاري 
  درجه سانتیگراد 0_40      در حالت کار  

  درجه سانتیگراد -20_60    حمل و نقل و انبارش

 

  :رطوبت 

  )غیر اشباع% (95_%15      در حالت کار 

  )غیر اشباع% (95_%10    حمل و نقل و انبارش

    KPa70_KPa106      فشار اتمسفر 

  :عملکردها  -2-4

  :این مانیتور قابلیت مانیتورینگ پارامترهاي زیر را دارد 

- ECG :  

  الکترو کاردیوگراف

 (HR)قه تعداد ضربان قلب در دقی

  ECGدو کانال شکل موج 

  )انتخابی طبق درخواست( STآریتمی و آنالیز قسمت 

 PACEآنالیز ضربان 

- RESP :   تعداد تنفس در دقیقه(RR)  
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 شکل موج تنفس  تنفس

- SPO2 :  

درصد اکسیژن اشباع 

  شده

  (SPO2)اشباع اکسیژن 

  (PR)در دقیقه ) پالس(تعداد ضربان 

 Plethشکل موج 

- NIBP :  

  شار خون غیر تهاجمیف

  (NS)فشار سیستولیک 

  (ND)فشار دیاستولیک 

 (NM)فشار میانگین 

- TEMP :  

  دما

  (T1)دماي کانال اول 

  (T2)دماي کانال دوم 

  (TD)اختالف دماي بین دو کانال 

- IBP  

  فشار خون تهاجمی

  IBPدو کانال شکل موج 

  (SYS)فشار سیستولیک 

  (DIA)فشار دیاستولیک 

 (MEAN)ن فشار میانگی

- CO :  

  برون ده قلبی

 (TB)دماي خون 

 (CO)برون ده قلبی 

- 2CO :  

  دي اکسید کربن

2CO(دي اکسید کربن پایان بازدمی  Et(  

2CO(دي اکسید کربن در هواي دمی  Fi(  

 (AwRR)هاي هوایی  تعداد تنفس راه
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- AG 2(ن دي اکسید کربن در هواي دمی میزاCO Fi(  

oN2(میزان اکسید نیتروژن در هواي دمی  Fi(  

2o(میزان اکسیژن در هواي دمی  Fi(  

  )FiAA(میزان گاز بیهوشی در هواي دمی 

2CO(میزان دي اکسید کربن در پایان بازدم  Et(  

ON2(میزان اکسید نیتروژن در پایان بازدم  Et(  

2O(میزان اکسیژن در پایان بازدم  Et(  

  )EtAA(میزان گاز بیهوشی در پایان بازدم 

  AA  به هر یک از عوامل بیهوشی زیر بر می گردد:  

  Halothane (HAL) 

Isoflurane (ISO) 

Enflurane (ENF) 

Sevoflurane (SEV) 

Desflurane (DES) 

  (AwRR)سرعت تنفس راه هوایی   

  (MAC)حداقل غلظت آلوئولی 

  )2COو ON2و2OوAG )AAچهار کانال براي شکل موج هاي 

صوتی و بصري، ثابت نگـه داشـتن شـکل     از دیگر قابلیتهاي این دستگاه می توان به آالرم

موج روي صفحه، ذخیره داده و خروجی، قابلیت مرور مجـدد اطالعـات، پرینـت گـرفتن و     

  .شود اشاره کرد که در ادامه توضیح داده می... محاسبه میزان دارو و 
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  :ظاهر خارجی  -2-5

     
Figure 2-1 Front Panel 

 نشانگر آالرم .1

 صفحه نمایش .2

 ناب .3

 صفحه کنترل .4

  نماي جلو -2-5-1

-IEC60601]المللـی   این مانیتور موافق با موارد ضروري وابسته به استاندارد ایمنی بین

1, EN60601-2-27, EN60601-2-30]    براي تجهیزات الکتریکی پزشکی سـاخته شـده

. این مانیتور در برابر اثرات دفیبریالسیون و جراحـی الکتریکـی حفاظـت شـده اسـت     . است

 10امیکه از الکترود مناسب طبق دستورالعمل کارخانه اسـتفاده شـود، صـفحه نمـایش     هنگ

  .گردد ثانیه پس از دفیبریالسیون دوباره باز می

Alarm indicator  

Display  

Control knob 

Control panel  
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بـراي   1کـالس   EN60825-1A11نشانگر آالرم این مانیتور بـر طبـق مـوارد ضـروري     

LEDنشانگر . ها می باشدLED    رنگ چشمک زدن و فرکـانس چشـمک زدن را متناسـب ،

  .کند ا سطوح آالرم مختلف تغییر میب

  : هشدار 

هرگز از کابل بیمار یـا کابـل بـرق    . مانیتور را تنها با استفاده از دسته جا به جا کنید      ●

این کـار سـبب افتـادن مـانیتور و     . جهت بلند کردن و جا به جا کردن مانیتور استفاده نکنید

  .شود آسیب رسیدن به مانیتور بیمار می

  :نماي جانبی  -2-5-2

در سمت چپ مانیتور، می توانید اتصاالت زیـر و همچنـین قسـمت مربـوط بـه بـاطري را       

  :مشاهده کنید 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Figure 2-2 Left Side Panel                                      
 )کانال اول(اتصال پراب دما  .1

1 

2 
 3  4 

 5 
7   8 

 6 
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 )کانال دوم(اتصال پراب دما  .2

 )کانال اول( IBPاتصال مبدل  .3

 )کانال دوم( IBPاتصال مبدل  .4

 ECGاتصال کابل  .5

 COاتصال کابل  .6

 NIBPاتصال شلنگ کاف  .7

 SPO2اتصال سنسور  .8

 :ت زیر و همچنین پرینتر را بیابیدتوانید اتصاال در سمت راست مانیتور شما می

  
Figure 2-3 Left Side Panel                                      

 

  )باشد Oridionاز نوع  2COاگر ماژول ( 2COصال سنسور ات .1

 مجراي اگزوز .2

 رکوردر .3

 )AGباشد یا در مورد ماژول  Mindrayاز نوع  2COاگر ماژول (اتصال تله آب  .4

  : نکته 

۳ ۱ 

۴ 
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8 

اسـت روي مـانیتور شـما موجـود     اتصـال آنهـا ممکـن    . برخی ماژول ها انتخابی اند      ●

  .نباشد

 Mindrayیـا   Welch Allyn, Oridionتواند به یکی از سه نوع ماژول  مانیتور می      ●

هـا در جاهـاي    همانطور که در شکل مشـخص اسـت ایـن مـاژول    . مجهز شود 2COبراي 

ر، تنهـا یـک نـوع مـاژول     بـراي یـک مـانیتو   . مختلف قرار داشته و ظاهر مختلفی نیز دارنـد 

2CO توان به کار برد می.  

توانـد بـه    مجهز باشد دیگر نمـی  Mindrayاز نوع  2COاگر مانیتور شما به ماژول       ●

  .نیز مجهز گردد AGماژول 

  

  
Figure 2-4 Rear Panel  

  نماي پشتی -2-5-3

 ندریچه ف .1

 )دیواري یا ترالی(سوراخ نصب بر روي پایه  .2

1 

5 

3 

4  

7 

6 
2 
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  از طریـق اتصـال شـبکه، ایـن مـانیتور      :  RJ45اتصـال اسـتاندارد   : اتصال شـبکه   .3

تواند به سیستم مانیتورینگ مرکزي، یـک مـانیتور دیگـر، یـا بـه یـک کـامپیوتر         می

هـا، خـارج کـردن     این کار باعث می شـود مانیتورینـگ تخـت   . شخصی وصل شود

 .ه روز رسانی نرم افزار به طور همزمان، امکان پذیر باشداطالعات و ب

4. T3.0A 

رنگــی  VGAتـوان نمایشــگر   از طریــق ایـن اتصــال مــی :  VGAاتصـال مــانیتور   .5

 .استاندارد را به مانیتور وصل کرد

 اتصال زمین  .6

این یک واسـط مشـترك سـیگنال    :  BNCاتصال استاندارد : پورت خروجی کمکی  .7

یـا   nurse callهـاي خروجـی جهـت سیسـتم      یگنالسـ . باشـد  خروجی آنالوگ مـی 

توانید عملکـرد ایـن    شما می. اند هاي سنکرون کننده دفیبریالتور از این جمله سیگنال

 .انتخاب نمایید USER MAINTAINپورت را از منوي 

 ACکابل برق سه سیمی براي فراهم کردن تغذیـه بـرق   :  ACاتصال ورودي برق  .8

 .شود این قسمت وصل میتواند به  مانیتور بیمار می

  : هشدار 

لوازم و تجهیزاتی که به ایـن دسـتگاه متصـل شـده اسـت بایسـتی بـر طبـق قـوانین                ●

بـراي دسـتگاه هـاي     IEC 60601-1و   IEC 60950بـه عنـوان مثـال    ( IECاسـتاندارد  

  در نتیجـــه تمـــامی ترکیبـــات بایســـتی بـــا اســـتاندارد .مـــی باشـــد) الکتریکــی پزشـــکی 

IEC 60601-1-1          مطابقت داشته باشـد و شخصـی کـه تجهیـزات جـانبی را بـه دسـتگاه
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7 

4 

3 
5 

وصل می کند مسئولیت دارد تا این تطابق را رعایت کنـد و در صـورت تردیـد بـا خـدمات      

 .پس از فروش تماس حاصل نمائید

  :صفحه کنترل  -2-5-4

ده صفحه کنترل که در شکل زیر نشان داده شد، در پایین صفحه جلویی مـانیتور واقـع شـ   

 :در صفحه کنترل کلیدها و نشانگرهاي زیر وجود دارند . است

  

  

 

Figure 2-5 Control Panel 

بـراي خـاموش   . کنـد  این کلید مانیتور را خاموش یا روشن می: کلید خاموش و روشن 

  .ثانیه نگه دارید 2کردن مانیتور لطفاً این دکمه را فشرده و براي بیش از 

 .به دستگاه وصل است ACبرق : حالت روشن :  ACبرق  نشانگر .1

  .به دستگاه وصل نیست ACبرق : حالت خاموش                                

2. MAIN  :     براي خارج شدن از منویی که در حال حاضـر در حـال نمـایش اسـت و

 . بازگشت به صفحه نمایش اصلی این دکمه را فشار دهید

3. FREEZE  : هـا و همچنـین خـروج از ایـن      ثابت کـردن شـکل مـوج   این دکمه براي

 .رود حالت به کار می

6 
8 

1 

9 2 
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4. SILENCE  :توانید بـا فشـردن ایـن دکمـه در آالرم صـوتی وقفـه ایجـاد         شما می

توانیـد بـین    همچنـین مـی  . ها را پاك نمایید صدا کنید و یا آالرم کرده، مانیتور را بی

 .هیدحاالت آالرم مختلف از طریق این دکمه تغییر وضعیت د

5. REC  :براي شروع یا پایان دادن به پرینت گرفتن این دکمه را فشار دهید. 

6. NIBP  :     براي شروع یا پایان دادن به اندازه گیري فشار خـون غیـر تهـاجمی ایـن

 .دکمه را فشار دهید

7. MENU  : با فشار دادن این دکمهSYSTEM MENU شود نمایش داده می. 

براي مشخص سـازي عنـاوین   . ل می باشدمتصدي اصلی کنتر) : دکمه کنترل(ناب  .8

بعـد از  . پارامترها و انتخـاب منوهـا مـی تـوان نـاب را بـه هـر دو جهـت چرخانـد         

مشخص سازي انتخاب مورد نظـر بـراي اجـراي عملکـرد بایـد نـاب را فشـار داد،        

ایـن رونـد   . انتخاب را انجام داده، منوي جدید و یا لیست باز شونده کوچکی را دید

به یاد داشته باشید که ابتدا بـراي مشـخص   . رود ب دستی به کار میبه عنوان انتخا

 .سازي ناب را چرخانده و سپس براي انتخاب آنرا فشار دهید

  :صفحه نمایش  -6 -2

ایـن صـفحه   . رنگـی بـا رزولوشـن باالسـت     TFT LCDاین مانیتور داراي صفحه نمایش 

هـاي مختلـف    قسمت. دهد مینمایش پارامترها و شکل موج هاي بیمار را به وضوح نمایش 

  :صفحۀ نمایش به شرح زیر است 
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توان شـماره تخـت بیمـار و نـوع بیمـار را       در این قسمت می: ناحیه اطالعات بیمار  .1

 NO"اگـر بیمـار بـه دسـتگاه معرفـی نشـده باشـد در ایـن قسـمت عبـارت           . دیـد 

PATIENT ADMITTED" هـاي   اگر قسمت. شود نمایش داده می"PAT NO" 

تنظـیم   PATIENT SETUPدر منـوي  ) اسم بیمار( "NAME"یا ) یمارشماره ب(

شـود   نمایش می "INFO INCOMPLETED"نشده باشند در این قسمت عبارت 

  .که به این معناست که اطالعات بیمار ناقص است

فرمت زمـان  . شود زمان سیستم مانیتور در دو خط نمایش داده می: زمان سیستم  .2

 .تنظیم کرد TIME SETUPتوان در منوي  را می

در این ناحیه پیام هاي آالرم فنی یا اطالعـات سـریع نمـایش    : هاي فنی  ناحیه آالرم .3

در هنگامیکه چندین پیام داشته باشیم آنها بـه طـور متنـاوب نمـایش     . شود داده می
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هنگامیکه پیامی براي نمایش نداشته باشید در این ناحیـه نـام بیمـار    . شوند داده می

 .شود ش داده میو جنسیت او نمای

بـه معنـی بـی صـدا        X.  هاست به معنی ایجاد وقفه در آالرم:         نشانگر صدا  .4

در وضـعیت  . هاسـت  به معنی بـی صـدا کـردن آالرم   .             کردن سیستم است

 .شود عادي هیچ نشانگري نمایش داده نمی

رم فیزیولوژیـک نمـایش   هـاي آال  در این ناحیه پیـام : هاي فیزیولوژیک  ناحیه آالرم .5

هنگامیکه چندین پیام داشته باشیم آنها به طور متنـاوب نمـایش داده   . شود داده می

 .شوند می

توان در این ناحیه نمایش داد کـه   حداکثر هفت شکل موج را می: ها  ناحیه شکل موج .6

، یـک  IBP، دو شـکل مـوج   SPO2، یک شکل موج ECGدو شکل موج : عبارتند از 

ــکل مـــوج تـــنفس  2COشـــکل مـــوج  ــایش . (RESP)و یـــک شـ   در حالـــت نمـ

HALF- SCREEN MULTI- LEADSشود کـه   ، ده شکل موج نمایش داده می

هـا را بـراي    توانید شکل موج شما می. است ECGهاي  شش عدد از آنها شکل موج

 .یدنمایش داده شدن انتخاب کرده و موقعیت آنها را روي صفحه نمایش تنظیم کن

 :پنجره پارامترها  .7
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پنجره پارامترها در سمت راست ناحیه شکل موج ها قرار دارد و بـا خطـوط سـفید بـه     

هر پنجـره توسـط نشـان پـارامتر مربوطـه کـه در گوشـه        . چند ناحیه تقسیم می شود

  .شود باالیی سمت چپ آن آمده شناخته می

ربوط به آن پارامتر انتخـاب  توانید نشان هر پارامتر را براي باز کردن منوي م شما می

اگر در منوي تنظیم هـر  . شود در ادامه توضیح کافی در مورد هر پارامتر داده می. کنید

هـا در مقابـل    پارامتر آالرم مربوط به آن را خاموش کنید نشانگر غیر فعال شدن آالرم

 .شود نشان پارامتر مربوطه نمایش داده می

  ایـن ناحیـه وضـعیت بـاطري را نمـایش      شـکل بـاطري در   : ناحیه اطالعات فـوري   .8

 .دهد می

 "NIBP alarm disabled"هنگام روشن کردن مانیتور، اطالعات فـوري بـراي مثـال    

  .شود در این قسمت به جاي نشان باطري نمایش داده می
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، براي وارد شدن به حالت منتظر ماندن براي شـروع بـه کـار    STANDBYنشان  .9

(STANDBY) انتخاب کنیدتوانید این نشان را  می. 

  :باطري ها  -2-7

جایی یـا هنگـام بـروز وقفـه در      این مانیتور طوري طراحی شده است که بتواند هنگام جابه

ها به طور خودکار هنگام اتصـال مـانیتور    باطري. برق شهر توسط نیروي باطري کار کند

  .کند که مانیتور روشن باشد و یا نباشد شارژ خواهند شد و فرقی نمی ACبه برق 

  :کند  شکل باطري نمایش داده شده در صفحه اصلی وضعیت باطري را بازگو می

قسمت رنگی میزان شارژ آنرا نشـان  . باطري در محل مربوطه نصب شده است               

  .دهد می

  .باطري در محل مربوطه وجود ندارد                

خیلـی کـم شـود، آالرم سـطح     هنگامیکه ظرفیت بـاطري  . ظرفیت باطري داخل محدود است

در این . شود در ناحیه آالرم هاي فنی ظاهر می "Battery too low"باال فعال شده و پیام 

  .باید به کار گرفته شود ACلحظه، برق 

  

  : نکته 

هنگام جا به جا کردن و حمل و نقل مانیتور یا هنگامیکه براي مدت زمـان طـوالنی از         ●

  .ها را خارج نمایید ، باطريکنید دستگاه استفاده نمی
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  : هشدار 

  .باطریها را دور از دسترس اطفال نگهدارید      ●

  . استفاده نمائید شرکت سازگان گسترشده توسط تایید تنها از باطریهاي       ●

  :نگهداري باطري 

سیکل تسـت کـردن بـاطري بـه صـورت یـک       . باطري باید قبل از اولین استفاده تست گردد

باطري ها باید به طـور مـنظم   . ن وقفه و به دنبال آن یک دشارژ بدون وقفه استشارژ بدو

تسـت کـردن بـاطري بایـد هـر دو مـاه یکبـار        . تست شوند تا عمر مفید آن ها حفـظ شـود  

. صورت پذیرد چه باطري در این مدت مـورد اسـتفاده بـوده باشـد و چـه در انبـار باشـد       

  .ها را تست نمود هی کم شود نیز باید باطريهنگامیکه زمان کار باطري به طور قابل توج

  :براي تست کردن باطري روند زیر را دنبال کنید 

مانیتور را از بیمار جدا کرده و هر گونـه مانیتورینـگ و یـا محاسـباتی را متوقـف       .1

  .کنید

باطریی که نیاز به تست دارد را در محل مربوطه داخل مانیتور قـرار دهیـد و اگـر     .2

 .باطري دارد آن یکی را خالی بگذارید مانیتور شما جاي دو

روي باطري در زیر قرار گیرد و بـاطري   lableبراي قرار دادن باطري توجه کنید که        

  . را در محل مربوطه قرار دهید 

وصل کنید و اجازه دهید بـاطري بـه صـورت بـدون وقفـه       ACمانیتور را به برق  .3

 .براي ده ساعت شارژ شود
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جدا کرده و اجازه دهید مانیتور با باطري کار کند تا زمـانی   ACمانیتور را از برق  .4

 .که خاموش شود

مانیتور را دوباره به برق شهر وصل کنیـد و اجـازه دهیـد بـاطري بـراي مـدت ده        .5

 .ساعت بدون وقفه شارژ شود

 .تواند به سرویس دهی بازگردد باطري تست شده است و مانیتور می .6

  : نکته 

به اینکه هر چند وقـت یکبـار و بـه چـه مـدت از آن اسـتفاده شـده         پایان عمر باطري      ●

براي نگهداري مناسب و انبار کردن باطري لیتیوم یـون یـا لیـد اسـید، زمـان      . بستگی دارد

مـا  . تواند کمتر باشـد  ها این میزان می براي اکثر مدل. سال است 3یا  2پایان عمر آن حدود 

سال یکبار و باطري هاي لیتیـوم یـون را    2را هر کنیم که باطري هاي لید اسید  توصیه می

  .سال یکبار تعویض کنید 3هر 

اگر بعد از شارژ کامل باطري زمان اسـتفاده از آن خیلـی کـم باشـد بـاطري ممکـن             ●

زمـان بـه کـارگیري بـه نـوع اسـتفاده و       . است آسیب دیده و یـا غیـر قابـل اسـتفاده شـود     

به دفعات زیاد سبب کم شـدن زمـان    NIBPزه گیري کارکردها بستگی دارد براي مثال اندا

  .شود قابل استفاده بودن باطري می

  

هنگامیکه باطري آسیبی ببیند که با چشم مشخص باشد یا اینکه دیگر شـارژ را نگـه نـدارد    

  .باید تعویض شود

  : هشدار 
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ل کوتـاه  هرگز باطري را باز نکرده یا آنرا درون آتش نیندازید و همچنین آنـرا اتصـا        ●

  .نکنید

  :اتصال کابل شبکه  -2-8

تـوان مـانیتور    از این طریق می. است RJ45اتصال کابل شبکه از طریق کانکتور استاندارد 

را به سیستم مانیتورینگ مرکزي، یک کامپیوتر شخصی براي به روز کردن هـم زمـان یـا    

وصل  View bed خروجی اطالعات و یا حتی به یک مانیتور بیمار دیگر براي مانیتورینگ

  .کرد

  .یک سر کابل شبکه را به محل اتصال آن در پشت مانیتور وصل کنید .1

سر دیگر کابل شبکه را به هاب یا سوییچ سیستم مانیتورینـگ مرکـزي، یـا اتصـال      .2

 .شبکه کامپیوتر شخصی یا اتصال شبکه یک مانیتور بیمار دیگر وصل کنید

  : نکته 

  .کابل هاي شبکه گوناگونی استفاده شود براي اتصاالت مختلف ممکن است      ●

  

  :پورت خروجی کمکی  -2-9

هـاي احضـار    هـاي آنـالوگ، سـیگنال    توانـد بـراي تولیـد سـیگنال     پورت خروجی کمکی می

  .پرستار و یا سیگنال هاي سنکرون کننده دفیبریالتور به کار رود

ثبـات   هاي خروجی آنالوگ هنگامیکه دستگاه بـه یـک نوسـان نگـار یـا قلـم       سیگنال -

  .وصل شده باشد می توانند تولید شوند
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اگر مانیتور از طریق کابل مخصوص به سیستم احضار پرستار بیمارستان وصـل   -

هـاي الزم جهـت سیسـتم احضـار      تواند هنگام بروز آالرم سیگنال شود مانیتور می

 .پرستار را تولید کند

  : VGAاتصال به مانیتور  -2-10

 VGAمـانیتور  . رنگـی اسـتاندارد اتصـال یابـد     VGAانیتور تواند به یک م این مانیتور می

بـراي اتصـال   . پارامترهاي اندازه گرفته شده و شکل موج هاي بیمار را نمایش خواهـد داد 

  :مراحل زیر را طی نمایید  VGAمانیتور بیمار به مانیتور 

  .مانیتور بیمار را خاموش کنید .1

فحه پشـت مـانیتور بیمـار    در صـ  VGAرا به اتصال  VGAکابل سیگنال مانیتور  .2

 .وصل کنید

 .را روشن کرده و سپس مانیتور بیمار را نیز روشن کنید VGAمانیتور  .3

  : نکته 

  .متر از بیمار نصب گردد 5/1باید در فاصله بیش از  VGAمانیتور       ●

  :روشن کردن مانیتور  -2-11

  :براي روشن کردن مانیتور روند زیر را دنبال کنید 

یـک صـداي بیـپ شـنیده     . اموش را روي صفحه کنترل فشار دهیدخ/ دکمه روشن .1

خواهد شد و در همان لحظه، نشانگر آالرم یکبار بـه رنـگ زرد و سـپس بـه رنـگ      

  .قرمز چشمک خواهد زد
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سیستم شروع به تسـت کـردن اجـزاي مختلـف خـود کـرده و مـدل دسـتگاه روي          .2

 .شود صفحه نمایش داده می

جزا را تمـام کـرده و صـفحه نمـایش اصـلی را      چند ثانیه بعد، سیستم تست کردن ا .3

 .نشان خواهد داد

در  "!XX alarm disabled"ها را شناسـایی کـرده و پیـام     سیستم تمامی ماژول .4

نـام هـر مـاژول را در بـر خواهـد       "XX". سمت چپ پایین صفحه نمایش می دهد

 ...و  RESP, NIBPداشت مانند 

ستفاده از صفحه کنترل شـروع بـه کـار    در این لحظه شما می توانید با مانیتور با ا .5

 .گردد چند ثانیه بعد محو می "!XX alarm disabled"کنید 

شود یـا اینکـه روشـن     شود و خاموش می هنگامیکه مانیتور به برق شهر وصل می .6

 .ها را انجام خواهد داد شود، مانیتور تنها کار شارژ کردن باطري نمی

  : نکته 

هاي هر ماژول که توسط سیستم آشـکار شـود    لیه، آالرمدر طول روند شناسایی او      ●

  .گردد بی استفاده است و بنابراین غیر فعال می

  :خاموش کردن مانیتور  -2-12

  :براي خاموش کردن مانیتور لطفاً روند زیر را دنبال کنید 

  .مطمئن شوید که مانیتورینگ بیمار پایان یافته است .1

 .نماییدها و سنسورها را از بیمار جدا  کابل .2

 .اینکه اطالعات مانیتورینگ بیمار ذخیره شود یا پاك گردد را تائید کنید .3
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ثانیه فشرده نگهداریـد، مـانیتور خـاموش     2خاموش را براي بیش از / دکمه روشن .4

 .خواهد شد
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  :تمیز کردن مانیتور  -2-13

سـت تمیـز   اگر در محل، آلودگی و گرد و غبار زیاد ا. مانیتور باید به طور منظم تمیز شود

سطح خارجی دستگاه را می توان با پارچه نـرم و تمیـز   . کردن باید سریعتر صورت گیرد

  :از محلول هاي زیر می توانید براي تمیز کردن سیستم استفاده نمایید . نظافت نمود

Diluted soap Water 

Diluted ammonia water 

Diluted Sodium hyoichlo (bleaching Agent) 

Diluted Formaldehyde (35 ~ 37%) 

Hydrogen Peroxide (3%) 

Ethanol/ Isopropanol (70%) 

  :ضد عفونی کردن سیستم  -2-14

تواند سبب آسـیب رسـیدن بـه سیسـتم شـود، مـا توصـیه مـی کنـیم جهـت            ضدعفونی می

  .ضدعفونی کردن طبق قوانین بیمارستان تنها در مواقع ضروري عمل شود

اتـانول هفتـاد   (مـوادي کـه بـر پایـه الکـل      : شـوند   صیه میاي که تو مواد ضد عفونی کننده

  .و یا موادي که بر پایه آلدهیدها هستند) درصد یا ایزوپروپانول هفتاد درصد
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  System Menu: فصل سوم 

  :مقدمه 

  :براي باز کردن منوهاي سیستم، اعمال زیر را انجام دهید 

ظـاهر   SYSTEM MENUروي صفحه کنترل را فشار دهیـد تـا    MENUدکمه  .1

  .شود

ــانگر  .2 ــوي     STANDBYنشـ ــا منـ ــرده تـ ــاب کـ ــلی را انتخـ ــفحه اصـ   روي صـ

CONFIRM TO STANDBY ظاهر شود. 

نشانگر هر پـارامتر را در پنجـره مربـوط بـه آن پـارامتر انتخـاب کنیـد تـا منـوي           .3

 .تنظیمات آن پارامتر ظاهر شود

ظـاهر   FROZENروي صفحه کنترل را فشـار دهیـد تـا منـوي      FREEZEدکمه  .4

 .ودش

اغلب تنظیمـات  . هاي مختلف را تنظیم نمایید توانید با باز کردن منوهاي فوق قسمت شما می

توانند ذخیره شوند ولی برخی از آنها ذخیره نخواهند  بعد از خاموش شدن مانیتور نیز می

  .شد

هـاي بعـدي    این بخش فقط جهت آشنایی با منوي سیسـتم بـوده و سـایر منوهـا در بخـش     

 SYSEM. روي صـفحه کنتـرل را فشـار دهیـد     MENUدکمـه  . شـوند  توضیح داده مـی 

MENU شود  مطابق شکل زیر ظاهر می:  
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Figure 3-1 System menu                                           

. اغلب منوهاي نمایش داده شده توسط مانیتور ساختاري شبیه ساختار منوي فـوق دارنـد  

  :است  این منو از چهار قسمت تشکیل شده

  نشان دهنده محتواي منوي فعلی: عنوان منو  .1

شـکل  . دهـد  ها، کلیدها یا اطالعات فوري را نمایش مـی  انتخاب: ناحیه نمایش اصلی  .2

به معنی این است که این مورد داراي یک زیر منو بـوده کـه بـا انتخـاب آن،      "<<"

 . شود نمایش داده می

شـود در ایـن    کـه انتخـاب مـی   اطالعات کمکی مربوط به هر قسمت : کمک همزمان  .3

 .آید ناحیه می

 .از این منو خارج خواهد شد: دکمه خروج  .4

ــد   ــا دکمــه خــروج را ندارن ــه  . برخــی منوه ــه جــاي آن دکم ــه  NO , YESب ــا دکم و ی

CONFIRM  وCANCEL توانیـد کـارکرد مـورد     شـما مـی  . براي آنها فراهم شده است

  .نظرتان را با این دکمه ها تأیید کنید
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  Patient setup:      وي تنظیمات بیمار من -3-1

  :هاي قابل انتخاب در این منو عبارتند از  گزینه

Discharge patient 

Admit patient 

Quick admit patient 

Modify patient 

EXIT 

شـود کـه در مـورد پـاك      پنجره جدیدي باز می Admit patientبا انتخاب گزینه  -3-1-1

  .پرسد کردن اطالعات بیمار سؤال میکردن اطالعات فعلی و وارد 

  
اطالعات پـاك   NOاطالعات فعلی پاك شده و در صورت انتخاب  YESدر صورت انتخاب 

شـود کـه بـه شـکل زیـر       به هر حال پس از این مرحله پنجره دیگري بـاز مـی  . نخواهند شد

  .است

  
Figure 3-2 Patient Information Setup  

Confirm to clear the data 

Clear current data, then admit a patient 

Yes NO 
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  :ي وارد کردن اطالعات در هر قسمت به طریق زیر عمل کنید برا

  .با چرخاندن ناب می توانید روي قسمت مورد نظر بروید .1

در مـواردي کـه   . با فشردن ناب قسمت مورد نظر را براي تنظیم کردن انتخاب کنید .2

توان اسم یا شماره اي تعیین کرد با فشردن ناب جدول پایین که شامل حـروف   می

ــا  Aانگلیســی  ــام  Zت ــا  0و ارق ــی شــود  9ت ــال م ــاب  . اســت فع ــدن ن ــا چرخان   ب

براي پـاك  . توان کاراکتر مورد نظر را انتخاب و براي ثبت آن باید ناب را فشرد می

رفته و با فشردن نـاب   DELکردن آخرین کاراکتر می توان با چرخاندن ناب روي 

رفتـه   OKنـاب روي  آنرا پاك کرد و براي تائید عبارت ثبت شده باید با چرخاندن 

در مواردي که می توان یک مورد را از بین موارد موجود انتخـاب  . و ناب را فشرد

تـوان روي   کرد با فشردن ناب یک منوي لیستی باز شده که با چرخانـدن نـاب مـی   

 .موارد داخل آن حرکت کرده و با فشردن ناب مورد مناسب را انتخاب کرد

اب می توان روي موارد دیگر رفته و آنهـا را  پس از تنظیم مورد اول با چرخاندن ن .3

  نیـــز بـــه شـــرح فــــوق تنظـــیم کـــرد مــــوارد موجـــود در زیـــر منــــوي       

 PATEINT INFO. SETUP  عبارتند از: 

1 .PAT NO *  توانـد حـداکثر شـامل     شماره شناسایی بیمار مـی : شماره شناسایی بیمار

  .باشد) 9ا ت 0هاي  و شماره Zتا  Aترکیبی از حروف انگلیسی (کاراکتر  12

2 .DOCTOR  : کاراکتر می تواند باشد 12نام پزشک معالج بیمار که حداکثر شامل.  

3 .NAME *  : تواند باشد کاراکتر می 12نام خود بیمار که حداکثر شامل.  

4 .SEX  :کند جنسیت بیمار را مشخص می ."F"  براي مؤنث و"M" براي مذکر.  

5 .PAT TYPE  : هاي موجود عبارتند از  سال انتخابنوع بیمار از نظر سن و:  
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ADU    →     adult بزرگسال    

PED    →     pediatric کودك    

NEO    →     neonate نوزاد    

6 .PACE  : براي فعال(ON)  یا غیر فعال(OFF)  کردن عملکرد آنالیز ضربانPace 

7 .ADMIT  : سال -ماه -روز: تاریخی که بیمار پذیرش شده است به صورت  

8 .BIRTH  :سال -ماه -تاریخ تولید بیمار به صورت روز  

9 .HEIGHT  :واحد آن می تواند . (قد بیمارcm  یاinch باشد(  

10 .WEIGHT   : تواند  واحد آن می(وزن بیمارkg  یاIb باشد(  

11 .BLOOD  :توان انتخاب نمـود عبارتنـد    ونی بیمار، مواردي که میمعرف نوع گروه خ

  :از 

N , AB , O , B , A )N دانیم گروه خـونی بیمـار چیسـت بـه کـار       براي مواردي که نمی

  ).رود می

  : نکته 

ــی        ● ــورد ســتاره دار یعن ــارت   NAME , PAT NOاگــر دو م ــین نشــود عب   تعی

"INFO. INCOMPLETED" شود مایش داده میدر ناحیه اطالعات بیمار ن.  

بیـاییم و نـاب را فشـار دهـیم بیمـار       okپس از تنظیم موارد اگر بـا چرخانـدن نـاب روي    

را انتخاب کنیم موارد تنظیم شده در نظـر گرفتـه نخواهنـد     CANCELپذیرش شده و اگر 

  .شد
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توانیـد از طریـق آن بیمـار     اگر مانیتور به سیستم مانیتورینگ مرکزي متصل باشد شما می

  .انیتور نماییدرا م

تا زمانی که با استفاده از این زیر منو اطالعات بیمار را وارد نکرده باشیم و بیمار پـذیرش  

  .اند غیرفعال modify patientو  discharge patientنشده باشد دو گزینه 

  :شود اي به شکل زیر باز می پنجره ADMIT PATIENTگفتیم با انتخاب گزینه  -3-1-2

 Yesکـردیم و چـه    را انتخاب می NOزمانی که هنوز هیچ اطالعاتی وارد نکرده بودیم چه 

ولی زمانی که اطالعات در ایـن منـو وارد   . شدیم می Patient info setupوارد زیر منوي 

  بـاز   Patient setupرا انتخاب کنیم اتفـاقی نیفتـاده و بـه منـوي      Noشده باشد اگر گزینه 

را انتخاب کنیم اطالعات قبلی که وارد کرده بودیم پـاك شـده و بـه     yesولی اگر . گردیم می

  .شویم وارد می Patient info setupمنوي 

اگر نخواهیم اطالعات قبلی را پاك کنیم و فقط بخواهیم قسمتی از آنها را تغییر دهـیم و یـا   

را از منـوي   MODIFY PATIENTاینکه به آنها اطالعات جدیدي اضافه کنیم باید گزینه 

PATIENT SETUP    انتخاب کنیم در این حالت بدون اینکه راجع به پاك کـردن اطالعـات

   patient info setupقبلی سؤالی پرسیده شود و بـدون تغییـر در آنهـا وارد زیـر منـوي      

  .توان موارد دلخواه را تنظیم کرد شویم و در آنجا همان طور که توضیح داده شد می می

Confirm to clear the data 

Clear current data, then admit a patient 

Yes NO 
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 Quick admit patientگزینـه   patient setupیکی دیگر از گزینـه هـاي منـوي     -3-1-3

  است که با انتخاب آن نیز دوباره پنجره پرسش در مورد پاك کردن اطالعـات قبلـی ظـاهر    

اطالعـات قبلـی پـاك     Yesبه منوي اصلی برگشته ولی بـا انتخـاب    Noبا انتخاب . شود می

این منـو داراي دو گزینـه   . شود ظاهر می Quick admit patientشده و منوي مربوط به 

  :است 

1 .PAT TYPE  : نوع بیمار از نظر سن(ADU , PED , NEO)  

2 .PACE  : فعال(ON)  یا غیر فعال(OFF)  کردن آنالیز ضربانPace.  

  .ها را تأیید و یا لغو کرد توان تنظیم می CANCELیا  OKدر نهایت با انتخاب 

 Discharge Patientگزینـه   patient setupجـود در منـوي   آخـرین گزینـه مو   -3-1-4

  . است

  :اي به شکل زیر باز خواهد شد اگر با ناب روي این گزینه رفته و ناب را فشار دهیم پنجره

 

زمانی که دیگر نخواهیم به کار مانیتور کردن بیمـار فعلـی ادامـه دهـیم و بخـواهیم بیمـار       

توان با انتخـاب ایـن قسـمت کلیـه اطالعـات ذخیـره شـده در         یگزین او نماییم میجدیدي جا

تمامی این اطالعـات پـاك    Yesبا انتخاب گزینه . مانیتور مربوط به بیمار فعلی را پاك نمود

Confirm to discharge patient 

All data of currently monitored patient will be 

deleted. Yes? 

 
Yes NO 
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اگر به سیستم مانیتورینگ مرکـزي متصـل باشـیم پیـامی فـوري در ایـن زمینـه        . شوند می

  .آید روي مانیتور مرکزي می

  : DEFAULTمنوي  -3-2

اگر با چرخانـدن نـاب روي آن رفتـه و    . باشد می SYSTEM MENUدومین زیر منو در 

  :شود که در شکل زیر نیز قابل مشاهده است  ناب را فشار دهیم منوي آن باز می

  
Figure 3-3 Default Setup                                               

تـوانیم در ایـن منـو     ه را به پیش فرض کارخانه برگردانیم مـی اگر بخواهیم تنظیمات دستگا

  .یکی از سه مورد اول را بر حسب نوع بیمار از نظر سن انتخاب کنیم

Factory default ADU Config  :     پیش فرضی که کارخانـه بـراي بزرگسـاالن در نظـر

  .گرفته است

Factory default PED Config  :کان در نظر گرفتـه  پیش فرضی که کارخانه براي کود

  .است

Factory default NEO Config  :  پیش فرضی که کارخانه براي نوزادان در نظر گرفتـه

  .است
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ایـد در داخـل حافظـه     توانید تنظیماتی را که در حال حاضر براي بیمـار انجـام داده   شما می

عنـوان   هـا بـه   ایـن تنظـیم  . ذخیره کنید تا در مواقع مورد نظر به آن دسترسی داشته باشید

تنظیم پیش فرض کاربر از داخل همین منو و برحسب نوع بیمار از نظر سـن در دسـترس   

  .خواهند بود

براي اینکه تنظیمات انجام شده را ذخیره نمایید کـافی اسـت روي آخـرین گزینـه ایـن منـو       

رفته و ناب را فشار دهید تـا پنجـره    SAVE CURRENT AS USER CONFIGیعنی 

  .زیر ظاهر شود

  
تنظیمات فعلی به عنوان تنظیمات پـیش فـرض کـاربر بـراي ایـن نـوع        yesبا انتخاب گزینه 

ذخیـره شـده   ) تنظیم کردیم Patient setupاین مورد را قبالً در (بیمار از نظر سن و سال 

  .گردیم شود و به صفحه نمایش اصلی باز می عملیات لغو می Noو با انتخاب 

تـوانیم یکـی از    مـی  defaultسترسی به تنظیمات پیش فرض کاربر در داخل منـوي  براي د

  .سه مورد زیر را انتخاب نماییم

USER default ADU Config ← هاي پیش فرض کاربر براي بیماران بزرگسال تنظیم  

User default PED Config ← ض کاربر براي بیماران کودكهاي پیش فر تنظیم  

User default NEO Config ← تنظیم هاي پیش فرض کاربر براي بیماران نوزاد.  

Confirm save default Config 

Old user-defined config. For this patient type 

will covered. Yes ? 
Yes NO 
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ــه     ــا انتخــاب گزین ــا ب ــد ســایر منوه ــوي     EXITمانن ــه من ــو خــارج شــده و ب ــن من   از ای

System menu گردیم برمی.  

  SYSTEM SETUPمنوي  -3-3

  :نمایید  و است که در شکل مشاهده میزیر من 9این منو داراي 

  
Figure 3-4 System Setup  

  :پردازیم  حال به توضیح تک تک زیر منوهاي آن می

  Face Selectزیر منوي  -3-3-1

System Menu →  System Setup →  Face Select  

  :نمایید  منوي آنرا در شکل مشاهده می

  
Figure 3-5 Face Select  

STANDARD SCREEN  :بینیم صفحه نمایش حالت نرمال و طبیعی را می.  
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TREND SCREEN  :      عالوه بر موارد فوق قسـمتی بـین نمودارهـا و پنجـره پارامترهـا

افزوده شده که تغییرات عددي پارامترها در طول زمان را به صورت نمودارهـایی نمـایش   

  .دهد می

OXYCRG Screen  :  در نیمه پایین صفحه نمایش در قسمت نمودارها موارد مربوط بـه

OXY CRG بینیم را می.  

VIEWBED Screen  :    در نیمه پایین صفحه نمایش در قسمت نمودارهـا مـوارد مربـوط

  .بینیم را می VIEWBEDبه 

LARGE Font Screen  :     پنجـره پارامترهـاي مربـوط بـهSPO2 , ECG  وNIBP   بـه

  .شوند یش داده میصورت بزرگ نما

نیـز   EXITدر هر مورد پس از انتخاب گزینه مورد نظر داخل منو توسط ناب بایـد گزینـه   

  .انتخاب شود تا تغییر انجام شده رویت شود

  ALARM SETUP: زیر منوي  -3-3-2

System Menu →  System Setup →  Alarm Setup 

  :نمایید  را در شکل مشاهده میمنوي آن

  
Figure 3-6 Alarm Setup                                               
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  .پردازیم اکنون به توضیح موارد آمده در این منو می

ALM SEL  :خواهیم آنرا تنظیم کنیم کافی است با چرخانـدن   براي انتخاب آالرمی که می

اي باز شود کـه بـا چرخانـدن نـاب      را فشار دهیم تا پنجرهناب روي این گزینه آمده و ناب 

، 2SPO ،NIBPهـا،   PVC , ST , HRتـوان مـوارد مختلـف شـامل      در داخـل آن مـی  

IBP(1,2) ،2CO ،CO , TEMP , RESP  وAG  یکـی دیگـر از مـوارد    . را انتخاب کـرد

. هاسـت  ت آالرم مشترك بـین تمـامی آالرم  تنظیما "COMMON ALM SETUP"حالت 

بسته به اینکه گزینه انتخاب شده در این قسمت چیست سایر موارد این منو تغییـر کـرده و   

  .گردند متناظر با مورد انتخابی می

  :در حالت تنظیم مشترك آالرم ها مواردي که در منو وجود دارند عبارتند از 

ALARM VOL  :تنظیم شود) حداکثر( 10تا ) حداقل( 1ن تواند بی صداي آالرم که می.  

ALARM REC TIME  :  هـا شـامل    زمان پرینت گرفتن در صورت بـروز آالرم انتخـاب

8S )هشت ثانیه ( 16وS )شانزده ثانیه ( 32و S )باشد می) سی و دو ثانیه.  

ALARM PAUSED TIME  :    هـا شـامل    انتخـاب . زمـان ایجـاد وقفـه در صـداي آالرم

1MIN )یک دقیقه(، 2 MIN )دو دقیقه ( 3و MIN )است) سه دقیقه.  

PARA ALARM TYPE  :    ایـن قسـمت داراي دو انتخـابLATCH  وUNLATCH 

اگر آالرم رخ دهد و برطرف گردد باز هم تا زمانی کـه پرسـتار    LATCHدر حالت . است

به وضعیت بیمار رسیدگی نکرده و پـاي مـانیتور نیایـد و آالرم را قطـع نکنـد آالرم ادامـه       

  .شود با برطرف شدن مورد، آالرم نیز قطع می  UNLATCHخواهد داشت اما در حالت 

بعـداً توضـیح داده    1هـاي ممکـن موجـود در گزینـه      موارد دیگر در مـورد سـایر انتخـاب   

  .شود می
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  : TIME SETUPزیر منوي  -3-3-3

SYSTEM MENU →  System Setup →  Time Setup 

  :نمایید  منوي آنرا در شکل مشاهده می

  
Figure 3-7 Time Setup                                               

، (month)، مـاه  (Year)توانیـد مـواردي شـامل سـال      در این قسمت با استفاده از ناب می

نمایش تاریخ کـه   و فرمت (Second)، ثانیه (minute)، دقیقه (Hour)، ساعت (day)روز 

نشـان دهنـده روز اسـت     DDنشان دهنده ماه و  MMنشان دهنده سال،  YYYYدر آن 

  .را تنظیم نمایید

اگر مانیتور با سیستم مانیتورینگ مرکزي در ارتباط باشد تاریخ و زمـان آن بـا توجـه بـه     

  .گردد و این زیر منو غیرفعال خواهد بود تاریخ و زمان سیستم مرکزي تنظیم می

ارد تنظیم شده در این قسمت در ناحیه زمان سیستم در باالي صفحه نمایش اصـلی در  مو

  .شود دو خط نشان داده می

  : RECORDزیر منوي  -3-3-4

System Menu →  System Setup →  Record 

  :کنید  منوي آنرا در زیر مشاهده می
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Figure 3-8 Recorder Setup  

REC WAVE 1  :تـوان انتخـاب    اولین شکل موج جهت پرینت گرفتن را در این قسمت می

، ECG2, ECG1 ،2SPO ،IBP1: تـوان انتخـاب نمـود عبارتنـد از      مواردي که مـی . کرد

IBP2 ،2CO ،RESP ،ON2 ،2O ،AA  وOFF 

 HALF-SCREEN MULTI-LEADSیـا   MULTY-LEADS DISPLAYدر حالت 

انتخـاب   OFFاگـر  . نیـز موجودنـد   ECG 6و  ECG 5 , ECG 4 , ECG 3هـاي   انتخاب

  .شود شود اولین شکل موج پرینت گرفته نمی

REC WAVE 2  :توان انتخـاب   دومین شکل موج جهت پرینت گرفتن را در این قسمت می

توان جهت پرینت گرفتن انتخاب نمود مشـابه مـوارد اول هسـتند البتـه      اردي که میمو. کرد

توانـد بـا مـورد انتخـابی اول یکـی باشـد در ایـن حالـت          باید توجه کرد که مورد دوم نمـی 

  .دهد ها را به پارامتر دیگري تغییر می دستگاه به طور خودکار یکی از شکل موج

  : نکته 

ه در حال نمایش دادن نباشـد آن پـارامتر در مـوارد انتخـابی     اگر پارامتري در صفح      ●

  .شکل موج اول و دوم در دسترس نخواهد بود
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RT REC TIME  :توان مدت زمان پرینت گرفتن در حالـت همزمـان بـا     در این قسمت می

 CONTINUALو ) هشـت ثانیـه  ( S 8مـوارد قابـل انتخـاب    . هـا را تنظـیم کـرد    ثبت داده

  .باشند می) پیوسته(

TIMING REC TIME  :تـوان فواصـل زمـانی را مشـخص نمـود تـا        در این قسمت می

  مـواردي کـه   . دستگاه به طور خودکار در این فواصل زمانی شروع به پرینـت گـرفتن کنـد   

  :توان انتخاب نمود عبارتند از  می

OFF )    30 ,،)پرینت گرفتن به طـور خودکـار غیرفعـال شـود MIN, 20 MIN, 10 MIN 

50MIN, 40 MIN ،3 HOUR , 2 HOUR , 1 HOUR  4و HOUR.  

مانیتور در این فواصل زمانی به طور خودکار شروع به پرینت گـرفتن بـراي مـدت زمـان     

  .شود هشت ثانیه کرده و به طور خودکار نیز متوقف می

  : نکته 

ماند و باید مجدداً تنظـیم   این مورد بعد از خاموش کردن مانیتور در حافظه باقی نمی      ●

تواند در تنظیمات پیش فرض کاربر ذخیره شود و با انتخـاب یکـی    البته این مورد می. شود

  .از تنظیمات پیش فرض کاربر دیگر نیازي به تنظیم آن نیست

REC RATE  : تـوان تنظـیم کـرد مـوارد قابـل       سرعت پرینت گرفتن را در این قسمت مـی

  .میلی متر بر ثانیه 25 , 50: انتخاب عبارتند از 

REC GRID  : اگر : مدرج کردن کاغذ پرینتON     انتخاب شود روي کاغـذ پرینتـر هنگـام

انتخـاب شـود دیگـر     OFFها نیز پرینت گرفته شده امـا اگـر    ها و مقیاس پرینت درجه بندي



  VISTAدفترچه راهنماي مانیتور 
 

REV:A3 ٦٠

  هـا و مقـادیر عـددي پارامترهـا پرینـت گرفتـه        کاغذ پرینتر مدرج نشده و تنهـا شـکل مـوج   

  .شوند می

CLEAR REC TASK  :هـایی کـه در حـال حاضـر در حـال انجـام        پرینـت گـرفتن   تمام

  .کند هستند را قطع می

  DATA OUTPUTزیر منوي  -3-3-5

System Menu →  System Setup →  Data Output 

  .کنید منوي آنرا در زیر مشاهده می

  
Figure 3-9 Data Output  

  :روند خروجی 

  .هاي بیمار که به مانیتور وصل است را جدا نمایید کابلتمام  .1

مانیتور را به کامپیوتر متصل نموده و چک نمایید که کامپیوتر در حال اجراي نـرم   .2

 .افزار سیستم یادآوري اطالعات بیمار باشد

هـا شـامل    انتخاب. خواهید انتخاب نمایید از بین پنج انتخاب موجود آنهایی را که می .3

 :موارد زیرند 
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→ TREND  ثبت مقادیر عددي پارامترها در طول زمان  

→ PARAM ALARM  آالرم مربوط به پارامترها  

→ DRUG CALC  محاسبه میزان دارو  

→ NIBP  فشار خون غیر تهاجمی  

→ ARR ALARM  ها تمیآالرم مربوط به آری  

ــه   .4 ــاب روي گزین ــدن ن ــا چرخان ــد  OUTPUTب ــاب را فشــار دهی ــام . آمــده و ن پی

"CONNECTING…"  در مقابلOUTPUT اگـر شـما در ایـن    . شود نمایان می

هـاي فـوري در گوشـه چـپ      لحظه از این منو خارج شوید این پیام در ناحیـه پیـام  

  .شود داده میپایین صفحه نمایش، نشان 

ولـی اگـر اتصـال    . شـود   اگر اتصال برقرار باشد اطالعات به کـامپیوتر منتقـل مـی    .5

) شـبکه قطـع شـده اسـت    ( "!NET IS DISCONNECTED"برقرار نباشد پیام 

 .گردد ظاهر می

  : نکته 

اگر هیچ موردي براي خروجی انتخاب نشده باشد یا اینکه کار خروجی اطالعات کـه        ●

  .غیرفعال خواهد بود OUTPUTشده هنوز تمام نشده باشد گزینه  از قبل آغاز

 PATIENTدر منـوي   NEW PATIENTدر زمـان خروجـی اطالعـات، گزینـه           ●

SETUP غیرفعال است.  

  ANALOGزیر منوي  -3-3-6

System Menu →  System Setup →  ANALOG 

  :کنید  زیر مشاهده میمنوي آنرا در 
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Figure 3-10 Analog Output  

  :این منو داراي دو قسمت است 

ANALOG OUT  :اگـر  . توان فعال یا غیر فعال کرد خروجی آنالوگ را میON   انتخـاب

توانـد از پـورت خروجـی کمکـی در صـفحه پشـت مـانیتور در         شود سـیگنال آنـالوگ مـی   

  .خیر OFFدسترس باشد و اگر 

ANALOG WAVE  :خـواهیم بـه صـورت     تـوان سـیگنالی را کـه مـی     در این قسمت می

و  IBP1, ECG2, ECG1: هـا عبارتنـد از    انتخـاب . آنـالوگ خـارج کنـیم انتخـاب نمـاییم     

IBP2 . در حالتMULTI-LEADS DISPLAY هاي  سیگنالECG4, ECG3 ،ECG5 

  .را هم داریم ECG6و 

  : نکته 

 .DEFTBورت خروجـی کمکـی را   خروجـی پـ   AUX OUTPUTاگـر در منـوي         ●

SYN  یاNURSE CALL  انتخاب کرده باشیم، منويANALOG     در ایـن قسـمت غیـر

  .فعال خواهد بود
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  : MODULE SETUPزیر منوي  -3-3-7

System Menu →  System Setup →  Module Setup 

  :ده نمایید توانید مشاه منوي آنرا در زیر می

  
Figure 3-11 Module Setup 

مـاژولی کـه کنـار آن تیـک خـورده      . ها را فعال یا غیر فعال کرد توان ماژول در این منو می

فعال است و اگر تیک آنرا برداریم غیر فعـال شـده و شـکل مـوج مربوطـه و اطالعـات آن       

، RESP, ECG ،TEMP: ها عبارتنـد از   ماژول. شوند پارامتر روي صفحه نشان داده نمی

2SPO ،IBP (1,2), NIBP ،2CO  وCO   

  : TRACE Setupزیر منوي  -3-3-8

System Menu → System Setup →  Trace Setup 

  .کنید منوي آنرا در شکل مشاهده می

  
Figure 3-12 Trace Setup 
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دهد تا شکل موج پارامترهـا را بـراي نمـایش داده شـدن انتخـاب       این منو به شما اجازه می

شود و آنهایی کـه تیـک    تیک نشانگر این است که شکل موج آن پارامتر نشان داده می. کنید

 MODULEایـن منـو شـامل مـواردي اسـت کـه در منـوي        . شوند ندارند نشان داده نمی

SETUP  ــند ــده باش ــال ش ــایش  د. فع ــت نم ــا  MULTI-LEADS DISPLAYر حال ی

HALF-SCREEN MULTI-LEADS هاي  شکل موجECG 1  وECG 2 اند غیر فعال .

  :هاي در دسترس عبارتند از  شکل موج

ECG 1 , ECG 2 , 2SPO  , IBP 1 , IBP 2 , 2CO  , RESP 

توان تـوالی   است که به کمک آن می WAVE SEQUENCEاي بنام  این منو داراي گزینه

منوي آن در شکل مشـخص  . ها روي صفحه را از باال به پایین مرتب کرد نمایش شکل موج

  .است

  
Figure 3-13 Wave Sequence 

  .شوند اولین شکل موج در باالي صفحه و پنجمین در پایین صفحه نمایش داده می

  : MARK EVENTزیر منوي  3-3-9

System Menu → System Setup →  MARK EVENT 

  .کنید منوي آنرا در شکل زیر مشاهده می
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Figure 3-14 Mark Event  

هـا را   ایـن اتفـاق  . دهد تا چهار اتفاق مختلف را نشان گذاري کنیـد  این منو به شما اجازه می

در سـمت چـپ هـر مـورد      "@"عالمـت  . نشان دهیـد  D , C , B , Aهاي  توانید با نام می

با یکبار فشردن نـاب روي هـر مـورد آن    . نشانگر این است که آن مورد انتخاب شده است

اگـر مجـدداً روي آن   . شـود  در سمت چپ آن ظـاهر مـی   "@"مورد انتخاب شده و عالمت 

  .شود مورد ناب را فشار دهیم عملیات لغو شده و عالمت برداشته می

هایی نظیر دادن دوز مشخصی از دارو به بیمار، تزریـق   این کار تعریف کردن ثبتهدف از 

نشـان گذاشـته شـده در    . یا درمانی که روي بیمار و مانیتورینگ پارامترها اثر گـذار باشـد  

نمودار و جدول ثبت مقدار عددي پارامترهـا در طـول زمـان نیـز آمـده و نشـانگر زمـانی        

  .ته استخواهد بود که این عمل صورت گرف

3-4- SELECTION  

  .است Selectionگزینه  System Menuیکی دیگر از موارد موجود در 

  :کنید  منوي آنرا در زیر مشاهده می

  :پردازیم  اکنون به توضیح موارد موجود در این منو می
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Figure 3-15 Selection Setup 

Key VOL  :10و ) داي کلیـدها به معنی قطـع بـودن صـ   ( 0توان بین  صداي کلیدها را می 

  .تنظیم کرد) حداکثر صدا(

HELP  :توان مواردي که به عنوان کمک همزمان با حرکـت روي منوهـا    در این قسمت می

  .کرد (OFF)یا غیر فعال  (ON)آید را فعال  در قسمت پایینی منو می

SCAN TYPE  :دو انتخاب داریم. کند ها را تعیین می این قسمت نحوه نمایش شکل موج:  

1 .REFRESH  :ها از چپ به راست روي صفحه حرکـت   در این طرز نمایش شکل موجی

مجدداً اطالعات جدید از سـمت چـپ   ) بسمت راست(کرده و وقتی شکل موج به انتها رسید 

  .آیند تا به انتها برسند شوند و روي اطالعات قبلی می آغاز می

2 .SCROLL  :آیند پ روي صفحه میها از راست به چ در این طرز نمایش شکل موج.  

ALM LIMIT  : در حالتON  حدود آالرم پارامترها در مقابل مقدار پارامتر نمایش داده

  .شود حدود آالرم نمایش داده نمی OFFشده ولی در حالت 

BRIGHTNESS  :   حـداکثر ( 10و ) حـداقل ( 1تـوان بـین    میزان روشـنی تصـویر را مـی (

  .تنظیم کرد
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3-5- VERSION :  

است کـه منـوي آنـرا     VERSIONگزینه  System Menuز موارد موجود در یکی دیگر ا

  .بینید در زیر می

  
Figure 3-16 Version 

  .این منو داراي دو قسمت است. توانید نوع نرم افزار مانیتور را ببینید در این منو شما می

DEVICE CONFIG LIST :  

مواردي کـه در  . ر را مشاهده کنیدتوانید موارد موجود در داخل مانیتو در این منو شما می

کنار آنها تیک خورده در مانیتور شما موجودند و آنهایی که تیک ندارنـد در سیسـتم شـما    

  :نمونه آن در شکل زیر قابل مشاهده است . اند به کار نرفته

  
Figure 3-17 Device Configuration List 
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DEVICE VERSION LIST :  

اطالعات مربوط به مـدل اجـزاي مختلـف داخلـی مـانیتور را       توانید در این منو نیز شما می

  .ببینید

  :نمونه آن در شکل زیر آمده است 

  
Figure 3-18 Device Version List  

3-6- DEMO :  

  :شود  با انتخاب آن پنجره زیر باز می. است System Menuآخرین گزینه در 

  
Figure 3-19 Input Demo Key 

  ن رمـز عبـور صـحیح دسـتگاه وارد کـارکرد در حالـت دمـو        در این قسـمت بـا وارد کـرد   

هـدف از  . شـود  در باالي صفحه نمایش اصلی ظاهر مـی  DEMOدر ضمن کلمه . گردد می

  .این قسمت نمایش توانایی کارکرد مانیتور و کارهاي آموزشی است
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3-7- MAINTENANCE :  

ارسـتانی نیـاز بـه    موارد موجود در این منو مربوط به بخش سـرویس بـوده و کـاربر بیم   

  .تنظیم آن ندارد

3-8- DRUG CALC :  

  .شود هاي بعدي شرح داده می موارد این منو در فصل
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  صفحه نمایش: فصل چهارم 

System Menu →System Setup →  Face Select 

  
Figure 4-1 Face Select  

4-1- Standard Screen :  

حالت نمایش، حالت پیش فرضی است که اجزاي مختلف صفحه نمـایش در ایـن حالـت     این

  .قبالً توضیح داده شدند

  
Figure 4-2 Standard Screen  
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4-2- Trend Screen :  

  
Figure 4-3 Trend Screen 

در این حالت نمایش قسمتی مابین پنجره پارامترها و ناحیه شکل موج ها اضافه مـی شـود   

قدار عددي یک پارامتر از هر ماژول با گذشت زمان روي نموداري نشـان داده  که در آن م

. عنوان پارامتر و همچنین مقیاس آن در سمت چپ گراف نمـایش داده مـی شـود   . می شود

محور افقی این گراف ها مربوط به زمان است و هر گراف تغییـرات عـددي پـارامتر را در    

انتهاي سمت راسـت گـراف مربـوط    . ی دهدساعت گذشته نشان م 2طول زمان براي مدت 

در پـایین صـفحه   . سـاعت قبـل اسـت    2به زمان فعلی و انتهاي سمت چپ گراف مربوط به 

 2مربـوط بـه    2hour-مربـوط بـه حـال و     0. (مقیاس زمانی زیر آخرین گراف آمده است

  )ساعت قبل است

د شما می توانیـد یکـی   اگر یک ماژول داراي چندین پارامتر باش: انتخاب پارامتر مورد نظر 

. هاي موجود در عنوان پارامتر مربوط به آن گـراف انتخـاب نماییـد    از آنها را در بین گزینه

کافی است با چرخاندن ناب روي عنوان پارامتر گراف مورد نظر در سـمت چـپ آن رفتـه،    
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ناب را فشار دهید در صورت وجود چندین انتخاب با چرخاندن ناب تک تـک انتخـاب هـاي    

با فشار مجدد ناب آن مورد را تأیید کرده و با چرخاندن ناب مـی  . ود ظاهر می گردندموج

  .توانیم روي موارد دیگر برویم

4-3- OXYCRG Screen  

  
Figure 4-4 OxyCRG Screen 

این حالت نمایش در قسمت پایین ناحیه شکل مـوج هـا قـرار مـی گیـرد و شـامل تغییـرات        

می توان شـکل مـوج فشـرده     RRالبته به جاي (در طول زمان  RRو  HR ،2SPOعددي 

محور افقـی در پـایین سـومین شـکل مـوج بـر حسـب        . می باشد) تنفس را نیز انتخاب کرد

و  2و  1شماره هـاي  (سه نشانگر در زیر محور زمان وجود دارند . زمان مدرج شده است

  :که در زیر توضیح می دهیم ) در شکل باال 3

ن نمایش تغییرات عددي پارامترها در طول زمان را نشـان مـی دهـد سـه     مدت زما .1

  )دقیقه 4( MIN 4و ) دقیقه 2( MIN 2، )دقیقه 1MIN )1انتخاب وجود دارد، 
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باشـد و یـا   ) نـرخ تـنفس  ( RRتوان تعیین کرد شـکل مـوج سـوم     با این نشانگر می .2

RESP WAVE )شکل موج فشرده تنفس.( 

از نمودارهــاي نمــایش داده شــده در قســمت  شــما مــی توانیــد RECبــا انتخــاب  .3

OXYCRG پرینت بگیرید. 

4-4- View bed Screen :  

این مانیتور داراي این توانایی است که شکل موج یک پارامتر و اطالعات اندازه گرفته شـده  

یک مانیتور بیمار دیگري را که در همین شبکه مانیتورینگ است در نیمه پایین ناحیه شـکل  

 "host monitor"مـانیتوري کـه شـکل مـوج هـا را در آن مـی بینـیم        . ش دهدموج ها نمای

  .می نامیم "View bed monitor"و مانیتوري که دیده می شود را ) مانیتور میزبان(

  :نمونه آنرا در شکل می بینیم 

  
Figure 4-5 Viewbed Screen 
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  :این حالت نمایش شامل موارد زیر است 

این نشانگر به شما اجازه می دهد تـا مـانیتوري را کـه     :نشانگر مانیتور دیده شده  .1

این نشانگر شماره تخت و اسم بیمار مـانیتور دیـده   . می خواهید ببینید انتخاب کنید

اگـر ایـن اطالعـات وارد نشـده باشـند ایـن نشـانگر خـالی         . شده را نمایش می دهد

ر شـبکه در  اگر مانیتور میزبان با هـیچ یـک از مانیتورهـاي موجـود د    . خواهد بود

  .نشان داده می شود "N/A"تماس نباشد عبارت 

این نشانگر به شما اجازه می دهد تا شکل مـوجی را  : نشانگر شکل موج دیده شده  .2

اگـر مـانیتور دیـده شـده هـیچ شـکل مـوجی را        . که می خواهید ببینید انتخاب کنیـد 

 .نشان داده می شود "N/A"نمایش ندهد عبارت 

ایـن نشـانگر بـراي نشـان دادن آالرم     : تخـت دیـده شـده    نشانگر آالرم مربوط به  .3

رنـگ آن توسـط خـود    . مانیتور دیده شده روي مانیتور میزبـان بـه کـار مـی رود    

 .مانیتور دیده شده تنظیم می گردد

تمـام اطالعـات پارامترهـاي مـانیتور دیـده شـده در ایـن قسـمت         : ناحیه پارامترها  .4

 .نمایش داده می شوند

این ناحیه در زیر نشانگر شکل مـوج دیـده شـده قـرار دارد و     : ها  ناحیه شکل موج .5

نشان دهنده شکل موجی خواهد بود که از طریق نشانگر شکل مـوج انتخـاب شـده    

شکل موج ها از مـانیتور میزبـان   ) refreshیا  Scroll(سرعت و طرز نمایش . است

نمـایش  تبعیت می کند اطالعات وابسته به شکل موج دیده شده در باالي شکل موج 

 .داده می شود
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در سمت راست نشانگر مـانیتور دیـده شـده ناحیـه اطالعـات      : ناحیه اطالعات فنی  .6

این اطالعات شامل اطالعات فنی درباره دیـدن بیمـار دیگـر اسـت     . فنی وجود دارد

نظیر اطالعات فوري نشان دهنده از دست رفتن دیدن بیمار دیگر بر اثر مشـکل در  

 .شبکه

  :انتخاب خودکار 

گامیکه این پنجره باز می شود، مانیتور میزبان به طور خودکار یک مانیتور را در شـبکه  هن

اگـر مـانیتوري کـه    . براي دیده شدن انتخاب کرده و یک شکل موج آنرا نیز انتخاب می کنـد 

دیده می شود قطع گردد؛ مانیتور میزبان به طور خودکار نمـایش هـاي آالرم پارامترهـا و    

بندد و مانیتور به طور خودکار مانیتور دیگري را بـراي   ده شده را میشکل موج مانیتور دی

دیده شدن انتخاب نمی کند و شما باید این کـار را دسـتی از طریـق نشـانگر مـانیتور دیـده       

  .شده انجام دهید

اگر ماژول پارامتر مانیتور بیمار دیده شـده خـاموش گـردد و یـا جـدا شـود  شـکل مـوج         

تور میزبان در حال نمایش بوده، محو می شـود و ناحیـه شـکل    مربوط به آن که روي مانی

در این لحظه شما می توانید بـا اسـتفاده از نشـانگر شـکل مـوج، یـک       . موج خالی می شود

  .شکل موج دیگر انتخاب کنید

  : نکته 

  .سیم این عملکرد غیرفعال خواهد بود هنگام اتصال از طریق شبکه بی      ●
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4-5- Large Font Screen  

فشار دیاسـتولیک، میـانگین   ( NIBPو  HR ،2SPOهمانطور که در شکل می بینید مقادیر 

در  2SPOو  ECGهـاي   شـکل مـوج  . شـوند  با سایز بزرگ نمایش داده می) و سیستولیک

یـا   ECG ،2SPOدر حالتی که مـاژول پارامترهـاي   . شوند گوشه چپ باال نمایش داده می

NIBP اگر هر سـه مـاژول   . خاموش باشد پارامترها و شکل موج مربوطه ناپدید می شود

  .شود بسته شوند هیچ شکل موج یا پارامتري روي صفحه نشان داده نمی

  
Figure 4-6 Large Font Screen  

  : نکته 

ه طـور خودکـار بـه حالـت     اگر در این مد نمایش شما یک منو را باز کنید دسـتگاه بـ        ●

هنگامی که از منو خارج شوید مانیتور بـه ایـن مـد نمایشـی     . گردد نمایش استاندارد باز می

  .گردد باز می

توانـد   انتخاب شده باشـد مـانیتور نمـی    MULTI-LEADS DISPLAYاگر حالت       ●

  .وارد این مد نمایشی شود
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4-6- STANDBY MODE :  

. شـود  هـا معلـق مـی    هـا و نشـان دادن آالرم   گیـري  و انـدازه در این حالت کار مانیتورینـگ  

  .شوند تنظیمات قبلی منوها و اطالعات بیمار بدون تغییر نگه داشته می

  : STANDBYورود به حالت 

  .تمام لیدها و سنسورهاي مابین بیمار و مانیتور را جدا کنید .1

یـک   در گوشه راست پایین صفحه نمایش را انتخـاب کـرده،   STANDBYنشانگر  .2

پنجره باز می شود و شما می توانید انتخـاب کنیـد کـه وارد ایـن حالـت شـوید یـا        

 .نشوید

3. YES     ــت ــد وارد حال ــر مــی بینی ــد آنچــه در زی ــا مــانیتور مانن ــد ت را انتخــاب کنی

STANDBY شود. 

4. NO را انتخاب کنید تا مانیتور به صفحه نمایش قبلی باز گردد. 

  
Figure 4-7 Standby Mode 
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  : STANDBYالت خروج از ح

خاموش را روي صفحه کنترل فشار دهید یا اینکه نـاب را  / اي به جز دکمه روشن هر دکمه

در این پنجـره، شـما از ایـن حالـت خـارج       Yesبا انتخاب . بچرخانید تا یک پنجره باز شود

  .شده و به صفحه نمایش قبلی باز می گردید
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  آالرم: فصل پنجم 

  :مقدمه 

دن بروز مشکل هنگامیکه یکـی از عالئـم حیـاتی بیمـار غیـر طبیعـی       مانیتور براي نشان دا

باشد یا مشـکالت مکـانیکی یـا الکتریکـی بـراي مـانیتور پـیش آیـد داراي آالرم صـوتی و          

  .بصري است

 5در حـدود  هنگام روشن کردن مـانیتور نشـانگرهاي آالرم زرد و قرمـز بطـور همزمـان      

شنیده مـی شـود و نشـانگرهاي     "بیپ"اي شود و پس از چند ثانیه یک صد روشن میثانیه 

این عمل براي تست عملکرد صحیح آالرم هاي صوتی و بصـري  . شوند آالرم خاموش می

شـنیده نشـد یـا نشـانگر آالرم بـه طـور عـادي         "بیپ"اگر صداي . مانیتور به کار می رود

  .چشمک نزد، لطفاً از مانیتور استفاده نکرده و با بخش سرویس تماس بگیرید

  :دسته بندي آالرم ها  -5-1

آالرم هـاي فیزیولوژیـک، آالرم هـاي فنـی و     : آالرم ها به سـه دسـته تقسـیم مـی شـوند      

  .اطالعات فوري

آالرم فیزیولوژیک نشانگر این است کـه پـارامتر فیزیولوژیـک    : آالرم هاي فیزیولوژیک . 1

غیرطبیعـی  مانیتور شده خارج از محدوده تعریف شده است و یـا اینکـه بیمـار در شـرایط     

پیام هاي آالرم فیزیولوژیک در قسمت آالرم هـاي فیزیولوژیـک در صـفحه نمـایش     . است

  .اصلی نمایش داده می شوند

ایـن آالرم هـا   . آالرم هاي فنی همان پیام هاي اشتباه در سیستم هستند: آالرم هاي فنی . 2

دن دقیـق بیمـار را   نشان دهنده این هستند که مانیتور یا قسمتی از آن توانایی مـانیتور کـر  
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این آالرم ها نیز در محل مربوط بـه خـود روي   . ندارند یا عملکرد سیستم مختل شده است

در  NIBPصفحه نمایش اصلی، نمایش داده مـی شـوند امـا آالرم هـاي فنـی مربـوط بـه        

  .نمایش داده می شود NIBPقسمت پایین پنجره پارامتر 

نمی توان جزء آالرم ها به شمار آورد، آنها  در واقع اطالعات فوري را: اطالعات فوري . 3

. معموالً اطالعاتی در ارتباط با سیستم هستند امـا نـه دربـاره عالئـم حیـاتی و یـا بیمـاران       

هنگام روشن شـدن مـانیتور و یـا هنگامیکـه     . "!NIBP alarm disabled"براي مثال پیام 

ن وصـل نشـده باشـد    ماژول پارامتري روشن باشد اما لیدهاي مـورد نیـاز یـا سنسـور آ    

این پیام ها معمـوالً در ناحیـه   . "ECG LEAD OFF"مانیتور طبق آن پیام می دهد مانند 

در پایین قسـمت   NIBPآالرم هاي فنی نمایش داده می شوند اما اطالعات فوري مرتبط با 

  .نمایش داده می شوند NIBPپنجره پارامتر 

  : نکته 

پیام آالرم با پس زمینه زرد یا قرمز نمـایش داده  براي متمایز شدن اطالعات فوري،       ●

  .شود می

  

  :سطوح آالرم  -5-2

آالرم هـاي سـطح بـاال، آالرم هـاي سـطح      : آالرم ها به سه سطح اهمیت تقسیم می شوند 

  .میانی و آالرم هاي سطح پایین
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س هنگامیکه زندگی بیمار در خطر باشد و نیاز به درمـان اورژانـ  : آالرم هاي سطح باال . 1

داشته باشد یا مشکل فنی جدي براي مانیتور رخ دهـد ماننـد اشـتباه در شناسـایی مـاژول      

ECG.  

عالئم حیاتی بیمار غیر طبیعی شوند و بیمـار نیـاز بـه درمـان     : آالرم هاي سطح میانی . 2

فوري داشته باشد یا مشکل فنی حتمی براي دستگاه رخ دهد مانند اشتباه در کالیبراسـیون  

  .دما

اگر آالرم هاي فنی براي دستگاه ایجاد شـود ماننـد جـدا شـدن     : م هاي سطح پایین آالر. 3

  . هنگام در اندازه گیري ECGلید 

سطوح تمامی آالرم هاي فنی و برخی آالرم هاي فیزیولوژیک قابـل تنظـیم توسـط کـاربر     

شما می توانید سطوح برخی آالرم هاي فیزیولوژیک را در منـوي مربوطـه بـه آن    . نیستند

  .ارامتر تغییر دهیدپ

  .آورده شده است 3تمامی آالرم هاي فیزیولوژیک، فنی و پیام هاي فوري در ضمیمه 

  :انواع آالرم  -5-3

هـاي صـوتی و بصـري نظـر      دهد، مانیتور بـا اسـتفاده از آالرم   هنگامیکه یک آالرم رخ می

  :ها عبارتند از  انواع آالرم. کاربر را جلب می کند

  آالرم هاي بصري

  رم هاي صوتیآال

  پیام هاي آالرم

  چشمک زدن هاي پارامتر
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صوتی، بصري و پیام ها براي نشـان دادن سـطوح مختلـف آالرم هـا بـه طـرق        هاي آالرم

  . مختلفی نمایش داده می شوند

  :آالرم هاي بصري  -5-3-1

نشانگر آالرم روي صفحه جلوي مانیتور رنگ و فرکانس چشمک زدنش براي نشـان دادن  

  .آالرم تغییر می کند سطوح مختلف

  ).بار در دقیقه 84(قرمز رنگ و چشمک زدن سریع : اال آالرم سطح ب

  ). بار در دقیقه 46(زرد رنگ و چشمک زدن آهسته : یانی آالرم سطح م

  .زرد رنگ بدون چشمک زدن: آالرم سطح پایین 

  :آالرم هاي صوتی  -5-3-2

  .مختلفی تولید می کند مانیتور براي نشان دادن سطوح مختلف آالرم صداهاي

  "Do-Do-Do--Do-Do---Do-Do-Do--Do-Do":                     آالرم سطح باال 

  "Do-Do-Do":                  آالرم سطح میانی 

  "Do":                   آالرم سطح پایین 

 ثانیـه  8تـا   3آالرم سـطح بـاال هـر    : فواصل زمانی مختلف بر حسب سطوح مختلف آالرم 

آالرم سـطح  . ثانیه یکبار صدا می دهد 24تا  14آالرم سطح میانی هر . یکبار صدا می دهد

  .ثانیه یکبار صدا می دهد 24پایین هر 

  : نکته 

هنگامیکه چندین آالرم با سطوح مختلف همزمان رخ دهند مانیتور آالرمی کـه داراي        ●

  .کند رم را تولید میباالترین سطح اهمیت بوده را انتخاب و طبق آن صداي آال
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  :پیام هاي آالرم  -5-3-3

هنگامیکه آالرم رخ می دهد پیام هاي مربوطه به آن در ناحیه آالرم هـاي فیزیولوژیـک یـا    

  .نمایش داده می شودثانیه  10در زمانی کمتر از آالرم هاي فنی 

اره در مورد آالرم هـاي فیزیولوژیـک بـراي نشـان دادن سـطح آالرم قبـل از پیـام از سـت        

  :استفاده می شود 

  "***"سه ستاره              ←آالرم هاي سطح باال 

  "**"دو ستاره          ←آالرم هاي سطح میانی 

  "*"یک ستاره           ←آالرم هاي سطح پایین 

  :آالرم رنگ پس زمینه پیام را تغییر می دهد  مانیتور همچنین براي نشان دادن سطح

  قرمز:    رنگ پس زمینه      ←: آالرم سطح باال 

  زرد:    رنگ پس زمینه   ←: آالرم سطح میانی 

  زرد:    رنگ پس زمینه    ←: آالرم سطح پایین 

  : نکته 

در مقایسه با پیام آالرم، رنگ پس زمینه اطالعات فوري همرنگ ناحیـه اي اسـت کـه          ●

  .در آن نمایش داده می شوند

ــام      ● ــه   پی ــوط ب ــی مرب ــاي آالرم فن ــارامتر  NIBPه ــایش داده  NIBPدر پنجــره پ نم

براي آالرم هاي سطح باال رنگ نوشته قرمز، بـراي سـطح میـانی و پـایین رنـگ      . شوند می

 .رد خواهد بود و رنگ پس زمینه همرنگ پنجره پارامتر استنوشته ز
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در صورت قطع برق تنظیمات آالرم ها به طور اتوماتیک در مقادیر معین شده بـاقی        ●

  . خواهند ماند

  :چشمک زدن پارامترها  -5-3-4

. شـود  هنگامیکه یکی از پارامترهاي بیمار از حدود تعریف شده تجاوز کند آالرم فعـال مـی  

ر همین لحظه، مقدار پارامتر اندازه گیري شده در پنجره پارامتر هر ثانیه چشمک خواهـد  د

روي ) انتخـاب ( SELECTIONدر منـوي  ) حـدود آالرم ( ALM LIMITاگـر گزینـه   . زد

ON )تنظیم شده باشد حد آالرم باال یا پایین که از آن تجـاوز شـده نیـز شـروع بـه      ) فعال

  .چشمک زدن می کند

  :اي آالرم وضعیت ه -5-4

اگـر  . هنگامیکه آالرمی رخ می دهد مانیتور نشانه هایی بر حسب سطح آالرم نشان می دهد

  .الزم باشد شما می توانید مانیتور را براي وضعیت هاي آالرم زیر تنظیم کنید

  غیر فعال شدن آالرم ها         .1

 وقفه در آالرم ها .2

 بی صدا کردن سیستم      .3

          بی صدا کردن آالرم ها .4

  :غیرفعال شدن آالرم ها  -5-4-1

، مانیتور حتی اگر پـارامتر انـدازه   )OFFانتخاب (اگر قسمت آالرم پارامتري خاموش شود 

گیري شده از حدود آالرم تجـاوز کنـد نیـز آالرمـی تولیـد نخواهـد کـرد ایـن وضـعیت را          

کـردن آالرم هـاي   براي غیرفعال . می نامند (Alarms Disabled)غیرفعال شدن آالرم ها 



  VISTAدفترچه راهنماي مانیتور 
 

REV:A3  ٨٥

یک پارامتر شما باید منوي تنظیم آن پارامتر را باز نمایید، این کار را بـا چرخانـدن نـاب و    

بعد از باز شدن منو ناب را چرخانده تـا  . رفتن روي اسم پارامتر و فشردن ناب انجام دهید

. را انتخاب کنیـد  OFFبروید و ناب را فشار دهید سپس گزینه  (ALM)روي قسمت آالرم 

  ها          بعد از غیرفعال شدن آالرم هاي یک پارامتر نشانه مخصوص غیرفعال بودن آالرم

  .در سمت راست عنوان آن پارامتر نشان داده می شود

  : نکته 

هنگامیکه ماژول پارامتر جدیدي نصب می شود یا هنگامیکه مـاژول پـارامتر روشـن          ●

 30آالرم هاي فنی مـرتبط بـا ایـن مـاژول در     تمامی آالرم هاي پارامتر و  (ON)می شود 

  .آالرم هاي سایر ماژول ها فعال خواهد بود. ثانیه اول کارکرد آن غیرفعال اند

  :ها  وقفه در آالرم -5-4-2

دقیقـه دکمـه    3یـا   2، 1براي ایجاد وقفـه در تمـام آالرم هـاي مـانیتور بـراي مـدت زمـان        

SILENCE  در وضـعیت ایجـاد   . فشار دهید) ثانیه 2کمتر از (روي صفحه کنترل را یکبار

  :وقفه در آالرم ها 

  .آالرم هاي صوتی و بصري هر دو دچار وقفه می شوند .1

در صورت رخ دادن آالرم هاي فیزیولوژیک حدود باال یا پـایین آالرم هـا چشـمک     .2

 .نخواهند زد

 .پیام هاي آالرم نمایش داده نمی شوند .3

 .دهد انده وقفه در آالرم ها را نشان میهاي فیزیولوژیک زمان باقیم ناحیه آالرم .4

 .شکل        در ناحیه نمایه صدا نشان داده می شود .5
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اگر زمان وقفه در آالرم ها پایان پذیرد یا یک آالرم فنـی جدیـد در ایـن وضـعیت رخ دهـد      

همچنـین شـما   . گـردد  مانیتور این وضعیت را قطـع کـرده و بـه وضـعیت طبیعـی بـاز مـی       

  .به این وضعیت پایان دهید SILENCEدن دکمه توانید با فشر می

  :بی صدا کردن سیستم  -5-4-3

در ایـن  . ثانیه فشار دهید 2را براي بیش از  SILENCEبراي بی صدا کردن سیستم دکمه 

وضعیت، تمامی صداهاي سیستم قطع شده و شکل        در ناحیه شکل صـدا نمـایش داده   

  .این وضعیت خارج خواهیم شد اگر آالرم جدیدي رخ دهد از. شود می

ها، صـداي ضـربان قلـب و صـداي      هاي صوتی، صداي دکمه صداهاي سیستم شامل آالرم

  .شود ها شامل صداي چرخاندن و فشردن ناب نیز می صداي دکمه. پالس است

  :بی صدا کردن آالرم ها  -5-4-4

هـاي آالرم و   هدر این وضعیت تمام آالرم هاي صوتی قطع می شوند اما سایر نشان دهنـد 

شکل           در ناحیـه شـکل صـداها نمـایش     . یا صداهاي دیگر شامل این وضعیت نیستند

ــی ــردن آالرم . شــود داده م ــی صــدا ک ــراي ب ــوي    ب ــه من ــدا ب ــاي صــوتی ابت  USERه

MAINTAIN  رفته و سپس گزینهAUDIO ALARM  را رويOFF تنظیم کنید.  

  : تغییر حالت بین وضعیت هاي مختلف  -5-5 

  :در وضعیت عادي  -1

  

  

  

ــر از  SILENCEدکمــه  - ــه   2را کمت ــا ب ــد ت ــه فشــار دهی ثانی

  .وضعیت ایجاد وقفه در آالرم ها بروید

دهید تـا بـه   ثانیه یا بیشتر فشار  2را براي  SILENCEدکمه  -

  .وضعیت بی صدا کردن سیستم وارد شوید
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در وضعیت وقفه در  -2

  :آالرم ها 

  

  

در وضعیت بی صدا  -3

  :کردن سیستم 

  

  

در وضعیت بی صدا  -4

  : کردن آالرم ها 

ثانیه فشار دهیـد تـا بـه     2را براي کمتر از  SILENCEدکمه  -

  .وضعیت عادي بازگردید

ثانیه یا بیشتر فشار دهید تـا بـه    2را براي  SILENCEدکمه  -

  .وضعیت بی صدا کردن سیستم وارد شوید

دهیـد تـا بـه     ثانیه فشار 2را براي کمتر از  SILENCEدکمه  -

  .وضعیت وقفه در آالرم ها بروید

ثانیه یا بیشتر فشار دهید تـا بـه    2را براي  SILENCEدکمه  -

  .وضعیت عادي بازگردید

ثانیه فشار دهیـد تـا بـه     2را براي کمتر از  SILENCEدکمه  -

  .وضعیت ایجاد وقفه در آالرم ها بروید

هید تـا بـه   ثانیه یا بیشتر فشار د 2را براي  SILENCEدکمه  -

  .وضعیت بی صدا کردن سیستم وارد شوید

  :نگاه داشتن آالرم ها  -5-6

یـا   LATCHهمانطور که قبالً توضیح داده شد، نوع آالرم پارامتر مـی توانـد بـه صـورت     

UNLATCH اگر نوع آالرم پارامتر قبل یـا در طـول رخ دادن آالرم پـارامتر    . تنظیم شود

ایطی که باعـث ایجـاد آالرم شـده بـوده برطـرف      تنظیم شود حتی اگر شر LATCHروي 

نمایش دادن پیـام آالرم ادامـه مـی یابـد امـا حـاالت       . گردد باز هم پیام آالرم باقی می ماند

  :آالرم دادن به صورت زیر تغییر می کند 

  .مقدار پارامتر اندازه گیري شده و حد باال یا پایین آالرم چشمک نمی زنند -
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آالرم در ناحیه آالرم هـاي فیزیولوژیـک نمـایش داده    زمان وقوع آالرم پشت پیام  -

 .می شود

تنظیم شـود هنگامیکـه شـرایطی کـه منجـر بـه        UNLATCHاگر نوع آالرم پارامتر روي 

  .آالرم شده برطرف گردد مانیتور دیگر هیچ نشانگري براي آن آالرم نشان نخواهد داد

  :پاك کردن آالرم ها  -5-7

بـه  . از برطرف شدن شرایط منجر به آالرم پـاك مـی شـوند   معموالً نشانگرهاي آالرم بعد 

هر حال شما مـی توانیـد نشـانگرهاي آالرم و یـا آالرم هـایی کـه نگـه داشـته مـی شـوند           

(LATCH)  را با روش هاي زیر پاك کنید:  

  :پاك کردن نشانگرهاي آالرم صوتی و بصري . 1

ي اگـر مـانیتور را بـه    براي برخی از آالرم هاي فنـی، نشـانگرهاي آالرم صـوتی و بصـر    

بـراي کمتـر از    SILENCEفشار دادن دکمه . (شوند وضعیت وقفه در آالرم ببریم پاك می

و پیام آالرم در طول زمان وقفه در آالرم ها و بعد از آن به اطالعات فوري تبدیل ) ثانیه 2

عـال  اگر بعد از اینکه مانیتور به شـرایط عـادي بازگشـت آن آالرم فنـی مجـدداً ف     . می شود

  .شود، مانیتور به طور عادي نشانگرهاي آالرم را نشان می دهد

  .آالرم هاي فنی با این ویژگی مشخص شده اند 3در ضمیمه 

  :پاك کردن تمامی نشانگرهاي آالرم . 2

فشـردن  (براي برخی از آالرم هاي فنی اگر مانیتور وارد وضعیت وقفه در آالرم ها گـردد  

تمامی نشانگرهاي آالرم در طـول زمـان وقفـه و    ) ثانیه 2براي کمتر از  SILENCEدکمه 

اگر بعد از بازگشت مانیتور به وضعیت عادي آالرم فنـی مجـدداً   . بعد از آن پاك می شوند

  .فعال شود مانیتور نشانگرهاي آالرم را به طور عادي نشان خواهد داد
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  .آالرم هاي فنی با این ویژگی مشخص شده اند 3در ضمیمه 

  :آالرم هاي نگه داشته شده پاك کردن . 3

. براي پاك کردن آالرم هاي نگه داشته شده باید مانیتور را به حالت وقفه در آالرم ها بـرد 

  )ثانیه 2براي کمتر از  SILENCEفشار دادن دکمه (

  :هنگامیکه آالرمی رخ می دهد چه باید کرد  -5-8

  : هشدار 

  .تدا شرایط بیمار را چک نماییدهنگامیکه آالرمی رخ می دهد، همیشه در اب      ●

  :هنگامیکه آالرمی رخ می دهد موارد زیر را به خوبی انجام دهید 

  .شرایط بیمار را چک نمایید .1

 .نوع آالرم و پارامتري که آالرم می دهد را پیدا کنید .2

 .علت آالرم را پیدا کنید .3

 .براي برطرف کردن علت آالرم عمل الزم را انجام دهید .4

 .م پاك شده باشدچک کنید که آالر .5
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  ها روي صفحه  ثابت نگه داشت شکل موج: فصل ششم 

  :مقدمه 

هـاي   توانید شکل موج هاي بیمـار را روي صـفحه ثابـت نگـه داریـد و شـکل مـوج        شما می

توانـد   مـانیتور مـی  . تر، ببینیـد  ثانیه قبل را براي مشاهده واضح 40مربوط به زمان حال تا 

  .فاده از پرینتر، پرینت بگیرددو شکل موج ثابت شده را با است

  :هاي زیر است  عملکرد ثابت کردن شکل موج ها توسط مانیتور داراي ویژگی

هنگامیکه مانیتور وارد این حالت می شود از تمامی منوها به طور خودکـار خـارج    -

  .شود می

سیستم تمامی شکل موج هاي نمایش داده شـده در ناحیـه شـکل مـوج هـا را روي       -

 .ندصفحه ثابت می ک

ها را در هر نوع از حـاالت نمـایش روي صـفحه ثابـت      مانیتور می تواند شکل موج -

 .کند

 .شکل موج هاي ثابت شده می توانند بعداً دیده شده و پرینت گرفته شوند -

  :ثابت کردن و به حرکت درآوردن  -6-1

  :ها  وارد شدن به حالت ثابت کردن شکل موج -6-1-1

زمـانی کـه مـانیتور در ایـن حالـت      . (را فشار دهید روي صفحه کنترل FREEZEدکمه . 1

  )نیست

اگـر منـویی در حـال نمـایش     (شـود   مانیتور از تمام منوهاي در حال نمایش خـارج مـی  . 2

  .آید باال می FROZENو منوي ) باشد
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Figure 6-1 Frozen Menu  

ا از هـ  هاي نمایش داده شده، ثابت می شوند به عبـارت دیگـر شـکل مـوج     تمام شکل موج. 3

  .حرکت و تازه شدن می ایستند

  :ها  خروج از حالت ثابت کردن شکل موج -6-1-2

را انتخـاب کنیـد یـا اینکـه      FROZENدر منـوي   EXITقسمت : براي خروج از این حالت 

  .روي صفحه کنترل را مجدداً فشار دهید FREEZEدکمه 

د شـد و شـکل   بعد از خروج از این حالت تمامی شکل موج هاي روي صـفحه پـاك خواهنـ   

  .شوند هاي جدید به طور همزمان با دریافت از بیمار روي صفحه نمایش داده می موج

  : FROZENمنوي  -6-2

  :شما می توانید تنظیمات زیر را در این منو انجام دهید 

  
Figure 6-2 Frozen Menu  

WAVE 1  :  در ایـن قسـمت مـی تـوان اولـین شـکل مـوج از بـین شـکل          : شکل مـوج اول

انتخـاب هـا شـامل تمـامی شـکل      . اي ثابت شده را جهت پرینت گـرفتن انتخـاب کـرد   ه موج

انتخـاب شـود    OFFاگـر  . می باشـد  OFFهاي نمایش داده شده روي صفحه و گزینه  موج

  .شود شکل موج اول پرینت گرفته نمی
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WAVE 2  : در این قسمت دومین شکل موج از بین شکل موج هاي ثابـت  : شکل موج دوم

  .انتخاب ها همانند شکل موج اول است. پرینت گرفتن انتخاب می کنیم شده را جهت

RECALL  :هنگامیکه این مورد را انتخاب کنـیم آن بـه   : ها  فراخوانی مجدد شکل موجL-

RIGHT )هاي ثابـت   توانیم با چرخاندن ناب شکل موج تغییر می کند و ما می) راست -چپ

  .را ببینیم) ثانیه 40براي مدت زمان (شده 

REC  : هنگامیکه این قسمت را انتخاب می کنـیم پرینتـر شـروع بـه پرینـت گـرفتن       : پرینت

  .شکل موج هاي انتخاب شده اول و دوم می کند

EXIT  : با انتخاب این گزینه از منويFROZEN     هـا از حالـت    خـارج شـده و شـکل مـوج

  .شوند ثابت خارج می

  :فراخوانی مجدد شکل موج  -6-3

را  FROZENدر منـوي   RECALLگه داشتن شـکل مـوج هـا، گزینـه     در حالت ثابت ن. 1

  .تغییر کند L-RIGHTانتخاب کنید تا این گزینه به 

هـاي ثابـت شـده بـه      ناب را در جهت حرکت عقربه هاي ساعت بچرخانید تا شـکل مـوج  . 2

در گوشه راست پایین آخرین شکل موج فلشی رو به سـمت بـاال   . سمت راست حرکت کنند

بـراي  ) صـفر ثانیـه  ( "0s"نشـانگر  . زمان در زیر فلش نمایش داده مـی شـود  . وجود دارد

  .رود ایم به کار می ها را ثابت کرده اي که شکل موج مشخص کردن لحظه

... و  3s, -2s, -1s-با حرکت شکل موج ها به سمت راست، نشانگر زمان با چـرخش بـه   . 3

  .کند تغییر می

  ي نمـایش داده شـده روي صـفحه بـه کـار      نشانگر زمان بـراي تمـامی شـکل مـوج هـا     . 4

  .رود می
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هـا بـه چـپ     هاي سـاعت بچرخانیـد تـا شـکل مـوج      ناب را در جهت خالف حرکت عقربه. 5

  .حرکت کنند

  :پرینت گرفتن شکل موج هاي ثابت شده  -6-4

1 .WAVE1  وWAVE 2 )را انتخاب کنید) شکل موج هاي اول و دوم.  

هاي انتخـاب شـده    ر شروع به پرینت گرفتن شکل موجرا انتخاب کنید، پرینت RECگزینه . 2

  .کند ایم می و پارامترهاي اندازه گیري شده در لحظه اي که شکل موج ها را ثابت کرده

را انتخاب کرده باشـیم پرینتـر فقـط     OFFما  WAVE 2یا  WAVE 1اگر براي گزینه. 3

کردن شـکل مـوج هـا     یک شکل موج به همراه پارامترهاي اندازه گیري شده در لحظه ثابت

  . گیرد را پرینت می

را انتخاب کرده باشیم پرینتر  OFFما  WAVE 2و  WAVE 1اگر براي هر دو گزینه . 4

  .گیرد ها را پرینت می تنها پارامترهاي اندازه گیري شده در لحظه ثابت کردن شکل موج

  را  هـا  طول زمان پرینت گرفتن برابـر مـدت زمـانی اسـت کـه روي صـفحه شـکل مـوج        . 5

هاي زمـان کمتـري را    یعنی اگر سرعت حرکت شکل موج ها زیاد باشد، شکل موج. بینیم می

  .بینیم و زمان پرینت گرفتن نیز کمتر است روي صفحه می

  در هنگام پرینت گـرفتن شـکل مـوج هـا مـانیتور همچنـان در حالـت ثابـت مانـدن بـاقی           . 6

  .ماند می

هـاي دیگـر را نیـز بـراي      می توانید شکل موج شود شما هنگامیکه پرینت گرفتن کامل می. 7

  .پرینت انتخاب کنید
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سـبب   RECORDیا فشار دادن دکمه  RECاگر پرینتر نصب نشده باشد انتخاب گزینه . 8

ایـن پیـام در ناحیـه اطالعـات     . مـی شـود   "Recorder does not exist"نشان دادن پیام 

  .شود فوري نمایش داده می
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   رکورد گرفتن: فصل هفتم 

  :مقدمه 

  :                       عملکرد ثبات به شرح زیر است . تواند مجهز به ثبات حرارتی باشد مانیتور شما می

  رکورد اطالعات و پارامترهاي بیمار -

 )تا حداکثر دو شکل موج(رکورد شکل موجها  -

 .میلی متر بر ثانیه 50یا  25سرعت رکورد قابل انتخاب  -

 وردقابلیت مدرج کردن کاغذ رک -

 .حاالت رکورد چندگانه -

  :انواع رکورد  -7-1

 ثانیه 8رکورد هم زمان به طور پیوسته یا براي مدت زمان : رکورد هم زمان -

 رکورد گرفتن به صورت خودکار -

ــوط بــه پارامترهــاي : رکــورد گــرفتن در صــورت بــروز آالرم شــامل   - آالرم مرب

 .یا آالرم آریتمی ها STگیري شده، آالرم قسمت  اندازه

 .ورد گرفتن از شکل موج هاي ثابت شده روي صفحهرک -

: رکورد گرفتن از نمودار یا جدول ثبـت مقـدار عـددي اطالعـات بـا گذشـت زمـان         -

 .ها ، لحظه وقوع آالرم یا آریتمیNIBPها، لیست  نمودارها، جدول

 COرکورد شکل موج اندازه گیري  -

 رکورد محاسبات همودینامیک -

 رکورد جدول معیار -
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 Oxy CRGرکورد  -

 رکورد اطالعات وضعیت مانیتور -

  :رکورد همزمان  -7-1-1

شـود و   روي صفحه کنترل، رکورد گرفتن همزمان آغاز مـی  RECORDبا فشردن دکمه 

همانطور کـه توضـیح داده   . پارامترها و شکل موج هاي فعلی بیمار رکورد گرفته می شوند

ه و یـا حالـت   ثانیـ  8را مـی تـوان روي   ) زمان رکـورد هـم زمـان   ( RT REC TIMEشد 

شما همچنین می توانید دو شکل موج را بـراي رکـورد گـرفتن انتخـاب     . پیوسته تنظیم کرد

باشد  OFFاگر یکی از دو شکل موج روي ). REC WAVE 2و  REC WAVE 1. (کنید

 OFFاگر هـر دو روي  . رکوردر تنها یک شکل موج را به همراه پارامترها رکورد می گیرد

  . می پارامترهاي اندازه گیري شده را رکورد خواهد گرفتباشند رکوردر تنها تما

  :رکورد گرفتن خودکار  -7-1-2

 TIMING REC TIMEمانیتور در فواصـل زمـانی مشـخص انتخـاب شـده در قسـمت       

  .ثانیه خواهد کرد 8ها براي مدت زمان  شروع به رکورد گرفتن شکل موج

  :رکورد گرفتن در صورت بروز آالرم  -7-1-3

و رکـورد   STرم شامل رکورد پارامتر اندازه گیري شده، رکـورد آالرم قسـمت   رکورد آال

  .آالرم آریتمی است

هنگامیکه آالرم یک پارامتر رخ می دهد رکوردر به طور خودکـار  : رکورد آالرم پارامتر . 1

و ) ثانیـه قبـل و بعـد از آالرم    16یـا   4 , 8(ثانیه  32یا  8 , 16دو شکل موج را براي مدت 

  . گیرد ارامترهاي اندازه گیري شده را رکورد میتمام پ
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رکوردر به طور خودکار دو شـکل   STدر مورد آالرم قسمت :  STرکورد آالرم قسمت . 2

و تمـام  ) ثانیه قبل و بعـد از آالرم  16یا  4 ,8(ثانیه  32یا  8 ,16را براي مدت  ECGموج 

  . گیرد گیري شده را رکورد می پارامترهاي اندازه

در مورد آالرم آریتمی، رکـوردر بـه طـور خودکـار شـکل مـوج       : د آالرم آریتمی رکور. 3

ECG  و تمام پارامترهـاي انـدازه گیـري    ) ثانیه قبل و بعد از آالرم 4(ثانیه  8را براي مدت

  .گیرد شده را رکورد می

  : نکته 

ن قسـمت  براي رکورد آالرم پارامتر، ابتدا باید حدود آالرم را تنظـیم کـرد و همچنـی         ●

ALM REC  را رويON تنظیم نمود.  

  :هاي ثابت شده روي صفحه  رکورد گرفتن از شکل موج -7-1-4

هـاي   در حالت ثابت نگه داشتن شکل موج ها روي صفحه، مـانیتور مـی توانـد شـکل مـوج     

ثابت شده روي صفحه نمایش و پارامترهاي اندازه گیري شده در لحظه ثابت کـردن شـکل   

  .گیردها را رکورد ب موج

  :رکورد جدول و نمودار تغییرات عددي پارامترها در طول زمان  -7-1-5

هنگامیکه جدول یا نمودار تغییرات عددي در طول زمان یا پنجـره دسترسـی مجـددي بـاز     

را بـراي رکـورد مـواردي شـامل نمـودار، جـدول،        RECشود شما مـی توانیـد گزینـه     می

  .م یا آریتمی انتخاب کنید، بروز آالرNIBPگیري شده  مقدارهاي اندازه
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  : COرکورد شکل موج اندازه گیري  -7-1-6

را بـراي   RECبـاز مـی شـود شـما مـی توانیـد گزینـه         COهنگامیکه پنجره اندازه گیري 

  .البته بعد از اندازه گیري انتخاب کنید COگیري  رکورد شکل موج اندازه

  :رکورد جدول معیار  -7-1-7

انتخـاب و پنجـره    DRUG CALCرا در منـوي   TITRATIONتوانیـد گزینـه    شـما مـی  

TITRATION گزینه . را باز کنیدREC    دهـد کـه نتـایج     در این پنجره به شـما اجـازه مـی

  .محاسبات جدول معیار را رکورد بگیرید

  : Oxy CRGرکورد  -7-1-8

را روي صـفحه کنتـرل بـراي     RECORDشما می توانیـد دکمـه    Oxy CRGدر صفحه 

  .ودار فشار دهیدرکورد گرفتن سه نم

  :رکورد اطالعات وضعیت مانیتور  -7-1-9

به شما اجازه می دهد که اطالعات وضـعیت مـانیتور را    STATUSدر منوي  RECگزینه 

  .رکورد بگیرید

  :کارکردهاي رکوردر  -7-2

  : رکورد گرفتن همزمان به طور پیوسته  -7-2-1

  .را براي شروع رکورد گرفتن فشار دهید RECORDدکمه . 1

  .را فشار دهید تا رکورد گرفتن قطع شود RECORDدوباره دکمه . 2

  :اي  ثانیه 8رکورد گرفتن همزمان  -7-2-2

  .را براي شروع رکورد گرفتن فشار دهید RECORDدکمه . 1
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  .شود ثانیه قطع می 8رکورد گرفتن به طور خودکار پس از . 2

  :رکورد گرفتن خودکار  -7-2-3

  ر در فواصل زمانی از قبل تنظیم شده شروع به رکـورد گـرفتن   رکوردر به طور خودکا. 1

  .کند می

  .شود ثانیه قطع می 8رکورد گرفتن به طور خودکار پس از . 2

  : رکورد گرفتن هنگام بروز آالرم  -7-2-4

  .کند دهد رکوردر به طور خودکار شروع به رکورد گرفتن می هنگامیکه آالرمی رخ می. 1

د گرفتن که از قبل تنظیم شده پایان یابد رکوردر به طـور خودکـار   هنگامیکه زمان رکور. 2

  .متوقف می شود

  :رکورد گرفتن شکل موج هاي ثابت شده  -7-2-5

  .فشار دهید FROZENرا براي باز شدن منوي  FREEZEدکمه . 1

  .شکل موج هاي اول و دوم را انتخاب کنید. 2

  .را براي رکورد گرفتن انتخاب کنید RECگزینه . 3

  .شود هنگامیکه رکورد گرفتن کامل می شود رکوردر به طور خودکار متوقف می. 4

  :رکورد گرفتن از نمودار تغییرات در زمان  -7-2-6

  .را انتخاب کنید TREND GRAPHگزینه  System Menuدر داخل . 1

  .را براي شروع رکورد انتخاب کنید RECگزینه . 2

  .شود رکوردر به طور خودکار متوقف میهنگامیکه رکورد گرفتن پایان یابد . 3

  : رکورد گرفتن از جدول تغییرات در زمان  -7-2-7

  .را انتخاب کنید TREND TABLEگزینه  System Menuدر داخل . 1
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  .را براي شروع رکورد انتخاب کنید RECگزینه . 2

  .شود هنگامیکه رکورد گرفتن پایان یابد رکوردر به طور خودکار متوقف می. 3

  : NIBPرکورد گرفتن از اندازه گیري هاي  -7-2-8

  .را انتخاب کنید NIBP RECALLگزینه  System Menuدر داخل . 1

  .را براي شروع رکورد انتخاب کنید RECگزینه . 2

  .شود هنگامیکه رکورد گرفتن پایان یابد رکوردر به طور خودکار متوقف می. 3

  :رکورد گرفتن از موارد بروز آالرم  -7-2-9

  .را انتخاب کنید ALARM RECALLگزینه  System Menuدر داخل . 1

  .تنظیم کنید ENDو  STARTزمان دسترسی مجدد آالرم را در قسمت هاي . 2

  .را انتخاب کنید تا پنجره آن باز شود ALARM RECALLگزینه . 3

  .را براي شروع رکورد گرفتن انتخاب کنید RECگزینه . 4

  .شود ایان یابد رکوردر به طور خودکار متوقف میهنگامیکه رکورد گرفتن پ. 5

  :رکورد گرفتن آالرم آریتمی  -7-2-10

  .باز شود ECG SETUPرا انتخاب کنید تا منوي  ECGنشانگر . 1

انتخـاب کنیـد تـا منـوي      ECG SETUPرا در داخـل منـو    ARR ANALYSISگزینه . 2

  .مربوط به آن باز شود

  .ید تا پنجره مربوطه باز گرددرا انتخاب کن ARR RECALLگزینه . 3

  .باز شود ARR WAVE RECALLرا انتخاب کنید تا پنجره  WAVEگزینه . 4

  .را فشار دهید RECبراي شروع رکورد گزینه . 5

  .شود هنگامیکه رکورد گرفتن پایان یابد رکوردر به طور خودکار متوقف می. 6
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  : COرکورد گرفتن از شکل موج اندازه گیري  -7-2-11

  .باز شود C.O.SELECTرا در ناحیه پارامتر انتخاب کنید تا منوي  COنشانگر . 1

  .انتخاب کنید .C.Oرا براي باز شدن پنجره اندازه گیري  C.O.MEASUREگزینه . 2

  .انتخاب کنید .C.Oرا براي شروع اندازه گیري  STARTگزینه . 3

  .را براي شروع رکورد گرفتن انتخاب کنید RECگزینه . 4

  .شود نگامیکه رکورد گرفتن پایان یابد رکوردر به طور خودکار متوقف میه. 5

  : رکورد گرفتن محاسبات همودینامیک  -7-2-12

بـاز   .C.Oرا انتخاب کنید تا پنجـره نگـارش    EDITگزینه  .C.Oدر پنجره اندازه گیري . 1

  .شود

  .انتخاب کنید HEMODرا براي باز شدن پنجره  HEMO CALCULATEگزینه . 2

را بـراي شـروع    CALCULATEمقدار پارامترهاي مورد نظر را وارد کنیـد و گزینـه   . 3

  .محاسبات فشار دهید

  .را براي شروع رکورد گرفتن فشار دهید RECگزینه . 4

  .شود هنگامیکه رکورد گرفتن پایان یابد رکوردر به طور خودکار متوقف می. 5

  : رکورد گرفتن از جدول معیار  -7-2-13

  .را انتخاب کنید DRUG CALCگزینه  System Menu داخل. 1

  .را انتخاب کنید TITRATIONمحاسبه دارو را انجام دهید و سپس گزینه . 2

  .را براي شروع رکورد گرفتن فشار دهید RECگزینه . 3

  .شود هنگامیکه رکورد گرفتن پایان یابد رکوردر به طور خودکار متوقف می. 4
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  :  Oxy CRGرکورد گرفتن  -7-2-14

  .شوید Oxy CRGوارد حالت نمایش . 1

را هنگام نمایش این حالت فشار دهید تا رکـوردر شـروع بـه رکـورد      RECORDدکمه . 2

  .گرفتن کند

  .شود هنگامیکه رکورد گرفتن پایان یابد رکوردر به طور خودکار متوقف می. 3

  :رکورد گرفتن اطالعات وضعیت مانیتور  -7-2-15

  .شود را انتخاب کنید، منوي آن باز می MAINTAINگزینه  System Menuدر داخل . 1

  .را انتخاب کنید STATUSدر داخل منو گزینه . 2

  .را براي شروع رکورد انتخاب کنید RECگزینه  STATUSدر منوي . 3

  .شود هنگامیکه رکورد گرفتن پایان یابد رکوردر به طور خودکار متوقف می. 4

  :نصب کاغذ رکوردر  -7-3

  :د نصب رون

  .نگه دارندة باال سمت راست در محفظه کاغذ را فشار دهید تا در پایین بیاید .1

بینیـد   اهرم غلتک واقع در سمت چپ باالي محفظه کاغذ را همانطور که در شکل می .2

 .باال بکشید

 .یک رول جدید کاغذ رکوردر درون محفظه بگذارید .3

 .آید بیرون می غلتک رکوردر به طور خودکار می چرخد و کاغذ از محفظه .4

 .اهرم غلتک را به پایین فشار دهید .5

 .در رکوردر را ببندید .6
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Figure 7-1 Installing Recorder Paper 

  : توجه 

سـایر کاغـذهاي رکـوردر    . تنها از کاغـذ مخصـوص بـراي رکـوردر اسـتفاده کنیـد            ●

یـا آسـیب    تواند سبب رکورد با کیفیـت پـایین، عملکـرد نامناسـب و یـا عـدم کـارکرد و        می

  .رساندن به هر حرارتی شوند

هنگام رکورد گرفتن کاغذ رکوردر را با زور نکشید زیـرا باعـث آسـیب رسـیدن بـه            ●

  . شود رکوردر می

  .در رکوردر را به جز مواقع تعویض کاغذ یا برطرف کردن مشکل باز نکنید      ●
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  (Recall)فراخوانی    : فصل هشتم 

  :مقدمه 

این توانایی است که اطالعات مهم بیمار را ذخیره کند به طـوري کـه کـاربر     مانیتور داراي

  .می تواند این اطالعات ذخیره شده را مرور کرده و در صورت نیاز پرینت بگیرد

  :فراخوانی نمودار تغییرات در طول زمان 

 ثانیـه ذخیـره شـده و یـا     5یا  1ساعت گذشته که در هر  1شما می توانید نمودار اطالعات 

  .دقیقه ذخیره شده را مرور کنید 10یا   1 , 5ساعت گذشته که هر  96اطالعات 

  :فراخوانی جدول تغییرات در طول زمان 

ساعت گذشته مربوط به پارامترهاي اندازه گیـري شـده    96شما می توانید جدول اطالعات 

  .را مرور نمایید

  : NIBPفراخوانی اطالعات 

که هر کدام شـامل فشـار سیسـتولیک،     NIBPعدد  800 شما می توانید نتایج اندازه گیري

  .فشار میانگین، فشار دیاستولیک و زمان اندازه گیري است را مرور کنید

  :فراخوانی بروز آالرم 

ثانیه شکل مـوج هـاي    32یا  8 , 16آالرم پارامترها را به همراه  70شما می توانید آخرین 

  .ییدذخیره شده مربوط به لحظه آالرم را مرور نما

  :فراخوانی بروز آریتمی 

ثانیه شکل موج مربـوط بـه    8آریتمی هایی که رخ داده به همراه  80شما می توانید آخرین 

  .آن را مرور نمایید
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  : نکته 

ذخیره اطالعات هنگام ( "Power-off Data storage"اگر مانیتور مجهز به عملکرد       ●

  کنـیم یـا بـرق بـه طـور ناگهـانی قطـع        نباشد هنگـامی کـه مـانیتور را خـاموش     ) خاموشی

  .شود در صورت عدم وجود باطري تمامی اطالعات ذخیره شده پاك خواهد شد

  

  :فراخوانی نمودار تغییرات در طول زمان  -8-1

پنجره زیر ظـاهر  . را انتخاب نمایید TREND GRAPHگزینه  System Menuدر داخل 

  :شود  می

  
Figure 8-1 Trend Graph 

  فلش زمان. 2یرات در طول زمان                               فلش تغی. 1
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  محور عمودي. 4نمودار تغییرات در طول زمان                            . 3

  ناحیه پارامترها. 6محور افقی                                                       . 5

بـه شـما اجـازه مـی دهـد تـا        PARA SELECTهمانطور که در شکل مـی بینـیم گزینـه    

نمودار مربوط به پـارامتر  . هاي موجود انتخاب کنید پارامتر مورد نظرتان را از میان گزینه

  انتخــاب شــود نمــوداري نمــایش داده   NIBPاگــر . شــود انتخــاب شــده نمــایش داده مــی 

مشخص کننـده   5مشخص کننده فشار سیلستولیک نشان  6در عوض، نشان . نمی شود

محور افقـی نشـان دهنـده    . مشخص کننده فشار میانگین است ٭یاستولیک و نشان فشار د

  .مقیاس زمان و محور عمودي نشان دهنده مقیاس اندازه پارامتر است

فلش تغییرات در طول زمان      براي مشخص کردن زمان فعلی در کل زمان ثبت تغییـرات  

ــت ــده در لح    . اس ــري ش ــدازه گی ــاي ان ــادیر پارامتره ــام مق ــهتم ــان    ظ ــش نش ــه فل   اي ک

  .می دهد در ناحیه پارامترهاي نمایش داده می شود

PARA SELECT  : انتخاب پارامتر:  

بـا چرخانــدن نــاب روي ایــن گزینــه رفتــه و نــاب را فشــار دهیــد تــا منــویی شــامل تمــام  

با چرخاندن ناب روي پارامتر مد نظر رفته و با فشـردن  . پارامترهاي قابل انتخاب باز شود

نمودار مربـوط بـه پـارامتر انتخـابی در پنجـره نمـودار تغییـرات در        . را انتخاب کنیدناب آن

  .طول زمان نمایش داده می شود

RESOLUTION :  

بـراي  . با چرخاندن ناب روي این قسمت آمده ناب را فشار دهید تا منوي مربوطه باز شود

 MIN 1ساعت  96مرور را انتخاب و براي ) پنج ثانیه( 5sیا ) یک ثانیه( 1sساعت  1مرور 

  .را انتخاب نمایید) ده دقیقه( MIN 10یا ) پنج دقیقه( MIN 5، )یک دقیقه(
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L-RIGHT :  

اگر نشان       در گوشـه چـپ   . با چرخاندن ناب روي این قسمت رفته و ناب را فشار دهید

باالي صفحه نمایش داده شده شما می توانید ناب را در خالف جهـت حرکـت عقربـه هـاي     

اگـر نشـان       در گوشـه راسـت بـاالي      . ت براي مرور اطالعـات جدیـدتر بچرخانیـد   ساع

صفحه نمایش داده شـده شـما مـی توانیـد نـاب را در جهـت حرکـت عقربـه هـاي سـاعت           

  .تر را مرور کنید بچرخانید تا اطالعات قدیمی

ZOOM :  

نـاب حـدود    با چرخاندن ناب روي این قسمت آمده و ناب را فشار دهید با چرخاندن مجدد

با این کار دامنه منحنی تغییـرات در راسـتاي عمـودي    . مقیاس محور عمودي را تنظیم کنید

  هر مقداري که از حداکثر مقـدار مقیـاس انتخـابی بیشـتر باشـد نمـایش داده       . تغییر می کند

  .نمی شود و به جاي آن حداکثر مقدار مقیاس نشان داده می شود

CURSOR :  

بـا چرخانـدن نـاب فلـش     . ن قسـمت آمـده و نـاب را فشـار دهیـد     با چرخاندن ناب روي ایـ 

حرکـت   RESOLUTIONتغییرات در طول زمـان طبـق میـزان تعریـف شـده در قسـمت       

فلش زمان و مقادیر نشان داده شده در ناحیه پارامترهـا مطـابق بـا آن تغییـر     . خواهد کرد

  .خواهد کرد

REC :  

نمایش داده شده فعلـی و نمـودار تغییـرات    این گزینه به شما اجازه می دهد که پارامترهاي 

  .را پرینت بگیرید
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MARK EVENT :  

نشـان گذاشـته باشـیم نشـان            یـا    در       Dیا  C , B , Aهاي  اگر اتفاقی را با نشانه

  .لحظه نشان گذاشته شده روي نمودار تغییرات نمایش داده می شود

  : نکته 

بـه عنـوان   . تر استفاده شده است ح جدیدتر یا قدیمیبراي نشان دادن زمان از اصطال      ●

مرداد  29صبح  9مرداد زودتر از  29صبح  8یا . مرداد است 29مرداد زودتر از  28مثال 

  .است

  :فراخوانی جدول تغییرات در طول زمان  -8-2

را انتخـاب کنیـد پنجـره زیـر بـاز       TREND TABLEگزینـه   System Menuدر داخـل  

  :شود  می

  
Figure 8-2 Trend Table 

از بـاال  . در باال دیرترین زمـان قـرار دارد  . زمان در سمت چپ جدول نمایش داده می شود

به پایین فاصله زمانی بین دو مقدار ذخیـره شـده بـه مقـدار از پـیش تعریـف شـده بـراي         
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RESOLUTION در سمت راست زمـان  . تاریخ روز داخل پرانتز قرار دارد. بستگی دارد

هر جـا کـه آن لحظـه از زمـان را مـارك      . قرار دارد) اتفاق ها( EVENTبه قسمت مربوط 

در سـمت راسـت جـدول اسـم پارامترهـا و      . آیـد  کرده باشیم نشانگرش در این قسمت مـی 

به این معنی اسـت کـه در آن لحظـه از     "- -"نشانگر : اطالعات مربوط به آنها وجود دارد 

اجازه می دهد تا اسـم   L-RIGHTگزینه . ستزمان پارامتر مورد نظر اندازه گیري نشده ا

اگـر شـما   . پارامترها و اطالعات مربوط به آنها را تغییر داد و سایر موارد را مشاهده نمود

را انتخاب کرده باشید نتایج اندازه گیـري هـا در هـر لحظـه اي کـه       NIBPمرور اطالعات 

اگـر در یـک فاصـله    . اندازه گیري صورت گرفته باشد در این قسمت نمایش داده می شـود 

نشـانگر  . زمانی بیش از یک اندازه گیري داشته باشیم تنها یک نتیجه نمایش داده می شـود 

نمایش داده شده و بـه معنـی ایـن اسـت کـه نتـایج انـدازه گیـري          MOREدر قسمت  "*"

  .بیشتري وجود داشته است

RESOLUTION :  

د تا منوي مقـادیر موجـود جهـت    با چرخاندن ناب روي این گزینه رفته و ناب را فشار دهی

 60و  MIN , 10 MIN, 5 MIN, 1 MIN 30: انتخاب هـا عبارتنـد از   . انتخاب باز شود

MIN .کند زمان نمایش داده شده در قسمت زمان با تغییر در این قسمت تغییر می.  

UP-DOWN :  

شه راسـت  با چرخاندن ناب روي این قسمت آمده و ناب را فشار دهید اگر نشان      در گو

توانیــد نــاب را در خــالف جهــت حرکــت  پــایین ناحیــه زمــان نمــایش داده شــود شــما مــی

اگـر نشـان      در   . هاي ساعت بچرخانید و اطالعات زمان هاي زودتر را مرور کنید عقربه
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گوشه راست باالي ناحیه زمان نمایش داده شود شما می توانیـد نـاب را در جهـت حرکـت     

  .و اطالعات دیرتر را مرور کنید عقربه هاي ساعت بچرخانید

L-RIGHT  
در سـمت راسـت    "<"نشان . ناب را بچرخانید تا روي این گزینه آمده و ناب را فشار دهید

در سـمت   ">"نشـان  . اسم پارامتر نشان دهنده این است که صفحه بعدي نیز وجـود دارد 

بـا چرخانـدن نـاب    . چپ اسم پارامتر نشان دهنده این است که صفحه قبلی نیز وجود دارد

با چرخاندن ناب اسم پارامتر و اطالعات نمـایش داده  . می توانید بین صفحه ها حرکت کنید

  .کند شده تغییر می

REC  :  

این گزینه به شما اجازه می دهد کـه اطالعـات پارامترهـایی کـه در حـال حاضـر در حـال        

  .نمایش است را پرینت بگیرید

  : NIBPفراخوانی  -8-3

  پنجـره زیـر بـاز    . را انتخـاب کنیـد   NIBP RECALLگزینـه   System Menuدر داخـل   

  :شود  می

  
Figure 8-3 NIBP Recall 
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، فشـار میـانگین   (NS)نشان دهنده فشار سیستولی غیر تهـاجمی   NIBPپنجره فراخوانی 

 (TIME)و زمـان انـدازه گیـري     (ND)، فشار دیاستولی غیرتهاجمی (NM)غیر تهاجمی 

میلـی متـر   ( mmHgاست کـه مـی تـوان     UNITل انتخاب در قسمت واحد فشار قاب. است

  تعـداد فعلـی انـدازه گیـري هـا را نشـان        NUM. باشـد ) کیلـو پاسـکال  ( Kpaو یـا  ) جیوه

  .حداکثر ده اندازه گیري روي یک صفحه قابل نمایش است. می دهد

ودتـر  اطالعـات ز  UP-DOWNاگر تعداد بیشتر باشد شما می توانید با استفاده از گزینـه  

  .یا دیرتر را مرور کنید

اندازه گیري آخـر نمـایش داده    800بیشتر شود تنها  800اگر تعداد دفعات اندازه گیري از 

  .می شوند

  .اجازه می دهد تا تمام اطالعات این قسمت پرینت گرفته شوند RECگزینه 

  :فراخوانی بروز آالرم  -8-4

خاب کنید تا پنجره زیـر بـاز   را انت ALARM RECALLگزینه  System Menuدر داخل 

  :شود 

  
Figure 8-4 Alarm Recall Condition Selections 
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  :در منوي باز شده شما می توانید شرایط مرور آالرم ها را تعیین کنید 

ALARM RECALL TIME  :   در این قسمت شما می توانید زمان شروع مـورد نظـر و

 CURRENTزمان پایان می تواند روي  .زمان پایان براي مرور آالرم ها را تعریف کنید

TIME )زمان فعلی ( یاSELF-DEFINE )      زمان تعریف شـده توسـط کـاربر کـه زمـانی

  .تنظیم شود) عقب تر از زمان حال است

ALARM RECALL EVENT  :      با انتخاب ایـن گزینـه لیسـتی از پارامترهـاي موجـود

به معنی  Hرد بروز آالرم، به معنی تمام موا ALLدر این لیست . جهت مرور باز می شود

  .به معنی تجاوز از حد پایین آالرم پارامتر است Lتجاوز از حد باالي آالرم پارامتر و 

ALARM RECALL  :     اگر دو گزینه اول را تنظیم کرده باشید مـی توانیـد ایـن گزینـه را

  :انتخاب کنید تا پنجره اي به شکل زیر باز شود 

  
Figure 8-5 Alarm Event Recall 

  :این پنجره شامل اطالعات زیر است 
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1 .TIME SPAN  : بازگو کننده زمان شروع و پایان انتخاب شده جهت مرور آالرم  

2 .ALARM EVENT TYPE  :    نوع آالرم هایی که مرور می کنـیم را نشـان مـی دهـد .

(L, H, ALL)  
  .آالرمآالرم هاي مربوط به پارامتر، مقدار پارامتر، سطح آالرم و زمان بروز . 3

نشـان   N. نمـایش داده مـی شـود    No : n of Nتعداد موارد بروز آالرم کـه بـه شـکل    . 4

نشان دهند شماره آالرم فعلـی اسـت کـه در حـال      nدهنده تعداد کل آالرم هاي رخ داده و 

  .مشاهده آن هستیم

  .مقادیر پارامترها در لحظه بروز آالرم. 5

می توانید مدت زمان این شکل موج ها را بـا  دو شکل موج در لحظه بروز آالرم که شما . 6

  .تنظیم کنید ALARM SETUPدر داخل منوي  ALM REC TIMEاستفاده از گزینه 

UP- DOWN  : اما در پنجره فوق تنهـا  . آالرم را ذخیره کند 70مانیتور می تواند حداکثر

آالرم هـا را نیـز   با استفاده از این گزینـه مـی تـوانیم سـایر     . یک آالرم را می توانیم ببینیم

با چرخاندن ناب روي آن آمده ناب را فشار می دهـیم و بعـد مـی چرخـانیم     . مشاهده کنیم

  .تا سایر موارد را ببینیم

L-RIGHT  :     با انتخاب این گزینه و چرخاندن ناب می توان شکل موج هـایی کـه بـه مـدت

  .ثانیه ذخیره شده اند را ببینیم 32یا  16، 8

REC  :نه این امکان را فراهم می کند که تمام اطالعـات پارامترهـا و شـکل    انتخاب این گزی

  .هاي نمایش داده شده در پنجره فعلی آالرم پرینت گرفته شود موج
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  :اطالعات ذخیره شده غیر فرار  -8-5

براي جلوگیري از پاك شدن اطالعات بیمـار هنگامیکـه مـانیتور مخصوصـاً و یـا تصـادفاً       

بـراي ذخیـره    CFر مـی توانـد بـه کـارت ذخیـره اطالعـات       خاموش می شود ایـن مـانیتو  

  . اطالعات مجهز گردد

در طول مانیتورینگ، اطالعات بیمار شـامل اطالعـات تغییـرات عـددي پارامترهـا در طـول       

، مـوارد بـروز آالرم، مـوارد بـروز آریتمـی و شـکل       NIBPهـاي   زمان، نتایج اندازه گیري

هنگامیکـه مـانیتور   . شـوند  ذخیره مـی  CFعات هاي وابسته در داخل کارت ذخیره اطال موج

هـایی نظیـر    توانید اطالعات ذخیره شده را با انتخـاب گزینـه   شود شما می مجدداً روشن می

TREND GRAPH ،TREND TABLE ،NIBP RECALL   ــوي ــا من  ARRو ی

RECALL مرور نمایید.  
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  محاسبات میزان دارو: فصل نهم 

انتخاب کنیـد پنجـره زیـر ظـاهر      System Menuرا در داخل  DRUG CALCاگر گزینه 

  :می شود 

  
Figure 9-1 Drug Calculation 

  :فرمول محاسبات  -9-1

 CONCENTRATE = AMOUNT/VOLUME  غلظت= میزان دارو / حجم

 INF RATE = DOSE/CONCENTRATE  سرعت تزریق= دوز / غلظت

 DURATION = AMOUNT/DOSE  مدت زمان= میزان دارو / دوز

 DOSE = INF RATE * CONCENTRATE  دوز= سرعت تزریق * غلظت 

  :روش کارکرد  -9-2

گزینــه  15رفتــه و یکــی از  DRUG NAMEروي گزینــه . نــام دارو را انتخــاب کنیــد. 1

  .موجود را انتخاب کنید
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DRUG A, B, C, D, E 

AMINOPHYLLINE 

DOBUTAMINE 

DOPAMINE 

EPINEPHRINE 

HEPARIN 

ISUPREL 

LIDOCAINE 

NIPRIDE 

NITROGLYCERIN 

PITOCIN 

  : نکته 

  .توسط کاربر تعریف می شود E , D , C , B , Aنام دارو       ●

رفته آنرا انتخاب کنید و بـا چرخانـدن    WEIGHTروي گزینه . وزن بیمار را وارد کنید. 2

  .ناب وزن بیمار را به درستی وارد نمایید

گامیکه دو کار باال را انجام دهید سیستم بـه  هن. مقادیر پارامترها را به درستی وارد کنید. 3

طور تصادفی مقادیر اولیه اي براي این پارامترها در نظر می گیرد به هر حال ایـن مقـادیر   

کاربر باید مقادیر جدیـد صـحیح مـورد    . به عنوان مرجع محاسبات نمی توانند به کار روند

  .بق دستور پزشک انجام دهداین کار را باید ط. نیاز فرمول هاي محاسبات را وارد کند

بعد از محاسبات، کاربر بایـد صـحت مقـادیر    . صحیح بودن نتایج محاسبات را چک کنید. 4

  .پارامترهاي وارد شده را چک نماید تا نتایج محاسبات صحیح را گارانتی کند
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  :واحدها  -9-3

د واحـد  کـاربر بایـ  . هر دارو واحد یکتاي خود یا یـک مجموعـه اي از واحـدها را داراسـت    

در بین مجموعه واحدها، یـک واحـد بسـته    . مناسب طبق دستورالعمل پزشک را انتخاب کند

اگـر  . به مقدار وارد شده پارامتر می تواند به طور خودکار بـه واحـدي دیگـر تبـدیل شـود     

  نمـایش داده   " – "مقدار پارامتر از محدوده تعریف شده براي سیستم تجـاوز کنـد نشـان    

  :روهاي قابل تعریف به صورت زیر است واحدها دا. شود می

  .استفاده می کنند mcgو  mg , gاز مجموعه واحدهاي  C , B , Aداروي  .1

 .استفاده می کند m Unitو  k Unit, Unitاز مجموعه واحدهاي  Dداروي  .2

 .استفاده می کند mEqاز مجموعه واحدهاي  Eداروي   .3

  : نکته 

  .غیرفعال اند DROP SIZEو  DRIP RATEدر مد کاري نوزادان گزینه       ●

. عملکرد محاسبات دارو بـه طـور جداگانـه اي از سـایر عملکردهـاي مـانیتور اسـت             ●

اطالعات بیمار که براي محاسبه دارو به کار می روند و تغییـرات انجـام شـده در آن روي    

  .اطالعات بیمار تحت مانیتورینگ هیچ اثري ندارد

  

  : نکته 

براي مد محاسبات دارویی نـام دارو و وزن بیمـار قـبالً انتخـاب شـده       الزم است که      ●

  .باشند
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  :جدول معیار  -9-4

را انتخـاب   DRUG CALCدر پنجره  TITRATIONبعد از محاسبه میزان دارو، گزینه 

  :پنجره زیر ظاهر می شود . کنید

  
Figure 9-2 Titration Table 

BASIC  :نـاب را فشـار دهیـد و بچرخانیـد تـا      . نه بیاییدناب را بچرخانید تا روي این گزی

اطالعـات داخـل   . را انتخـاب کنیـد   DRIP RATEیا  DOSE ،INF RATEیکی از موارد 

 .جدول طبق مورد انتخابی تغییر می کند

STEP  :  نـاب را فشـار دهیـد و بچرخانیـد تـا      . ناب را بچرخانید تا روي این گزینـه بیاییـد

اطالعـات داخـل جـدول طبـق مـورد انتخـابی       . نتخاب کنیدرا ا 10تا  1مقداري در محدودة 

  .تغییر می کند
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DOSE TYPE  :ناب را فشار دهید و بچرخانید . ناب را بچرخانید تا روي این گزینه بیاید

را انتخاب  DOSE/kg/hrیا  DOSE/min ،DOSE/hr ،DOSE/kg/minتا یکی از موارد 

  . دکن اطالعات داخل جدول طبق مورد تغییر می. کنید

UP-DOWN  :ناب را فشـار دهیـد و بچرخانیـد    . براي انتخاب این گزینه ناب را بچرخانید

  .تا اطالعات بیشتري را مرور نمایید

REC  :        این گزینه به شما این اجازه را مـی دهـد تـا مـوارد نمـایش داده شـده فعلـی روي

  . صفحه را پرینت بگیرید

  : نکته 

اطالعـات بیمـار کـه در ایـن     . رکردهـاي مانیتورسـت  جدول معیار مستقل از سایر کا      ●

جــدول بــه کــار مــی رونــد و تغییــرات انجــام شــده در آنهــا روي اطالعــات بیمــار تحــت   

  .گذارد مانیتورینگ اثر نمی
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  ECGمانیتورینگ : فصل دهم 

  : ECGشکل موج  -10-1

 LEADدر باالي  صفحه هنگامیکه  ECGدر حالت نمایش استاندارد، یک یا دو شکل موج 

TYPE  روي سه لید یا پنج لید در داخل منويECG SETUP     تنظیم شـده باشـد نمـایش

  .شود داده می

  
Figure 10-1 ECG Waveforms 

همانطور که در باال نشان داده شده هنگامیکه کابل پنج لیـدي انتخـاب شـده باشـد نشـانگر      

  .نمایش داده می شود ECGپنج نشانه در باالي شکل موج 

شما مـی توانیـد لیـد کانـال اول را از میـان گزینـه هـاي موجـود         : کانال اول  ECGلید . 1

اگر شما از کابل سه لیدي استفاده می کنید مانیتور به شـما سـه گزینـه جهـت     . انتخاب کنید

اگر شما از کابل پنج لیـدي اسـتفاده مـی کنیـد مـانیتور بـه         III , II , I:انتخاب لید می دهد 

   V , aVL , aVF, aVR , III , II , I: ب لید می دهد شما هفت گزینه جهت انتخا

شما با استفاده از ایـن نشـانگر مـی توانیـد ضـریب      : ضریب دامنه شکل موج کانال اول . 2

  ،X0.125: انتخـاب هـاي موجـود عبارتنـد از     . دامنه شکل موج کانـال اول را تعیـین کنیـد   

X0.25 ،X0.5 ،X2 , X1  وAUTO . هنگامیکهAUTO ی شود مانیتور ضریب انتخاب م
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 1مقیـاس   ECGدر سمت راسـت هـر شـکل مـوج     . دامنه را به طور خودکار تنظیم می کند

میلی ولت بـه طـور مسـتقیم بـا ضـریب       1ارتفاع این خط . میلی ولت نمایش داده می شود

  .در ارتباط است ECGدامنه شکل موج 

تر و  تا شکل موج را واضح فیلتر کردن این امکان را فراهم می سازد: روش فیلتر کردن . 3

  :سه روش براي فیلتر کردن وجود دارد . با جزئیات بیشتر ببینیم

DIAGNOSTIC ) :هـاي   در این حالت مـانیتور شـکل مـوج   ) : تشخیصیECG   را بـدون

  .فیلتر کردن نمایش می دهد

MONITOR ) :تواننـد منجـر بـه آالرم     هـایی کـه مـی    به طور مؤثري آرتیفکـت ) : مانیتور

  .کند را حذف می شوند

SURGERY  : این روش فیلتر کردن براي کاهش دادن آرتیفکت هـا و تـداخالت   : جراحی

  .ناشی از تجهیزات جراحی الکتریکی نظیر الکتروکوتر به کار می رود

فیلتر انتخابی براي هر دو کانال به کار می رود اما نشانگر آن تنهـا در بـاالي اولـین شـکل     

  .موج نمایش داده می شود

  : هشدار 

در حالـت مـانیتور یـا    . تنها در حالت تشخیصی شکل موج هاي حقیقـی را مـی بینـیم         ●

مـی تواننـد داراي    STجراحی شکل موج دچار تغییراتی می شـود و نتـایج آنـالیز قسـمت     

هنگامیکـه  . در حالت جراحی نتایج آنالیز آریتمی نیـز تغییـر مـی کنـد    . تغییرات زیادي شود

ار در محیطـی کـه داراي تـداخالت الکترومغناطیسـی کمـی اسـت صـورت        مانیتورینگ بیمـ 

 .شود از حالت تشخیصی استفاده کنید گیرد توصیه می می
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شـبیه شـکل مـوج هـاي      line isolation monitor transientsگاهی ممکن است که      ●

هـا را   سیم لیـد . مانع فعال شدن آالرم ریت هاي قلبی میشوندطبیعی قلب باشند و بنابراین 

چک کنید که خرابی نداشته باشند و قبـل از اسـتفاده و پـس از اتصـال لیـدها بـه بیمـار از        

همیشه از الکترودهاي تمیز اسـتفاده کنیـد و   . درست بودن اتصال آنها اطمینان حاصل کنید

  . پوست را کامال تمیز کنید

  .کانال اول تنظیم می شود ECGهمانند لید : کانال دوم  ECGلید . 4

  .مانند کانال اول تنظیم می شود: ضریب دامنه شکل موج کانال دوم  .5

  : نکته 

خیلی بزرگ باشد ممکن است پیک شکل مـوج هـا    ECGاگر ضریب دامنه شکل موج       ●

  .در این مورد، شما باید ضریب دامنه را به طور مناسبی تغییر دهید. نمایش داده نشود

نیتورینـگ مرکـزي متصـل باشـد و ضـریب دامنـه       اگر مانیتور شـما بـه سیسـتم ما         ●

تغییـر   X0.25گذاشته باشید این ضریب بـه طـور خودکـار بـه      X0.125مانیتور را روي 

  .خواهد کرد

در غیـر ایـن صـورت    . لیدهاي انتخاب شده براي کانال اول و دوم نبایـد یکـی باشـد         ●

 MULTI-LEADSالـت  در ح. سیستم به طور خودکار یکی از آنها را تغییـر خواهـد داد  

DISPLAY )نمایش چند لیده ( یا نمایشHALF-SCN MULTI- LEADS )  چندین لیـد

  .، لید هر دو کانال قابل تنظیم نخواهد بود)در نیم صفحه

در بـاالي شـکل    " ' "هنگامیکه سیگنال ضربان ساز آشکار می شود آنـرا بـا نشـان          ●

  .مشخص می کند ECGموج 
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  : ECGپارامترهاي  -10-2

  
Figure 10-2 ECG Parameters 

همانطور که در شکل باال مشاهده می شود در سـمت راسـت    ECGپارامترهاي وابسته به 

نشانگر ضربان قلب با سرعتی برابر ضربان . نمایش داده می شوند ECGشکل موج هاي 

 ON/OFFدر سمت راست عـدد ضـربان قلـب وضـعیت هـاي      . قلب بیمار چشمک می زند

هـا و   PVC , ST2 , ST1،)ضـربان سـاز  ( PACEیـا مقـادیر مـوارد    ) نروش/ خاموش(

NOTCH نمایش داده می شود.  

  : ECGروند مانیتورینگ  -10-3

  :آماده سازي  -10-3-1

نمـایش داده شـده روي مـانیتور نتیجـه      ECGکیفیـت اطالعـات   : آماده سـازي پوسـت   . 1

آمـاده سـازي مناسـب    . استمستقیم کیفیت سیگنال الکتریکی دریافت شده توسط الکتروده

سـیگنال خـوب در   . پوست بـراي داشـتن کیفیـت خـوب سـیگنال در الکترودهـا الزم اسـت       

یـک  . در مانیتور فـراهم مـی سـازد    ECGالکترودها اطالعات قابل اطمینانی براي پردازش 

روش زیر را بـراي  . ناحیه صاف و غیر عضالنی را جهت قرار دادن الکترودها انتخاب کنید

  :زي پوست دنبال نمایید آماده سا

 .موهاي ناحیه انتخابی را بتراشید -

 .سطح پوست را در ناحیه انتخابی براي از بین بردن سلول هاي مرده مالش دهید -
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از اتر یا الکـل اسـتفاده نکنیـد    . (سطح پوست را با محلول آب و صابون تمیز نمایید -

 ).زیرا سبب افزایش امپدانس پوست می شوند

 .ودها سطح پوست را کامالً خشک نماییدقبل از نصب الکتر -

  .را به الکترودها وصل نمایید ECGلیدهاي کابل . 2

اگـر الکترودهـا   . الکترودها را روي مکان در نظر گرفته شده روي بدن بیمار وصل کنید. 3

  .داراي ژل هادي نیستند ابتدا ژل به میزان کافی روي الکترودها بزنید

  .بل بیمار وصل نماییدلیدهاي الکترودها را به کا. 4

  .مطمئن شوید که مانیتور روشن است و آماده مانیتورینگ می باشد. 5

  :نصب الکترودها  -10-3-2

  : هشدار 

  .تنها از کابل مخصوص مانیتور استفاده نمایید      ●

هنگام استفاده از الکترودها یا اتصال کابل مطمئن باشید که آنها با هیچ سـطح هـادي         ●

چک کنید که تمام الکترودها حتی الکترود خنثی به طور ایمـن بـه   . ین در تماس نباشندیا زم

  .بیمار وصل باشند

در صورت استفاده پیوسـته و طـوالنی مـدت از الکترودهـا ممکـن اسـت حساسـیت              ●

اي از حساسیت پوسـتی   اگر نشانه. هر روز سطح پوست را چک نمایید. پوستی ایجاد شود

  .ساعت تعویض کنید 24یا جاي الکترودها را هر بود الکترودها 

  .هنگام استفاده از دفیبریالسیون بیمار را لمس نکنید      ●
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هنگام استفاده از کابل بیمار بدون مقاومت، هنگـام اسـتفاده از دفیبریالتـور نبایـد از           ●

  .مانیتور نیز استفاده کنید

هـاي   نزدیـک بیمـار یـا تـداخالت دسـتگاه     تداخالت ناشی از دستگاه هاي زمین نشده       ●

  .شوند ECGجراحی الکتریکی می تواند سبب عدم دقت در شکل موج 

پیش از شروع مانیتورینگ از تشـخیص دادن مشـکل کابـل توسـط مـانیتور مطمـئن             ●

 ECG LEAD "پیام اشـتباه  . را از کانکتور آن جدا کنید ECGبه این منظور کابل . شوید

OFF"  صفحه نمایش داده شود و آالرم صوتی نیز فعال شودباید روي.  

از بدن بیمـار عبـور داده و قطـع شـدن     Aμ10مدار تشخیص قطع لید جریانی کمتر از     ●

  .لید را تشخیص می دهد

به پـاي راسـت بیمـار     CMRRمتوسط سیگنال الکترودها براي کاهش نویز، افزایش      ●

ت معروف است که نویزهـاي سـیگنال تفاضـلی    این مدار به مدار پاي راس .متصل می شود

ECG  را حذف می کند . 

. اسـتفاده شـود   ) الکترودهایی با فلـزات مشـابه  (دقت شود که از الکترودهاي یکسان       ●

در غیر اینصورت بدلیل اختالف نوع الکترودها ، اختالف ولتاژي بین آنها ایجـاد مـی شـود    

  . ود می شودکه به مرور زمان باعث خوردگی فلز الکتر

عدم تغییر شـکل و  (توصیه می شود قبل از استفاده از الکترود حتما آنها را از نظر ظاهري 

  .بررسی کنید) رنگ

  

  :لیدي  5نصب الکترود براي کابل  -10-3-2-1

  :لیدي با استاندارد آمریکایی روند زیر را دنبال کنید  5هنگام استفاده از کابل 
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Figure 10-3 5-Leadwire Electrode Placement 

  Clavicleنزدیک شانه راست دقیقاً زیر استخوان ) : دست راست( RAالکترود 

 Clavicleنزدیک شانه چپ دقیقاً زیر استخوان ) : دست چپ( LAالکترود 

  در سمت راست زیر شکم) : پاي راست( RLالکترود 

 در سمت چپ زیر شکم) : پاي چپ( LLالکترود 

  روي سینه ) :سینه اي( Vالکترود 

  .هاي نشان داده شده در شکل بچسبانید را در یکی از مکان (V)اي  الکترود سینه
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1V  :اي در کنار راست استرنوم در چهارمین فضاي پین دنده  

2V  :اي در کنار چپ استرنوم در چهارمین فضاي بین دنده  

3V   : 2میان فاصله بین دو الکترودV  4وV  

4V  :اي اي در سمت چپ خط ترقوه در پنجمین فضاي بین دنده  

5V   :4تراز با الکترود  روي خط زیر بغلی قدامی چپ، همV  

6V   :4تراز با الکترود  روي خط زیر بغلی میانی چپ، همV  

V3R-V7R  :هاي متناظر با آنها در چپ در سمت راست سینه در مکان.  

VE  : باالي ناحیهXiphoid )شمشیري(  

زیـر   هـاي  اي بـه پشـت بیمـار آنهـا را در یکـی از مکـان       هنگام اتصـال الکترودهـاي سـینه   

  :بچسبانید 

V7  :اي روي خط زیر بغلی خلفی چپ در پشت بیمار در پنجمین فضاي بین دنده.  

V7R  :اي روي خط زیر بغلی خلفی راست در پشت بیمار در پنجمین فضاي بین دنده.  

اطالعات بـراي  . جدول زیر نشانگرهاي استفاده شده براي تشخیص لیدها را نشان می دهد

  .می باشند (IEC)و استاندارد اروپایی  (AHA)ارد آمریکایی کدهاي رنگی در استاند

  استاندارد اروپایی  استاندارد آمریکایی
 نشانگر  رنگ  نشانگر  رنگ
 R  قرمز RA  سفید
 L  زرد LA  سیاه
 F  سبز LL  قرمز
 N  سیاه RL  سبز

 C  سفید V  قهوه اي 
  :نصب الکترود براي کابل سه لیدي  -10-3-2-2
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صب الکترود هنگام استفاده از کابـل سـه لیـدي در اسـتاندارد اروپـائی      روند زیر را براي ن

  :دنبال کنید 

  Clavicleنزدیک شانه راست دقیقاً زیر استخوان ) : دست راست( RAالکترود 

 Clavicleنزدیک شانه چپ دقیقاً زیر استخوان ) : دست چپ( LAالکترود 

 در سمت چپ زیر شکم) : پاي چپ( LLالکترود 

  
Figure 10-4 Positions of 3-Leadwire Electrode Placement 

  

جدول زیر نشانگرهاي مورد اسـتفاده جهـت تشـخیص لیـدها در دو اسـتاندارد آمریکـایی       

(AHA)  و اروپایی(IEC)  را نشان می دهد:  

  استاندارد اروپایی  استاندارد آمریکایی

 نشانگر  رنگ  نشانگر  رنگ

 R  قرمز RA  سفید

 L  زرد LA  سیاه

 F  سبز LL  مزقر
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  :نصب الکترود براي بیمار تحت جراحی  -10-3-2-3

براي مثال، براي جراحـی  . نصب الکترود در طول جراحی به نوع عمل جراحی بستگی دارد

هنگـام  . قلب باز الکترودها را باید روي قسمت هاي جانبی سینه یا پشت بیمـار نصـب کـرد   

  اثـر   ECGآرتیفکـت هـا روي سـیگنال     استفاده از تجهیزات جراحی الکتریکی گاهی اوقـات 

براي کمک به کاهش آن، الکترودها را روي شانه راست و چپ نزدیـک معـده و   . گذارند می

از نصـب الکترودهـا در بـاالي    . الکترود سینه اي را در سمت چپ در میان سینه نصب کنید

  .خیلی کوچک شود ECGدست ها خودداري کنید زیرا باعث می شود دامنه شکل موج 

  : هشدار 

هنگام استفاده از تجهیـزات جراحـی الکتریکـی، لیـدها بایـد دور از الکتـرود جراحـی              ●

و  ECGکابـل  . الکتریکی و صفحه گراند نصب شوند تا از سوختگی بیمار جلوگیري شـود 

نزدیـک بـودن لیـدها بـه صـفحه      . کابل دستگاه جراحی الکتریکی نیز باید از هم جدا باشـند 

  .می شوند ECGاد تداخالت بزرگی در سیگنال گراند سبب ایج

  :با کیفیت  ECGمشخصات سیگنال 

  :باید مشخصات زیر را دارا باشد  QRSبینید کمپلکس طبیعی  همانطور که در شکل می

  
  بلند و باریک بودن بریدگی -
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  بلند که کامالً باال یا پایین خط پایه باشد Rموج  -

  .بلندتر نباشد Rه از ارتفاع موج اي حاصل از نوسان ساز ک موج ضربه -

(کوچکتر از یک سوم  Tموج  -
3
  .باشد Rارتفاع موج  )1

  .باشد Tخیلی کوچکتر از موج  Pموج  -

 ECG، گزینـه  ECGمیلی ولـت روي شـکل مـوج     1براي نمایش دادن پالس کالیبراسیون 

CAL  در داخـــــــل منـــــــويECG SETUP پیـــــــام. را انتخـــــــاب کنیـــــــد  

 "When CAL, Can't Monitor!" )روي !) توانید مـانیتور کنیـد   هنگام کالیبراسیون، نمی

  .شود صفحه نمایش داده می

  

  :نکته 

خیلی کوچـک باشـد، یـا درسـت نباشـد و الکترودهـا بـه طـور          ECGاگر شکل موج       ●

  . محکم و استوار و مطمئن نصب شده باشند، نمایش را به لید دیگري تغییر دهید

  ECGمنوي تنظیمات  -10-4

  :در پنجره پارامتر مربوطه را انتخاب کنید تا منوي زیر ظاهر شود  ECGنشانگر 
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Figure 10-5 ECG SETUP Menu 

  :در این منو شما می توانید تنظیمات زیر را انجام دهید 

HR ALM  : وضعیتon/off )آالرم ضـربان قلـب، اگـر    )روشـن / خاموش ،ON   انتخـاب

میکــه آالرم ضـربان قلــب رخ دهـد مــانیتور نشـانگرهاي آالرم را نمایــان    شـده باشـد هنگا  

انتخـاب شـده باشـد هنگـام بـروز       OFFاگـر  . ساخته و آالرم را در حافظه ذخیره می کند

  آالرم ضربان قلب مـانیتور نشـانگري بـراي آالرم نخواهـد داشـت و آالرم را نیـز ذخیـره        

غیرفعـال بـودن   ( OFFنشان دهنـده   ECG نشانگر         در سمت راست نشانگر. نمی کند

  .است) آالرم

ALM LEV  : انتخـاب هـا عبارتنـد از    . سـطح آالرم :HIGH )  آالرم سـطح بـاال( ،MED 

  )آالرم سطح پایین( LOWو ) آالرم سطح میانی(

ALM REC  :اگر . پرینت گرفتن هنگام بروز آالرمON     انتخاب شـود هنگـام بـروز آالرم

انتخاب شـود پرینـت گرفتـه     OFFاگر . ورد آالرم پرینت می گیردضربان قلب مانیتور از م

  .نخواهد شد

ALM HI  :حد باالي آالرم ضربان قلب را می توان تنظیم کرد.  

ALM LO  :حد پایین آالرم ضربان قلب را می توان تنظیم کرد.  
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 براي سنین مختلف بیمار حدود آالرم باال و پایین ضربان قلب متغیـر اسـت و در محـدودة   

  .زیر می تواند تنظیم شود

  )دقیقه/ضربان(فاصله بین تغییرات   حداقل آالرم حد پایین  حداکثر آالرم حد باال  سن بیمار

  1  15  300  بزرگسال

  1  15  350  کودك

  1  15  350  نوزاد

  

  :نکته 

محدوده هاي آالرم را همیشه بر اساس وضـعیت کلینیکـی بیمـار مـورد نظـر تنظـیم            ●

  .کنید

ضـربه در   20اغلب موارد ، محدودة بـاالیی تعـداد ضـربان قلـب نبایـد بیشـتر از       در      ●

  .دقیقه باالتر از نرخ ضربان قلب بیمار با شد

 

HR FROM  :   گزینـه هـاي موجـود    . منبع تشخیص تعداد ضربان قلب را تعیـین مـی کنـد

  .BOTHو  ECG ،2SPO ،AUTO: عبارتند از 

- ECG  :ــه را از روي ســیگنال  مــانیتور تعــد ــب در دقیق    ECGاد ضــربان هــاي قل

  .می گیرد

- 2SPO  :      2مانیتور تعداد ضـربان هـاي قلـب در دقیقـه را از روي سـیگنالSPO   

 PR: Pulse Rateمقـدار   HR : Heart Rateدر ایـن حالـت بـه جـاي     . مـی گیـرد  

نمـایش   ECGدر سـمت راسـت نشـانگر     PULSEنمایش داده می شود و عبارت 



  VISTAدفترچه راهنماي مانیتور 
 

REV:A3 ١٣٣

مانیتور با هر پالس صداي بیپ می دهد به جاي اینکه با هر ضـربان  . داده می شود

را نمایـان مـی کنـد و نشـانه اي از      PRمـانیتور نشـانه هـاي آالرم    . قلب صدا دهد

 .کند را نمایان نمی HRآالرم هاي 

- AUTO  :  یگنال بـه طـور خودکـار    مانیتور منبع ضربان قلب را بسته به کیفیـت سـ

تنهـا هنگامیکـه کیفیـت سـیگنال     . برتـري دارد  2SPOبـه   ECG. مشخص می کند

ECG  2خیلی پایین باشدSPO         بـه عنـوان منبـع ضـربان هـا انتخـاب مـی شـود .

به وضعیت عادي بازگردد دوباره به عنوان منبـع ضـربان    ECGهنگامیکه سیگنال 

 .تخاب خواهد شدان

- BOTH  : مانیتور هر دو مقدارHR  وPR  مقـدار  . را نشان می دهـدPR   در کنـار

مـانیتور بـراي مقـادیر غیـر عـادي هـر دو       . نمایش داده می شـود  2SPOنشانگر 

 HRاگــر . داراي اولویــت در تولیــد صــداي ضــربان اســت HR. آالرم خواهــد زد

 .خواهد شد PR موجود نباشد صدا مربوط به

  

  

 

  : نکته 

به عنـوان منبـع ضـربان انتخـاب شـود صـداي آن در منـوي تنظیمـات          2SPOاگر       ●

2SPO تنظیم خواهد شد.  

HR CHANNEL  : اگرCH 1     انتخاب شود تعداد ضربان هاي قلـب از روي شـکل مـوج

تخاب شود تعـداد ضـربان هـاي قلـب از روي     ان CH 2اگر . مشخص می شوند ECGاول 
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انتخـاب شـود مـانیتور بـه طـور       AUTOاگـر  . دوم مشخص مـی شـود   ECGشکل موج 

  . خودکار کانال مناسب براي محاسبه ضربان هاي قلب را تعیین می کند

LEAD TYPE  : 3انتخاب ها عبارتند از LEADS )سه لیدي ( 5و LEADS ) پنج لیـدي (

  .اده را تعیین می کندکه نوع کابل مورد استف

SWEEP  :  ســرعت جــاروب کــردن تصــویر بــراي نمــودارECG کنــد را مشــخص مــی .

  .(mm/s)میلی متر بر ثانیه  50و  12.5 , 25: ها عبارتند از  انتخاب

ST Analysis  : مربوط به تنظیم آنالیز قسمتST بعداً توضیح داده می شود. است.  

ARR Analysis  :بعداً توضیح داده می شود. می استمربوط به آنالیز آریت.  

OTHER SETUP  :با انتخـاب آن پنجـره   . سایر تنظیمات در این زیر منو انجام می شود

  :زیر باز می شود 

  
Figure 10-6 Other ECG Setup  

  .در این منو شما می توانید تنظیمات زیر را انجام دهید

ECG DISPLAY  : حالت نمایش سیگنالECG ایـن قسـمت تعیـین کـرد     را می توان در .

  :سه گزینه دارد 
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1 .NORMAL DISPLAY  :   لیـدي اسـتفاده کنـیم     5هنگامیکـه از کابـل   : نمـایش عـادي

لیدي استفاده کنـیم مـانیتور یـک شـکل      3و هنگامیکه از کابل  ECGمانیتور دو شکل موج 

  .نمایش می دهد ECGموج 

2 .MULTI- LEADS DISPLAY  : نیتور شش شکل مـوج  ما: نمایش چندین شکل موج

ECG این شکل موج ها تمام ناحیه مربـوط بـه نمـایش شـکل مـوج هـا را       . نمایش می دهد

  .اشغال می کنند

3 .HALF-SCN MULTI- LEADS  :   نمایش چندین شکل موج روي نیمـی از صـفحه :

ها جاي چهـار شـکل مـوج     دهد که این شکل موج نمایش می ECGمانیتور شش شکل موج 

  .کنند ها را اشغال می شکل موج در ناحیه نمایش

  

  : نکته 

ما کابل سـه لیـدي را انتخـاب کـرده باشـیم در ایـن        LEAD TYPEاگر در قسمت       ●

  .را انتخاب کرد NORMAL DISPLAYتوان گزینه  قسمت تنها می

BEAT VOL  :تنظیم ) حداکثر( 10تا ) حداقل( 0توان در محدوده  ها را می صداي ضربان

  .کرد

PACE  :نگامیکه هON   در  " ' "انتخاب شود سیگنال ضربان ساز آشکار شده با نشـانگر

انتخـاب شـود آنـالیز ضـربان سـاز       OFFاگر . شود نشان داده می ECGباالي شکل موج 

  .غیرفعال است
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PACE DETECT  : آشکار سازي ضربان که داراي دو گزینهMODE 1  وMODE 2 

  . است

 MODE 2ز ضربان ساز فعال بـوده ولـی در   عملکرد حذف پالس ناشی ا MODE 1در 

  .این عملکرد غیرفعال است

ممکن است ضربان ساز پس از پالس ضربان سازي یک سـیگنال بـاال زده تولیـد کنـد کـه      

به همین دلیل عملکرد حذف پالس ضـربان  . می شود Rسبب اشتباه در آشکار سازي موج 

عملکـرد فعـال باشـد در مـورد      اگـر ایـن  . ساز به همراه حذف این سـیگنال بـاال زده اسـت   

مـی توانـد حـذف     Rضربان سازهایی که این قسمت باال زده را ندارند آشکار سازي مـوج  

را به دقت با توجه به ضـربان   PACE DETECTبه همین دلیل پزشک باید قسمت . شود

تنها زمـانی فعـال خواهـد شـد کـه گزینـه        PACE DETECTگزینه . ساز بیمار تنظیم کند

PACE  رويON اگر . تنظیم شودPACE  رويOFF    باشـد گزینـهPACE DETECT 

در این وضعیت، شما نمی توانید ایـن گزینـه را   . می رود MODE 1به طور خودکار روي 

باشد شما می توانیـد گزینـه    ONروي  PACEهنگامیکه گزینه . به طور دلخواه تنظیم کنید

PACE DETECT را تنظیم نمایید.  

  : نکته 

تنظـیم   ONباید روي  PACEمانیتور کردن بیمار داراي ضربان ساز، گزینه هنگام       ●

 QRSشود در غیر این صورت سیستم ضربان هاي ضربان سـاز را بـه عنـوان کمـپلکس     

  .می شمارد
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 PVCباشد سیستم نه آریتمی هـاي مربـوط بـه     ONروي   PACEهنگامیکه گزینه       ●

هنگام مانیتور کردن بیماري کـه  . انجام می دهدرا  STرا آشکار می کند و نه آنالیز قسمت 

  . باشد OFFباید روي  PACEضربان ساز ندارد گزینه 

بعد از خاموش کردن مانیتور در حافظه باقی نمی ماند و  PACE DETECTحالت       ●

هنگـام  . یا اینکه نمی توان آنرا به عنوان تنظیمات پیش فرض کاربر یا کارخانه ذخیـره کـرد  

 PACEار مانیتور یا انتخاب تنظیمات پـیش فـرض کـاربر یـا کارخانـه گزینـه       شروع به ک

DETECT  روي حالتMODE 1 می رود.  

در پرینـت بـه صـورت هـم      PACEباشد نشـان   ONروي  PACEهنگامیکه گزینه       ●

  .بیمار پرینت گرفته می شود ECGزمان از 

PACE LEAD  :     ا در ایـن قسـمت   براي تشخیص پالس ضـربان سـاز، لیـد مـورد نظـر ر

  : کنیم  انتخاب می

را  aVLو  aVR , III , II, Iتـوانیم لیـدهاي    کنـیم مـی   لیـدي اسـتفاده مـی    5اگـر از کابـل   

  .انتخاب کنیم

  .را انتخاب کنیم III , II , Iلیدي استفاده می کنیم می توانیم لیدهاي  3اگر از کابل 

  : نکته 

نـوع کابـل را تغییـر     ECG SETUPدر منوي  LEAD TYPEهنگامیکه در قسمت       ●

  .تنظیم می شود IIروي لید  PACE LEADگزینه ) لید 3لید یا  5انتخاب (می دهیم 
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NOTCH  : اگر رويON    باشد مانیتور نویز حاصل از برق شهر را فیلتر کـرده و حـذف

 offیـا   onهنگام پرینـت هـم زمـان    . باشد فیلتري انجام نمی شود OFFاگر روي . می کند

  .و فرکانس آن پرینت گرفته می شود NOTCHزینه بودن گ

  : نکته 

ــوع فیلتــر شــکل مــوج        ● ــت تشخیصــی باشــد   ECGاگــر ن روي حــاالتی غیــر از حال

(DIAGNOSTIC)  تنها حالتON  گزینهNOTCH       فعـال خواهـد بـود و مـانیتور نـویز

  نگـاه  اگـر نـوع فیلتـر روي حالـت تشخیصـی باشـد آ      . حاصل از برق شهر را فیلتر می کند

را انتخاب کرد و سیسـتم بـه طـور خودکـار      NOTCHبودن گزینه  OFFیا  ONتوان  می

  .کند تنظیم می OFFاین گزینه را روي 

CASCADE  : اگر رويON     باشد مـانیتور شـکل مـوجECG     هـر کانـال را در دو خـط

باشد مانیتور شکل موج هر کانال را روي یک خط نشـان   OFFدهد و اگر روي   نمایش می

باشد که مانیتور روي حالت نمـایش عـادي    ONاین گزینه تنها در حالتی می تواند . دهد یم

NORMAL DISPLAY  باشد وSCAN TYPE   نیز روي حالـتREFRESH   تنظـیم

  .شده باشد

DEFIB SYNC  :  اگـر  . همزمان کردن دفیبریالتور را می توان در این قسمت تعیـین کـرد

ON  باشد این عملکرد فعال و اگرOFF باشد غیرفعال خواهد بود.  

ولـت و مـدت    5اگر عملکرد هم زمان کردن دفیبریالتور فعال باشد سیگنال هایی بـا دامنـه   

میلی ثانیه از طریـق کـانکتور پـورت خروجـی کمکـی بـه دسـتگاه دفیبریالتـور          100زمان 

هـاي فـوري    در ناحیه پیـام  "!DEFIB SYNC ON"در این حالت پیام . شود فرستاده می
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ناحیـه آالرم هـاي فنـی نیـز     . ثانیه ناپدید می شود 10این پیام پس از . شود داده می نمایش

  .دهد را نمایش می "Defib Sync ON"پیام 

  : نکته 

در منـوي   AUX OUTPUTهم زمان کردن دفیبریالتور تنها در صـورتیکه گزینـه         ●

USER MAINTAIN  رويDEFIB. SYN.    غیـر  تنظیم شده باشد فعال مـی شـود در

  . این صورت این عملکرد غیرفعال است

  .خواهد بود OFFهنگام شروع به کار مانیتور این گزینه به طور پیش فرض روي       ●

  

  : هشدار 

قبل از استفاده از دفیبریالتور، کاربر باید مطمـئن شـود کـه دسـتگاه دفیبریالتـور و            ●

  .با هم کار کنندمانیتور می توانند به خوبی و به طور ایمن و مؤثر 

  

قبل از دیفیبریله کردن بیمار، کاربر باید مطمـئن شـود کـه دسـتگاه دفیبریالتـور بـه             ●

پورت خروجی کمکی مانیتور وصل، عملکرد هم زمـان کـردن دفیبریالتـور فعـال و حالـت      

  .تنظیم شده است) تشخیصی( DIAGNOSTICفیلتر روي 

یـرد از غیـر فعـال کـردن عملکـرد هـم زمـانی        هنگامیکه دفیبریالسیون انجـام مـی گ        ●

  .دفیبریالتور و انتخاب حالت فیلتر طبق نیاز مطمئن شوید

کـاربر بایسـتی بـر    .دفیبریالسیون نادرست باعث آسیب رساندن به بیمار مـی شـود        ●

  .اساس وضعیت واقعی بیمار تصمیم به دفیبریالته کردن بیمار بگیرد
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ECG CAL :  ون براي آغـاز کالیبراسـیECG     بـراي پایـان   . ایـن گزینـه را انتخـاب نماییـد

انتخاب شـده روي صـفحه    ECGکالیبراسیون این گزینه را مجدداً انتخاب کنید یا اینکه لید 

  .را تغییر دهید

ADJUST WAVE POS  :     براي تنظـیم مکـان شـکل مـوجECG     روي صـفحه بـه کـار  

دسترسی داشـته   ADJUST WAVE POSاین گزینه را انتخاب کنید تا به منوي . رود می

  :این منو در زیر نشان داده شده . باشید

  
Figure 10-7 ADJUST WAVE POS Menu 

. در این زیر منو کانالی را که می خواهید انتخاب نماییـد  CH NAMEبا استفاده از  گزینه 

و چرخاندن نـاب مکـان کانـال انتخـابی را روي      UP- DOWNسپس با استفاده از گزینه 

  .نظیم کنیدصفحه ت

به شما اجازه می دهد تا مکـان شـکل مـوج را بـه جـاي       BACK TO DEFAULTگزینه 

  . پیش فرض برگردانید

DEFAULT  :  با انتخاب این گزینه به منـويECG DEFAULT CONFIG   دسترسـی

تنظیمـات  ( FACTORY DEFAULT CONFIGشما می توانیـد گزینـه   . خواهید داشت

را ) تنظیمات پیش فرض کاربر( USER DEFAULT CONFIGیا ) پیش فرض کارخانه
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بعد از انتخاب سؤالی جهت تأیید انتخـاب پرسـیده مـی شـود کـه مـی تـوان        . انتخاب نمایید

  .انتخاب را تأیید یا رد نمود

  : STآنالیز  -5 -10

  :مقدمه 

این عملکرد به صورت انتخابی روي سیستم ها نصب می شود و ممکن است سیستم شـما  

را فعـال   STهنگامیکه آنالیز . غیرفعال است STبه طور پیش فرض آنالیز . دداراي آن نباش

شما می توانیـد  . می کنیم مانیتور به طور خودکار حالت فیلتر تشخیصی را انتخاب می کند

  .حالت فیلتر را در صورت نیاز روي مانیتور یا جراحی قرار دهید

نتـایج  . ابی اندازه گیـري مـی شـود   در شکل موج لید انتخ ST، تغییرات قسمت STبا آنالیز 

در پنجره پارامتر نمـایش داده   ST 2 , ST 1به طور عددي در مکان هاي  STاندازه گیري 

در  STتوانید نمودار و جدول تغییـرات عـددي در طـول زمـان را بـراي       شما می. می شود

TREND GRAPH  وTREND TABLE مرور نمایید.  

: عبارتنـد از  STنشانگرهاي اندازه گیري قسـمت  . تاس (mV)واحد اندازه گیري میلی ولت 

محدوده انـدازه گیـري قسـمت    . به معنی انحراف منفی " – "به معنی انحراف مثبت و  "+  "

ST  میلی ولت است 2 +میلی ولت تا  - 2از.  

  : STمنوي آنالیز 

  :منوي زیر را خواهید دید  ECG SETUPدر منوي  ST ANALYSISبا انتخاب گزینه 
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Figure 10-8 ST Analysis 

  :در این منو شما می توانید تنظیمات زیر را انجام دهید 

ST ANAL  : آنالیزST  را که می توانON )فعال بودن آنالیز ( یاOFF )   غیرفعـال بـودن

  .نمود) آنالیز

  : نکته 

ــردن        ● ــال کـ ــا فعـ ــد    ST ANALYSISبـ ــار مـ ــورت خودکـ ــه صـ ــانیتور بـ ،مـ

DIAGNOSTIC  ــی ــاب مـ ــد را انتخـ ــدهاي   .کنـ ــد مـ ــی توانیـ ــما مـ  SURGERYشـ

در ایـن مـدها دچـار     STاگـر چـه اعـداد    .را بر اساس نیـاز انتخـاب کنیـد     MONITORیا

  .دگرگونی می شوند

  

ST ALM  : آالرم قسمتST . اگرON      باشد هرگـاه کـه عـدد انـدازهST   از حـدود آالرم

. رخ داده را ذخیره می کنـد تجاوز کند مانیتور نشانگرهاي آالرم را نمایان می کند و آالرم 

از حدود آالرم تجـاوز کنـد مـانیتور نشـانگرهاي      STباشد هرگاه که عدد اندازه  OFFاگر 

  انتخاب شده باشد نشانه       OFFاگر . آالرم را نشان نداده و آالرم را نیز ذخیره نمی کند

  .در پنجره پارامتر نشان داده می شود ST 1در سمت راست عنوان 
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ALM LEV :  سطح آالرمST گزینه ها عبارتنـد از  . را تعریف می کند :MED , HIGH 

  .LOWو 

ALM REC  : پرینت آالرمST اگر ،ON  باشد با بروز آالرمST  مانیتور پرینت می گیرد

  .باشد پرینتی گرفته نمی شود OFFو اگر 

ALM HI  : حد باالي آالرمST میلـی   + 2این مقدار حداکثر می توانـد  . را تعریف می کند

  . ولت باشد

ALM LO  : حد پایین آالرمST میلـی    – 2این مقدار حداقل می توانـد  . را تعریف می کند

  .ولت باشد

  : نکته 

توان حدود آالرم یکـی از   شود و نمی یکجا تعریف می STحدود آالرم هر دو قسمت       ●

  .ها را جداگانه تعریف نمود کانال

DEF POINT  :نه منوي زیر باز می شود با انتخاب این گزی:  
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Figure 10-9 ST Measurement Point Setting 

دو خط عمودي نشـان دهنـده مکـان    . را نشان می دهد QRSاین پنجره شکل کلی کمپلکس 

  .هستند ST , ISOنقاط 

ISO  :نقطه خط مرجع آنالیز . نقطه پایه را نشان می دهدST     است که مقـدار پـیش فـرض

  .ستمیلی ثانیه ا 78آن 

ST  : نقطه اندازه گیريST میلی ثانیه است 109مقدار پیش فرض . است.  

بـه طـور مشـخص     ECGبیمار یا شـکل مـوج    HRاگر  ،STو  ISOدو نقطه اندازه گیري 

را انتخـاب کنیـد و بـا     ISOیـا   STشـما مـی توانیـد گزینـه     . تغییر کنند بایـد تنظـیم شـوند   

  .چرخاندن ناب مکان آنها را تنظیم کنید

  
Figure 10-10 ST Measurement Point 

مقـدار انـدازه   . است STنقطه مرجع براي اندازه  Rهمانطور که در باال می بینید، پیک موج 

ST براي هر ضربان برابر اختالف عمودي بین دو نقطه اندازه گیري شده است.  

  : نکته 

  .به کار نمی روند STدر آنالیز  QRSکمپلکس هاي غیرعادي       ●

  

  :آنالیز آریتمی  -10-6
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  :مقدمه 

  :کاربرد کلینیکی آنالیز آریتمی عبارت است از 

  .براي بیماران در تمام سنین ECGمانیتور کردن  -

 و ضربان هاي بطنی ناخواسته HRآشکار کردن تغییر در  -

 .ذخیره کردن بروز آریتمی ها و اطالعات آالرم تولید شده -

براي ارزیابی شرایط بیمار اسـتفاده کننـد و    پزشکان متخصص می توانند از آنالیز آریتمی

  .درمان مناسب را اجرا کنند

  :آنالیز آریتمی مانیتور داراي ویژگی هاي زیر است 

  نوع آریتمی 13آنالیز  -

 .توانایی مانیتورینگ بیمار داراي ضربان ساز یا بدون ضربان ساز -

 .به طور پیش فرض غیرفعال است -

ب بیمـار بـا انـدازه گیـري و دسـته بنـدي       قابلیت جلب توجه پزشک به ضـربان قلـ   -

 آریتمی و ضربان قلب غیرعادي و فعال کردن آالرم

به صـورت   ECGشامل شکل موج (آالرم رخ داده  80قابلیت ذخیره کردن آخرین  -

  هنگـام انجـام آنـالیز آریتمـی شـما      ) ثانیـه بعـد از بـروز آریتمـی     4ثانیه قبـل و   4

 :ریق منوي زیر مرور نمایید می توانید آریتمی هاي رخ داده را از ط

  :منوي آنالیز آریتمی 

انتخاب کنید تا منوي زیر ظـاهر   ECG SETUPرا در منوي  ARR ANALYSISگزینه 

  :شود 
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Figure 10-11 Arrhythmia Analysis 

  :در این منو شما می توانید تنظیمات زیر را انجام دهید 

ARR ANAL  : آنالیز آریتمی را می توانON )  بـودن آنـالیز  فعـال (  یـاOFF )  غیرفعـال

  . نمود) بودن آنالیز

PVCs ALM  :  هنگامیکــهON   باشـــد و آالرم مربــوط بـــهPVC   رخ دهــد مـــانیتور

باشـد و   OFFاگـر  . نشانگرهاي آالرم را نمایـان کـرده و بـروز آالرم را ذخیـره مـی کنـد      

  نماد         . کند آالرمی رخ دهد مانیتور نشانگري نشان نمی دهد و آالرم را نیز ذخیره نمی

  .در پنجره پارامتر به معنی غیرفعال بودن آالرم است PVCsدر سمت راست عنوان 

ALM LEV  : انتخــاب هــا عبارتنــد از. ســطح آالرم آریتمــی را مــی تـوان تعریــف کــرد :

HIGH ،MED  وLOW .  

ALM REC  : در صورتON  بودن هنگام بروز آالرم از آن پرینت گرفته می شود و در

  .باشد پرینتی انجام نخواهد شد OFFرتیکه صو

ALM HI  :   تنظـیم کـرد   10تـا   1تعریف حد باالي آالرم آریتمی است می توان آنـرا بـین .

  .ها از حد تعیین شده تجاوز کند آالرم فعال می شود PVCهنگامیکه تعداد 

ARR RELEARN  : غـاز  با انتخاب این گزینه روند یادگیري را آ: یادگیري مجدد آریتمی

  .در ناحیه اطالعات صفحه نمایش داده می شود "ARR LEARNING"پیام . می کنید
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ARR ALARM  :        با انتخاب این گزینه منوي زیـر بـاز مـی شـود، در ایـن منـو تنظیمـات

  .آالرم آریتمی ها را می توانید انجام دهید

  
Figure 10-12 Arrhythmia Alarm Setup 

بـودن آالرم مربـوط بـه هـر آریتمـی،       OFFا یـ  ONوضـعیت   ALMدر این منو، سـتون  

یـا   ONنشـانگر   RECمربوط به تعیین سـطح آالرم هـر آریتمـی و سـتون      LEVستون 

OFF بودن وضعیت پرینت گرفتن در صورت بروز آالرم آن آریتمی است.  

ALL ALM ON  :تمام آالرم هاي آریتمی ها را فعال می کند.  

ALL ALM OFF  : ها را غیرفعال می کندتمام آالرم هاي آریتمی.  

ALL REC ON  :در صورت بروز آالرم هر یک از آریتمی ها پرینت گرفته می شود. 

ALL REC OFF  :پرینت تمام آالرم آریتمی ها را غیر فعال می کند. 

ALM LEV  :گزینـه هـا عبارتنـد از    . سطح آالرم تمام آریتمی ها را یکسان تنظیم می کند

MED, HIGH  وLOW.  
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ARR RECALL  : با انتخاب این گزینه در منويARR ANALYSIS     زیـر منـوي زیـر

  :باز می شود 

در این منو شما می توانید هر آریتمی که ذخیره شده باشد را مـرور نماییـد و مـی توانیـد     

  :کارهاي زیر را انجام دهید 

  
Figure 10-14 Arrhythmia Recall 

UP-DOWN  : فحه می توانـد نشـان داده شـود    آریتمی روي ص 10در یک لحظه حداکثر

براي دیدن سایر آریتمی ها با استفاده از این گزینه می توانید سـایر آریتمـی هـا را مـرور     

  .صفحه نمایش داده می شود 8حداکثر . کنید

CURSOR  :     این گزینه به شما اجازه می دهد تا یکی از آریتمـی هـایی کـه در صـفحه در

  .حال نمایش است را انتخاب نمایید

DELETE  :این گزینه به شما اجازه می دهد تا آریتمی انتخاب شده را پاك نمایید.  
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RENAME  :  این گزینه به شما اجازه می دهد تا نام آریتمی انتخاب شده را تغییـر دهیـد .

سـپس نـاب را   . این گزینه را انتخاب کنید و ناب را بچرخانید تا اسم مورد نظر ظاهر شـود 

  .ی بماندفشار دهید تا آن اسم باق

WAVE  :در این پنجره، شکل مـوج  . انتخاب این گزینه سبب باز شدن پنجره زیر می شود

و زمان آریتمی انتخاب شده و همچنین مقادیر پارامترها در لحظه وقوع آالرم نمـایش داده  

  .می شوند

  
Figure 10-15 Arrhythmia waveform Review 

  :انجام دهید در این منو شما می توانید کارهاي زیر را 

UP-DOWN  :       این گزینه به شما اجازه می دهد تا صـفحه هـاي قبلـی یـا بعـدي را بـراي

  .مرور شکل موج و پارامترهاي سایر آریتمی هاي رخ داده ببینید

L-RIGHT  : ثانیه از شکل موج آریتمی نمـایش داده   8این گزینه به شما اجازه می دهد تا

  .شده فعلی را ببینید

REC  :این گزینه سبب پرینت شکل موج و پارامترهاي آریتمـی نمـایش داده شـده     انتخاب

  .فعلی می شود

EXIT  : این گزینه سبب بازگشت به منويARR RECALL می شود.  
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  : ECGلیدي  12مانیتورینگ  -10-7

  : ECGشکل موج  -10-7-1

. شـود  یها نمـایش داده مـ   لیدي، دو شکل موج در ناحیه شکل موج 12در روند مانیتورینگ 

 Vکـه   V, aVF, aVL, aVR, III, II, I: عبارتند از 2و  1لیدهاي قابل انتخاب براي کانال 

اي در  هـاي سـینه   براي دیدن شکل مـوج سـایر اشـتقاق   . است V1مربوط به شکل موج لید 

  .را در مکان مورد نظر بگذارید V1لیدي تنها نیاز است که الکترود  12زمان مانیتورینگ 

  : ECGمتر پارا -10-7-2

شـکل زیـر   . شوند نمایش داده می ECGهاي  در سمت راست شکل موج ECGپارامترهاي 

  :را ببینید 

  
Figure 10-16 ECG parameters 

هـاي قلـب بیمـار چشـمک      نشانگر ضربان قلب نشان داده شده و با فرکانسی برابر ضربان

 NOTCHها و PVC , ST , PACEوضعیت یا مقادیر  HRدر سمت راست عدد . زند می

فعـال شـدن   (تنظیم شده باشد  ONروي  STهنگامیکه عملکرد آنالیز . شود نمایش داده می

در  STشـود امـا ناحیـه اطالعـات      در این قسمت نمایش داده نمـی  STوضعیت ) STآنالیز 

  :گردد مانند شکل زیر  ناحیه پارامترها نمایان می
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Figure 10-17 ST data area  
نمـایش داده   ST SETUPرا انتخـاب کنیـد منـوي     ST، اگر نشانگر STدر ناحیه اطالعات 

  .دهد تمامی لیدها را نمایش می STاین ناحیه اعداد . شود می

  :گروه بندي لیدها و لیدهاي مرتبط با هر گروه به این صورت است 

ANT                Anterior                V4, V3, V2, V1  
LAT                Lateral                   aVR, aVF, III , II 

INF                 Inferior                   V6, V5, aVL, I  
  .شود ها در قسمت باالیی پارامترها نمایش داده می نام گروه

هنگامیکه یک پارامتر از این حـدود گـروه تجـاوز    . داراي محدوده آالرم است STهر گروه 

  .کند شده و نام گروه شروع به چشمک زدن می کند، آالرم فعال

شـوید   (large-font)لیـدي، اگـر وارد حالـت نمـایش سـایز بـزرگ        12هنگام مانیتورینگ 

  :شود  ناحیه پارامتر مانند شکل زیر نمایش داده می

  
Figure 10-18 ECG parameters on large-font screen 

س برابـر ضـربان قلـب بیمـار چشـمک      نشانگر ضربان قلب نمـایش داده شـده و بـا فرکـان    

، ST، سـه گـروه   PACEوضعیت یـا اعـداد مربـوط بـه      HRدر سمت راست عدد . زند می

PVC ها وNOTCH شود نمایش داده می.  

  :روند مانیتورینگ  -10-7-3
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لیـدي   12اي به شکل زیر براي آنـالیز   ده رشته ECGبر طبق استاندارد آمریکایی از کابل 

  :شود  استفاده می

  دست چپ:  RA  (Right Arm)کترود ال

  دست راست:  RL  (Left Arm)الکترود 

  پاي چپ:  LL  (Right Leg)الکترود 

  پاي راست:  LA  (Left Leg)الکترود 

  .ها و پاها نصب نمایید چهار الکترود اندامی را طبق شکل زیر روي دست

  
طبـق شـکل زیـر     شـوند و روي سـینه   مشـخص مـی   V6تا  V1اي که با  الکترودهاي سینه

  :شوند  نصب می

  
Figure 10-19 Positions of Chest Electrode 

  :نکته 
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اي نبایـد بـا یکـدیگر     پوشش روغنی رساناها باید ایزوله باشـد و الکترودهـاي سـینه         ●

  .تماس پیدا کنند تا از ایجاد شدن مدار کوتاه جلوگیري شود

ک استفاده نکنید زیرا باعث فرسـوده شـدن   به جاي ژل الکترود از محلول فیزیولوژی      ●

  .شود الکترودها می

جدول زیر نشانگرهاي مورد استفاده جهت شناسایی هر یـک از لیـدها را بـراي اسـتاندارد     

  :دهد  نشان می (IEC)و استاندارد اروپایی  (AHA)آمریکایی 

  استاندارد اروپایی  استاندارد آمریکایی
  رنگ  عنوان  رنگ  عنوان
RA سفید  R قرمز  
LA سیاه  L زرد  
LL قرمز  F سبز  
RL سبز  N سیاه  
V اي قهوه  C سفید  

  :اتصاالت لیدها  -10-7-4

لیـدهاي اشـتقاق تـک     aVF , aVL , aVR. لیـدهاي اسـتاندارد هسـتند    III , II , Iلیدهاي 

تـک قطبـی   اشـتقاق  ) باشـد  6و 5و 4و 3و 2و 1توانـد   مـی  xV )xقطبی انـدامی هسـتند و   

  .لید است 12شکل زیر نشان دهنده اتصاالت جهت محاسبه هر یک از . اي هستند سینه

Figure 10-20 12-lead connection methods 



  VISTAدفترچه راهنماي مانیتور 
 

REV:A3 ١٥٤

  
Figure 10-20 12-lead connection methods 

  :لیدي  12در مانیتورینگ  ECG SETUPمنوي  -10-7-5

  :شود  نید منوي زیر نمایش داده میدر پنجره پارامتر آنرا انتخاب ک ECGاگر نشانگر 

  
Figure 10-21 ECG Setup Menu 

 LEADگزینـه  . اسـت کـه قـبالً توضـیح داده شـد      ECG SETUPاین منو همـان منـوي   

TYPE 3 توان به صورت  را می LEADS ،5 LEADS  12و یا LEADS تنظیم کرد.  

  :شود  را انتخاب کنید منوي زیر نمایش داده می OTHER SETUPاگر گزینه 
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Figure 10-22 Other ECG Setup 

لیـدي گزینـه    12موارد داخل این منو نیز قبالً توضیح داده شـده تنهـا هنگـام مانیتورینـگ     

PACE LEAD لید  12توان براي هر یک از  را میIII , II , I aVF , aVL , aVR, V1, 

V6 , V5 , V4 , V3 , V2 تنظیم کرد .  

  : نکته 

بـین   ECG SETUPدرون منـوي   LEAD TYPEر وضعیت گزینـه  در زمان تغیی      ●

 IIبـه لیـد    PACE LEAD، گزینـه  12LEADSو  LEADS ،5 LEADS 3 هـاي   گزینـه 

  .شود تبدیل می

کنیـد، شـکل مـوج لیـدي کـه ریـتم از        لیدي را انتخاب می 12هنگامیکه حالت نمایشی       ●

، بـا نشـانگر   PACEت شود و شکل موج لیـد انتخـاب شـده در قسـم     روي آن مشخص می

PACE ــد شــد عالمــت ــدها بــا نشــانگر  . گــذاري خواهن  PACEامــا شــکل مــوج ســایر لی

  .شوند گذاري نمی عالمت

  : ECGلیدي  12وارد شدن به حالت نمایش مانیتورینگ 
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بـه  . بگذاریـد  LEADS 12را روي  LEAD TYPEگزینـه   ECG SETUPدرون منـوي 

درون منـو   LEAD REVIEW-12و  LEAD ANALYSIS-12هـاي   دنبـال آن گزینـه  

  .فعال خواهد شد

  :لیدي  12آنالیز  -10-7-6

را انتخـاب کنیـد وارد    LEAD ANALYSIS-12گزینه  ECG SETUPاگر درون منوي 

  :شوید  لیدي می 12حالت نمایش آنالیز 

  
Figure 10-23 ECG 12-lead analysis screen 

در . شـود  و ناحیه پارامتر تقسیم مـی لیدي نیز به ناحیه شکل موج  12صفحه نمایش آنالیز 

 NIBP , SPO2 , ECG ،RESPپارامتر  5ناحیه پارامتر در سمت راست صفحه، مانیتور 

در ناحیه شکل موج در سمت چپ صفحه مانیتور تمام شـکل  . دهد را نمایش می TEMPو 
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بـه طـور   ) شـود  و شکل موجی که ریتم از روي آن تعیین می ECGشکل موج  12(ها  موج

  .شوند فرض نمایش داده می پیش

  : نکته 

شـود و   STANDBYتواند وارد حالت  لیدي مانیتور نمی 12در حالت نمایش آنالیز       ●

  .غیرفعال است ECG SETUPدرون منوي  LEAD TYPEهمچنین گزینه 

 .DEFIBلیـدي سیســتم بــه طـور خودکــار عملکــرد    12در حالـت نمــایش آنــالیز        ●

SYNC. کند را غیرفعال می.  

 DIAGNOSTICدر حالــت  FILTERلیــدي گزینــه  12در صــفحه نمــایش آنــالیز       ●

  .خواهد بود و توسط کاربر قابل تنظیم نیست) بدون فیلتر براي حالت تشخیص(

ــی        ● ــت نمایش ــیم   12در حال ــدي تنظ ــت    HR CHANNELلی ــابه حال ــامالً مش ک

بـه طـور    HR CHANNELتنظیم  در) کانال اول( CH1مانیتورینگ عادي است اما اینجا 

خواهـد   Iبه طور ثابت مربـوط بـه لیـد    ) کانال دوم( CH2و همچنین  IIثابت مربوط به لید 

  .بود

عنوان ضریب دامنـه شـکل مـوج، عنـوان لیـد      . در ناحیه شکل موج هفت عنوان وجود دارد

اده لیـدي اسـت کـه در زیـر توضـیح د     12تعیین کننده ریتم و پنج عنوان مربوط بـه آنـالیز   

  .شوند می

GAIN  :هـاي   هاي شکل مـوج  براي تنظیم کردن دامنهECG      بـراي تمـامی لیـدها اسـتفاده

و  X2 , X1 , X0.5 , X0.25 , X0.125: هـاي موجـود عبـارت اسـت از      گزینه. شود می
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AUTO )هر شکل موج داراي خـط مقیـاس   ) تنظیم گین توسط مانیتور به صورت خودکار

  .ارتفاع این خط با دامنه شکل موج متناسب است .میلی ولت است 1به اندازه 

RHYTHM  :   رود شـود بـه کـار مـی     براي انتخاب لیدي که ریـتم از روي آن تعیـین مـی .

 V5, V4, V3, V2, V1, aVF, aVL, aVR, III , II , I: هاي موجود عبارتنـد از   گزینه

V6, .  

CATCH  :کننـده ریـتم    ها به جز شکل موج تعیـین  با انتخاب آن تمامی شکل موجFreeze 

بـا  . شـود  تبدیل می RELEASEبه  CATCHشوند و گزینه  می) ثابت شدن روي صفحه(

شـوند و   هاي ثابت شده روي صفحه از ایـن حالـت خـارج مـی     انتخاب مجدد آن، شکل موج

ها بـه انـدازه کـافی     اگر شکل موج. شود تبدیل می CATCHمجدداً به  RELEASEعبارت 

شود و اعـالم   د و این گزینه انتخاب شود پیامی روي صفحه ظاهر مینباشن) از نظر زمانی(

  .تواند انجام شود می کند به دلیل ناکافی بودن اطالعات، آنالیز نمی

RECALL  :انتخاب گزینـه  (شوند  ها روي صفحه ثابت می هنگامیکه شکل موجCATCH (

هاي سـاعت یـا خـالف آن     توانید این گزینه را انتخاب کنید و ناب را در جهت عقربه شما می

  .ها را مرور نمایید بچرخانید تا شکل موج

ANALYSIS  :انتخــاب گزینــه (شــوند  هــا روي صــفحه ثابــت مــی هنگامیکــه شــکل مــوج

CATCH ( در طول آنالیز، مـانیتور بـه   . گیرد لیدي انجام می 12با انتخاب این گزینه آنالیز

. شـود  نـالیز روي صـفحه نمـایش داده مـی    هیچ عملی پاسخ نداده و در پایان آنالیز، نتایج آ

  :بینید  نمونه آنرا در شکل می



  VISTAدفترچه راهنماي مانیتور 
 

REV:A3 ١٥٩

  
Figure 10-24 ECG 12-lead analysis result 

  .لیدي را پرینت بگیرید 12توانید نتایج آنالیز  می RECبا انتخاب گزینه 

WAVESET  : 12براي وارد شدن به منوي LEAD WAVE  توانیـد ایـن گزینـه را     مـی

شـکل مـوج   . هـا انجـام دهیـد    سپس تنظیمات مورد نیاز را براي شـکل مـوج  انتخاب کنید و 

  .شود تعیین کننده ریتم همیشه در پایین صفحه نمایش داده می

  
Figure 10-25 ECG 12-lead waveform setup 

EXIT  : توانید این گزینـه را انتخـاب    لیدي می 12براي خارج شدن از صفحه نمایش آنالیز

  . کنید
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  : نکته 

 ECGلیدي نشـانگرها بـه جـز آنهـایی کـه مربـوط بـه         12در صفحه نمایش آنالیز       ●

  .اند هستند، همگی غیرفعال

 12روي صـفحه کنتـرل بـراي حالـت نمـایش آنـالیز        RECو  FREEZEهاي  دکمه      ●

  .لیدي عملکردي ندارند

روي  MENUو  MAINهـاي   توانید دکمـه  لیدي شما می 12در حالت نمایش آنالیز       ●

لیـدي خـارج شـده و بـه حالـت       12صفحه کنترل را فشار دهید تا از حالت نمایشی آنـالیز  

  .نمایشی مانیتورینگ عادي بازگردید

  

  : STآنالیز  -10-7-7

 STگزینـه   ECGرا در ناحیـه پـارامتر انتخـاب کنیـد یـا اینکـه درون منـوي         STنشـانگر  

ANALYSIS  را انتخاب کنید تا منوي زیر باز شود:  

  
Figure 10-26 ST ANALYSIS menu 
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  :توانید تنظیمات زیر را انجام دهید  می STدرون منوي آنالیز 

ST ANAL  : آنالیزST تواند  میON )فعال بودن آنالیز ( یاOFF ) غیرفعال بودن آنـالیز (

  . باشد

  : نکته 

ار شـود مـانیتور بـه طـور خودکـ      تنظیم مـی  ONروي  ST ANALهنگامیکه گزینه       ●

توانیـد در صـورت نیـاز     شـما مـی  . کند را انتخاب می) تشخیصی( DIAGNOSTICحالت 

در این دو حالت عـدد  . تنظیم نمایید SURGERYیا  MONITORمانیتور را روي حالت 

ST دقیق نخواهد بود.  

ST ALM  : آالرم مربوط به آنالیز قسمتST  که اگرON   باشد و عدد اندازه گرفته شـده

ST کنـد  آالرم تجاوز کند مانیتور عالئم آالرم را نشان داده و آالرم را ذخیره می از حدود .

دهـد و نـه آنـرا ذخیـره      باشد و آالرم رخ دهد مانیتور نه عالمتـی را نشـان مـی    OFFاگر 

نمـایش داده   STدر این حالت نمـاد        در سـمت راسـت بـاالي ناحیـه اطالعـات       . کند می

  .شود می

ALM LEV  :تـوان   م را مـی سطح آالرHIGH )  آالرم سـطح بـاال( ،MED )  آالرم سـطح

  .تعریف کرد) آالرم سطح پایین( LOWو یا ) میانی

ALM REC  : اگرON   اگـر  . گیـرد  باشد و آالرم رخ دهد مانیتور از آن پرینـت مـیOFF 

  .گیرد باشد هنگام بروز آالرم مانیتور از آن پرینت نمی

ANT ALM HI  :الرم براي تعیین حد باالي آST   مربوط به لیدهایی که در گـروهANT 

  .میلی ولت باشد 2تواند  گیرند که حداکثر می قرار می



  VISTAدفترچه راهنماي مانیتور 
 

REV:A3 ١٦٢

ANT ALM LO  :    براي تعیـین حـد پـایین آالرمST       مربـوط بـه لیـدهایی کـه در گـروه

ANT میلی ولت باشد 2-تواند  گیرند که حداقل می قرار می.  

INF ALM HI  : براي تعیین حد باالي آالرمST      مربوط بـه لیـدهایی کـه در گـروهINF 

  .میلی ولت باشد 2تواند  گیرند که حداکثر می قرار می

INF ALM LO  : براي تعیین حد پایین آالرمST     مربوط به لیـدهایی کـه در گـروهINF 

  .میلی ولت باشد 2-تواند  گیرند که حداقل می قرار می

LAT ALM HI  : براي تعیین حد باالي آالرمST لیدهایی کـه در گـروه    مربوط بهLAT 

  .میلی ولت باشد 2تواند  گیرند که حداکثر می قرار می

LAT ALM LO  : براي تعیین حد پایین آالرمST   مربوط به لیدهایی که در گـروهLAT 

  .میلی ولت باشد 2-تواند  گیرند که حداقل می قرار می

  :لیدي  12مرور  -10-7-8

را انتخـاب کنیـد منـوي     LEAD RECALL 12گزینـه   ECG SETUPاگر درون منـوي  

  :شود  زیر باز می

  
Figure 10-27 12-lead review 
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. لیـدي آخـر دسترسـی داشـته باشـید      12آنالیز  80توانید به نتایج  درون این منو، شما می

شـوند و   تر پاك مـی  شود نتایج قدیمی بیشتر می 80لیدي از  12هنگامیکه تعداد نتایج آنالیز 

  .گردد دیدتر ذخیره میجاي آنها نتایج ج

UP- DOWN  :توانید حرکت کنید بین موردهاي ثبت شده می.  

REC  :گیرد از موردي که هم اکنون در حال نمایش است پرینت می.  

  :مرور اطالعات  -10-7-9

توانیـد اطالعـات    لیدي انجام شده باشد شـما مـی   12ساعت گذشته مانیتورینگ  96اگر در 

  .صورت نمودار و یا جدول مشاهده و مرور نماییدلیدي را به  12ذخیره شده 

  :نمودار تغییرات ثبت شده در طول زمان  -10-7-10

را انتخــاب نماییــد پنجــره  TREND GRAPHگزینــه  SYSTEM MENUاگــر درون 

  .موارد موجود در آن قبالً توضیح داده شده است. شود مربوط به آن باز می

  
Figure 10-28 Trend graph 
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. داراي یک نمـودار مخصـوص بـه خـود اسـت      STلیدي، هر عدد  12انیتورینگ در روند م

پـارامتر  ) انتخاب پارامتر جهت نمایش( PARA SELECTدرون پنجره فوق اگر در گزینه 

ST  را انتخاب نمایید تمامی اعدادST اگر پـارامتري غیـر   . شوند گروهشان نمایش داده می

  .شود نمایش داده می V1 , II , Iوط به لیدهاي مرب STانتخاب نمایید تنها سه عدد  STاز 

  :جدول تغییرات ثبت شده در طول زمان  -10-7-11

را انتخاب کنید پنجره مربـوط   TREND TABLEگزینه  SYSTME MENUاگر درون 

  .موارد موجود در آن قبالً توضیح داده شده است. شود به آن باز می

  
Figure 10-29 Trend table 

بـا اسـتفاده از دکمـه    . لیدي را مرور نماییـد  12مانیتورینگ  STپارامترهاي  توانید شما می

L-RIGHT  سه گروه اعدادST شوند نشان داده می.  

  : (ARR)ها  مرور آریتمی -10-7-12
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نشان داده شـده   STلیدي، پارامترهاي  12ها در حالت مانیتورینگ  در مورد مرور آریتمی

هاي نمـایش داده شـده    و شکل موج ST-V1 , ST-II , ST-I: در صفحه مرور عبارتند از 

  .است ECGهاي دو کانال اول  مربوط به شکل موج

  :مرور موارد بروز آالرم  -10-7-13

  :لیدي  12براي مرور موارد بروز آالرم هنگام مانیتورینگ 

 STنمایش داده شده در صفحه مـرور تمـام اعـداد     ST، پارامترهاي STدر مورد آالرم  -

کانـال اول و لیـدهایی کـه     ECGها نیز مربوط به شکل مـوج   ه هستند و شکل موجآن گرو

اگر شکل موج کانال اول با یکی از لیدهاي آالرم داده یکی باشـد بـه   . باشد اند می آالرم داده

  .شود جاي آن شکل موج کانال دوم نمایش داده می

: مـرور عبارتنـد از    نمـایش داده شـده در صـفحه    STپارامترهاي :  HRدر مورد آالرم  -

ST-I  وST-II  وST-V1 هـاي دو   هاي نمایش داده شده مربوط به شکل موج و شکل موج

  .باشد می ECGکانال اول 

  :حفظ و نگهداري  -10-8

  (warning):       هشدار   

از قطع شـدن کابـل هـا از مـانیتور ، خـاموش کـردن        ECGقبل از تمیز کردن کابل       ●

  .ردن کابل هاي برق از پریز اطمینان حاصل نماییددستگاه و خارج ک

  .خراب و یا فرسوده گردیده آن را تعویض نمائید ECGاگر کابل       ●

  :تمیز کردن -1- 8- 10
را با یک دستمال نرم مرطوب و آغشته به الکل پاك کنید و  ECGسطح خارجی دستگاه 

  .با یک دستمال خشک و تمیز آن را خشک نمائید
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  :زدایی و استریلیزاسیونگند -2- 8- 10

توصیه می شود این کار بر .این کار معموالً باعث آسیب رسیدن به دستگاه می شود

  .اساس برنامه خدماتی بیمارستان و در مواقع لزوم صورت گیرد
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  RESPنگ یتوریمان: ازدهم یفصل 

  مقدمه -11-1

یـق جریـانی بـا فرکـانس     با تزر .کنند گیري امپدانس قفسه سینه آشکار می تنفس را با اندازه

KH 60  و جریانAμ300  ،مانیتور تغییـر امپـدانس بـین الکترودهـاي     به بدن بیمارLA  و

RA   بــراي لیــدI     الکتروکــاردیوگراف یــا بــین الکترودهــايRA  وLL    بــراي لیــدII 

بینیـد   گیرد و شکل موج تنفسی را همانطور که در پایین می الکتروکاردیوگراف را اندازه می

  .کند تولید می

  
Figure 11-1 Respiration Waveform and Parameter  

  نام شکل موج. 1

  IIیا لید  Iلید : لید تنفس . 2

، X0.25 ،X0.5 ،X1 ،X2هفـت انتخـاب در دسـترس اسـت،     : ضریب دامنه شکل مـوج  . 3

X3 ،X4  وX5 .  اگر ضریب خیلی بزرگ انتخاب شود قسمت باالي شکل موج ممکن اسـت

  .نمایش داده نشود

  .را باز نمایید RESP SETUPتوانید منوي  با انتخاب این نشانگر می:  RESPنشانگر . 4

5 .RR  : عدد نرخ تنفس(Respiration Rate)  
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  : نکته 

) حرکـت کـردن زیـاد بیمـار    (مانیتورینگ تنفس در بیمارانی که فعالیت زیادي دارنـد        ●

  .گردد ه میهاي اشتبا شود زیرا باعث بروز آالرم توصیه نمی

شود ضریب دامنـه شـکل مـوج را هنگامیکـه تـداخالت الکترومغناطیسـی        توصیه می      ●

  .تنظیم کنید 1بیرونی بزرگ باشد روي 

  

  :نصب الکترود  -11-2

شـود نصـب    اسـتفاده مـی   RESPو  ECGهنگامیکه الکترودهاي یکسان براي مانیتورینگ 

بیماران، به علت شـرایط پزشـکی آنهـا،     برخی. الکترودها روي بدن بیمار بسیار مهم است

. یابـد  به علت فشار منفی درون قفسه سینه، سینه آنها به طور جانبی هنگام تنفس بسط مـی 

در این موارد بهتر است که دو الکترود مورد استفاده جهت مانیتورینگ تـنفس را بـه طـور    

ا حـداکثر  جانبی در شانه سمت راست و ناحیه جانبی سـینه در سـمت چـپ نصـب کنـیم تـ      

  .جایی را هنگام تنفس داشته باشیم و شکل موج تنفس بهینه شود جابه

  : نکته 

  .بدون مقاومت استفاده کنید ECGاز کابل  RESPلطفاً براي مانیتورینگ       ●

 Iرا هنگـام انتخـاب لیـد     LAو  RAبراي بهینه کردن شکل موج تنفسی، الکترودهاي       ●

را  LLو  RAفقی روي بدن بیمار نصب کنیـد و الکترودهـاي   الکترو کاردیوگراف به طور ا

  .الکترو کاردیوگراف به طور قطري روي بدن بیمار نصب کنید IIهنگام انتخاب لید 
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هـاي قلـب در    سعی کنید از نصب کردن الکترودها طـوري کـه ناحیـه کبـدي و بطـن           ●

ز کنیـد تـا مـانع از ایجـاد     مسیر بین دو الکترود مورد استفاده جهت تنفس قرار گیرند پرهی

این نکته مخصوصاً هنگام مانیتورینـگ نـوزادان   . آرتیفکت قلبی روي سیگنال تنفسی شوید

  . اهمیت دارد

  

  
Figure 11-2 Electrode Placement 

  : RESP SETUPمنوي  -11-3

  :را روي صفحه انتخاب نمایید تا منوي زیر باز شود  RESPنشانگر 

  
Figure 11-3 RESP Setup Menu 
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  :توانید تنظیمات زیر را انجام دهید  در این منو شما می

ALM  :توانید آالرم را  میON  یاOFF در حالتیکه روي . نماییدON  باشد اگر آالرم نرخ

اگـر  . کنـد  تنفسی رخ دهد مانیتور نشانگرهاي آالرم را فعـال کـرده و آالرم را ذخیـره مـی    

OFF رخ تنفسی، مانیتور هیچ نشانگر آالرمی را نشان انتخاب شود هنگام رخ دادن آالرم ن

در این حالـت نشـانگر        در سـمت راسـت نشـانگر      . کند نداده و آالرم را نیز ذخیره نمی

RESP شود نمایش داده می.  

ALM LEV  : براي انتخاب سطح آالرم شاملHIGH )  آالرم سـطح بـاال( ،MED ) آالرم

  )آالرم سطح پایین( LOWو ) سطح میانی

ALM REC  : پرینت آالرم اگرON    باشد هنگام وقوع آالرم نرخ تنفسی مانیتور قـادر بـه

باشد و آالرم نـرخ تنفسـی رخ دهـد مـانیتور قـادر بـه        OFFاگر . پرینت گرفتن خواهد بود

  .پرینت گرفتن نخواهد بود

ALM HI  :توان تعیین کرد حد باالي آالرم نرخ تنفسی را در این قسمت می.  

ALM LO  :توان تعیین کرد د پایین آالرم نرخ تنفسی را در این قسمت میح.  

ــف حــدود بــاال و پــایین آالرم نــرخ تنفســی مــی   ــد در  بــراي بیمــاران در ســنین مختل توان

  :هاي زیر تغییر کند  محدوده

  ها اختالف بین گزینه  حداقل حد پایین آالرم  حداکثر حد باالي آالرم  نوع بیمار

 1 0 120  بزرگسال

 1 0 150  وزادن -کودك
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APNEA ALM  : تـوان بـراي آن    می. دهد قطع تنفس بیمار را نشان می: آالرم قطع تنفس

ثانیه تعریف کرد که اگـر در ایـن مـدت زمـان نفـس کشـیدن        40تا  10محدودة زمانی بین 

  .بیمار را آشکار نکند شروع به آالرم زدن کند

SWEEP  :متـر بـر ثانیـه     میلـی  25و یا  12.5، 6.25توان  سرعت نمایش شکل موج را می

  . تعریف کرد

HOLD TYPE  : تـوان   نوع محاسبه را مـیAUTO   یـاMANUAL   اگـر  . تعریـف کـرد

AUTO         انتخاب شود مانیتور به طـور خودکـار آسـتانه تـنفس را مشـخص کـرده و نـرخ

اگـر روي  . انـد  غیر فعال HOLD LOو  HOLD HIهاي  کند و گزینه تنفس را محاسبه می

MANUAL کند و مـانیتور نـرخ تـنفس را     د کاربر آستانه آشکاري تنفس را تعیین میباش

  .کند بسته به میزان انتخابی کاربر محاسبه می

DEFAULT  : با انتخاب این گزینه به منويRESP DEFAULT CONFIG   دسترسـی

تنظیمـات  ( FACTORY DEFAULT CONFتوان گزینه  در این منو می. خواهیم داشت

تنظیمـات تعریـف شـده توسـط     ( USER DEFAULT CONFیـا  ) پیش فرض کارخانـه 

ها و خارج شدن از منـو یـک پنجـره بـاز      بعد از پایان یافتن انتخاب. را انتخاب نمود) کاربر

  .کند شده و براي تأیید انتخاب انجام شده سؤال می
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  2SPOمانیتورینگ : فصل دوازدهم 

  :مقدمه  -12-1

  :دهد  بیمار را اندازه گرفته و موارد زیر را نمایش می 2SPOمانیتور 

  2SPOیا  ECGدر پنجره پارامتر  PR (Pulse Rate)نرخ ضربان . 1

  ها در ناحیه شکل موج PLETHشکل موج . 2

  2SPOدر پنجره پارامتر ) 2SPO(%مقدار اشباع اکسیژن . 3

  :شود که  نمایش داده می ECGتنها در صورتی در پنجره پارامتر  PRمقدار 

  .تنظیم شده باشد 2SPOروي مورد  HR FROMگزینه  ECG SETUPدر منوي . 1

تنظیم شده باشـد و   AUTOروي مورد  HR FROMگزینه  ECG SETUPدر منوي . 2

  .نشود دریافت ECGهیچ سیگنال 

در سـمت چـپ پنجـره پـارامتر      PLETHبینید، شـکل مـوج    همانطور که در شکل پایین می

2SPO  2مقـدار  . قـرار داردSPO     شـود و نشــانگر   بـه صـورت درصــد نمـایش داده مـی

سـمت چـپ بـاالي پنجـره      در 2SPOاز طریق نشـانگر  . شود پرفیوژن نیز نمایش داده می

  .دسترسی داشته باشید SETUP 2SPOتوانید به منوي  پارامتر شما می

  
  PLETHشکل موج . 1

  2SPOنشانگر . 2
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  2SPOمقدار . 3

  نشانگر پرفیوژن. 4

  :زیر و بم بودن صدا 

تغییر دادن صداي نرخ قلب یا نرخ ضـربان بـا تغییـر در     این عملکرد به توانایی مانیتور در

سـطح مختلـف صـداي زیـر و بـم را       22تواند  این مانیتور می. گردد برمی 2SPOخواندن 

به سمت صد در صد افزایش یابد صدا باال رفته و اگر کـاهش   2SPOاگر مقدار . تولید کند

اگر چه زیر و بم بودن صدا به طور دستی قابل تنظیم نیسـت امـا   . کند ت مییابد صدا نیز اف

 ECGدر منـوي   HR FROMمیزان صدا به یکی از دو طریق زیر بسته به تنظیم گزینـه  

SETUP تواند تنظیم شود  می:  

دن توانید میزان صـدا را بـا تغییـر دا    تنظیم شود می 2SPOروي  HR FROMاگر گزینه 

  .تنظیم کنید SETUP 2SPOدر منوي  PR SOUNDگزینه 

 BEAT VOLتوانید میزان صدا را با تغییـر دادن گزینـه    در مورد سایر تنظیمات شما می

  .تنظیم کنید ECG SETUPدر منوي 

تنظیم شوند، عملکرد زیر و بـم شـدن    0روي  BEAT VOLیا  PR SOUNDاگر گزینه 

  .غیرفعال باشد نیز این عملکرد غیرفعال است 2SPOاگر ماژول . رددگ صدا قطع می

  :زیر مجهز گردد  2SPOهاي  تواند به یکی از ماژول این مانیتور می

 2SPO  Mindrayماژول 

  Mindrayق با ماژول ساخت شرکت سازگان گستر مطاب 2SPO ماژول

  2SPO  Masimoماژول 

  2SPO  Nellcorماژول 
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گیـري مقـدار هموگلـوبین     یک روش غیر تهاجمی است که براي انـدازه  2SPOمانیتورینگ 

نتخـاب  هـاي ا  گیري میـزان جـذب طـول مـوج     دار شده و نرخ ضربان توسط اندازه اکسیژن

کنـد و درون   نور درون پراب تولید شده و از بافت عبور می. شود اي از نور انجام می شده

 2SPOمـاژول  . شـود  پراب توسط یک آشکار ساز نوري به سیگنال الکتریکـی تبـدیل مـی   

و غیـر نرمـالیزه شـده    دهد و یـک شـکل مـوج     روي سیگنال الکتریکی فرآیندهایی انجام می

  .دهد و نرخ ضربان را روي صفحه نمایش می 2SPOادیر دیجیتال مق

  .همچنین این دستگاه براي اشباع اکسیژن عملکردي کالیبره شده است

نـانومتر بـراي    940قرمـز و   LEDنانومتر براي  660گیري سنسور  هاي اندازه طول موج

LED اي حداکثر توان نوري خروجی بر. مادون قرمز استLED  میلی وات است 4برابر.  

  : هشدار 

. قبل از مانیتورینگ چک کنید که آیا کابل سنسور در شـرایط طبیعـی اسـت یـا خیـر           ●

  .هنگامیکه به سنسور آسیب رسیده از آن استفاده نکنید

اید پیـام فـوري   ب. را از مانیتور جدا نمایید 2SPOقبل از شروع به مانیتورینگ کابل       ●

SENSOR OFF" 2SPO" روي صفحه ظاهر شده و آالرم صوتی نیز فعال شود.  

  .نباید کنار هم باشند 2SPOسیم تجهیزات جراحی الکتریکی و کابل       ●

یـدي دارد اسـتفاده   را روي دستی که کتتر شـریانی یـا سـوزن ور    2SPOسنسور       ●

  .نکنید

●       2SPO  وNIBP تغییـرات جریـان   . زمان روي یک دست انجام ندهید را به طور هم

  .اثر بگذارد 2SPOتواند روي مقدار  می NIBPگیري  خون در هنگام اندازه
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بـروز سـوختگی در سـمت    طوالنی شدن و پیوسته بـودن زمـان مانیتورینـگ خطـر           ●

این نکته مخصوصاً براي مواردي مهم است که بایـد جاگـذاري   . دهد سنسور را افزایش می

سنسور چک شود و از اتصال مناسب آن براي نوزادان و بیمارانی با پرفیـوژن ضـعیف و   

سـاعت چـک    3تـا   2مکان سنسـور را هـر   . یا پوست حساس به نور اطمینان حاصل شود

  .حساس شده آنرا به مکان دیگري انتقال دهید کنید و اگر پوست

  

  :روند مانیتورینگ  -12-2

بـراي  . بـه نـوع بیمـار از نظـر سـن بسـتگی دارد       2SPOگیري  انتخاب سنسور براي اندازه

توانیـد   توانید سنسور انگشتی را انتخاب کنید و براي نوزادان می بیماران بزرگسال شما می

  :روند زیر را دنبال کنید . ا پنجۀ پا را انتخاب کنیدسنسور دستی ی

  .مانیتور را روشن نمایید .1

 .سنسور را روي مکان مناسبی روي بدن بیمار وصل نمایید .2

 .روي مانیتور وصل نمایید 2SPOکانکتور کابل سنسور را روي محل اتصال  .3

  :وصل کردن سنسور انگشتی 

  .بینید وصل نمایید سنسور انگشتی را همانطور که در شکل می توانید شما به آسانی می
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  : نکته 

مطمـئن شـوید کـه نـاخن     . بایـد در پشـت دسـت بیمـار باشـد      2SPOکابل سنسور       ●

  .انگشت دقیقاً در مقابل نور تابیده شده از سنسور باشد

  :وصل کردن سنسور نوزاد 

انتهـاي  . باشـد  و غـالف آن مـی   Yبه شـکل   2SPOنوازد شامل سنسور  2SPOسنسور 

LED  وPD )2سنسور ) آشکار ساز نوريSPO  به شکلY    را در جـاي خـاص خـود در

  :شکل زیر نشان دهندة نحوه انجام این کار است . باال و پایین غالف قرار دهید
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  : نکته 

گیري نصب نشود ممکـن اسـت سـبب خوانـدن      اگر سنسور به دقت روي محل اندازه      ●

گیري نشـود چـون پـالس آشـکار      اصالٌ اندازه 2SPOشود و یا همچنین  2SPOنادرست 

  .در این مورد شما باید سنسور را مجدداً وصل کنید. شود نمی

در ایـن  . توانـد منجـر بـه خوانـدن نادرسـت شـود       حد بیمـار مـی   جایی بیش از جابه      ●

  .گیري را تغییر دهید موقعیت شما باید بیمار را آرام نگه دارید یا مکان اندازه

  

 : هشدار 

 2در پروسه مانیتورینگ طـوالنی ادامـه دار بایسـتی محـیط جـانبی پوسـت بیمـار هـر           ●

ــاق    ــامطلوبی اتف ــرات ن ــه تغیی ــود بایســتی ســریعاً    ســاعت چــک شــده و چنانچ ــاده ب   افت

  .   وضعیت هاي اندازه گیري را تغییر دهید

بـا  .در پروسه مانیتورینگ طوالنی و ادامه دار بایستی مرتباً وضعیت سنسور چک شود  ●

  .تغییر مکان سنسورها در طول مانیتورینگ دقت اندازه گیري احتماالً تغییر خواهد کرد
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  : گیري هاي اندازه محدودیت -12-3

هـاي   رسید ابتدا عالئم حیـاتی بیمـار را بـا روش    گیري موجه به نظر نمی اگر دقت هر اندازه

گیـري   انـدازه . سپس دستگاه را براي داشتن عملکرد مناسب چـک کنیـد  . مختلف چک نمایید

  :نادرست ممکن است بر اثر موارد زیر باشد 

  نامناسب 2SPOسنسور  -

انس باال، شامل نویز تولید شده توسط سیستم میزبـان یـا نـویز    نویز الکتریکی فرک -

 هاي جراحی الکتریکی هاي خارجی مانند نویز دستگاه سیستم

، تغییــرات MRIسنســورهاي اکســیمتري اســتفاده شــده هنگــام تصــویر بــرداري  -

 .جریان ممکن است باعث سوختن شود

 برخی تزریقات داخل وریدي -

 حرکت بیش از حد بیمار -

 بیش از حدپرتو نور  -

 نصب نامناسب سنسور، جاگذاري نادرست سنسور روي بیمار -

 )درجه سانتیگراد است 42تا  28دماي بهینه بین (دماي سنسور  -

سنسور روي دستی باشد کـه کـاف فشـار خـون، کتتـر شـریانی یـا مسـیر داخـل           -

 .وریدي به آن وصل است

ــد   - ــه ماننـ ــرد یافتـ ــر عملکـ ــوبین تغییـ ــت هموگلـ و  Carboxyhemoglobinغلظـ

methemoglobin 

 2SPOخیلی پایین بودن  -

 پرفیوژن چرخشی کم -
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خونی، دمـاي پـایین و بـه کـار بـردن داروي وازوموتـور سـبب کـاهش          شوك، کم -

 .گذارد جریان خون شریانی شده و روي پالس اکسیمتري اثر می

یـژه  هـاي و  میزان جذب اکسی هموگلوبین و دي اکسی هموگلوبین براي طول مـوج  -

اگـر مـوارد دیگـري نظیـر     . اثـر بگـذارد   2SPOگیـري   توانـد روي انـدازه   نور مـی 

carbon hemoglobin  ،methemoglobin ،methylene blue  وindigo 

carmine تواننـد   کننـد، مـی   موجود باشند که طول موج مشابهی از نور را جذب می

 . شود 2SPOمنجر به خواندن کم یا اشتباه 

  سازگان گستریا  Mindrayماژول  -12-4

  نکته 

سـاخت شـرکت سـازگان گسـتر      SPO2الزم به ذکر است که تنظیمات و منوي مـاژول   ●

  . ولی پروب مربوط به آن سازگانی است . می باشد Mindrayمشابه ماژول 

  : Setup 2SPOمنوي 

  :را در پنجره پارامتر مربوطه انتخاب کنید تا منوي زیر باز شود  2SPOنشانگر 
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  :توانید تنظیمات زیر را انجام دهید  در این منو شما می

ALM  :2توان آالرم  میSPO  راON  یاOFF اگـر  . کردON     باشـد و آالرم مربـوط بـه

2SPO کند ولـی   رخ دهد مانیتور نشانگرهاي آالرم را نشان داده و مورد را نیز ذخیره می

باشد و آالرم رخ دهد مـانیتور نـه نشـانگري از آالرم نشـان داده و نـه آالرم را       OFFاگر 

نمـایش داده   2SPOدر این حالت نشـانگر         در سـمت راسـت نشـانگر     . کند ذخیره می

  .دشو می

ALM LEV  : تـوان   سطح آالرم را مـیHIGH )  آالرم سـطح بـاال( ،MED )  آالرم سـطح

  .انتخاب کرد) آالرم سطح پایین( LOWو یا ) میانی

ALM REC  : اگرON  2باشد هنگام بروز آالرم مربوط بهSPO   مانیتور قادر به پرینـت

هنگـام بـروز آالرم مـانیتور پرینـت نخواهـد      باشد  OFFگرفتن از آالرم خواهد بود و اگر 

  .گرفت

ALM HI 2SPO  : 2براي تعیین حد باالي آالرمSPO است.  

ALM LO 2SPO  : 2براي تعیین حد پایین آالرمSPO است.  

PR ALM HI  :م نرخ ضربان استبراي تعیین حد باالي آالر.  

PR ALM LO  :براي تعیین حد پایین آالرم نرخ ضربان است.  

و نـرخ ضـربان    2SPOجدول زیر نشان دهنده محدوده قابل تعریـف بـراي حـدود آالرم    

  .است

  ها اختالف بین گزینه  حداقل حد پایین  حداکثر حد باال  پارامتر

2SPO  100 0 1 

PR 254 0 1 
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و نـرخ ضـربان در بیمـاران بـا      2SPOجدول زیر میزان پیش فرض حدود آالرم را براي 

  :دهد  سنین مختلف نشان می

  

  حد پایین  حد باال  نوع بیمار  پارامتر

2SPO 

 90 100  بزرگسال

 90 100  کودك

 80 95  نوزاد

PR 

 50 120  بزرگسال

 75 160  ودكک

 100 200  نوزاد

  

  : هشدار 

روي صـد درصـد سـبب غیرفعـال شـدن حـد بـاالي         2SPOتنظیم حد باالي آالرم       ●

 RETOLENTAL FIBROPLASIAسطح باالي اکسیژن زمینه را براي .شود آالرم می

تی بـا دقـت مطـابق بـا     بایس SPO2بنابراین حد باالي آالرم .براي نوزاد نارس مهیا می کند

  .اعداد کلینیکی پذیرفته شده تنظیم گردد

SWEEP  :میلی متر بر ثانیـه تعریـف    25و یا  12.5توان  سرعت نمایش شکل موج را می

  .کرد
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PR SOUND  :تعریـف شـود،    10تا  0تواند در محدوده  صداي مربوط به ضربان که می

  .یمحداکثر صدا را دار 10صدا قطع است و در  0در حالت 

SENSITIVE  :  2حساسیت محاسـبهSPO   توانـد   کـه مـیMED , HIGH   و یـاLOW 

  .باشد

دهـد امـا    انتخاب شود مانیتور به تغییرات اشباع اکسیژن پاسخ سریع می HIGHهنگامیکه 

  .گیري ممکن است کمی تغییر کند دقت اندازه

دهد امـا   اع اکسیژن پاسخ کندتري میانتخاب شود مانیتور به تغییرات اشب LOWهنگامیکه 

  .گیري به طور قابل اطمینانی باالست دقت اندازه

MED نیز حالت میانی بین این دو گزینه است.  

NIBP SIMUL  : اگر رويON   گیـري   باشد هنگامیکـه انـدازهNIBP  2وSPO   رو یـک

بـدون   NIBPگیـري   تا زمان پایـان یـافتن انـدازه    2SPOدست انجام شود وضعیت آالرم 

  .باشد این عملکرد غیرفعال است OFFماند ولی اگر  تغییر باقی می

DEFAULT  : براي دسترسی به منويDEFAULT CONFIG 2SPO    ایـن گزینـه را

تنظیمـات  ( FACTORY DEFAULT CONFIGتوانید  در این منو شما می. انتخاب کنید

) تنظیمات پیش فرض کـاربر ( USER DEFAULT CONFIGو یا ) ش فرض کارخانهپی

اي بـاز شـده و در مـورد     بعد از پایان انتخاب و خارج شدن از منـو پنجـره  . را انتخاب کنید

  .شود تأیید انتخاب انجام شده سوالی پرسیده می

  : Masimoماژول  -12-5

  :شود  جره پارامتر منوي زیر باز میدر پن 2SPOبا انتخاب نشانگر 
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  :توان تنظیمات زیر را انجام داد  در این منو می

ALM  :2توان آالرم  میSPO  راON  یاOFF در حالت انتخـاب  . کردON    هنگـام بـروز

کنـد   ورد را ذخیره میمانیتور نشانگرهاي آالرم را نشان داده و م 2SPOآالرم مربوط به 

در ایـن  . کنـد  دهد و نه آالرم را ذخیره مـی  نه نشانگري را نشان می OFFدر حالت انتخاب 

  .شود نمایش داده می 2SPOحالت نشانگر         در سمت راست نشانگر 

ALM LEV  : تـوان   سطح آالرم را مـیHIGH )  آالرم سـطح بـاال( ،MED )  آالرم سـطح

  .انتخاب کرد) آالرم سطح پایین( LOWو یا ) میانی

ALM REC  : اگرON         باشد هنگـام بـروز آالرم مـانیتور قـادر بـه پرینـت گـرفتن از آن

  .تواند در صورت بروز آالرم پرینت بگیرد باشد مانیتور نمی OFFخواهد بود ولی اگر 

ALM HI 2SPO  : 2تعیین حد باالي آالرمSPO   

ALM LO 2SPO  : 2تعیین حد پایین آالرمSPO  

PR ALM HI  : تعیین حد باالي آالرم نرخ ضربان  

PR ALM LO  : تعیین حد پایین آالرم نرخ ضربان  

و نـرخ ضـربان    2SPOجدول زیر نشان دهنده محدوده قابل تعریـف بـراي حـدود آالرم    

  .است
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  ها اختالف بین گزینه  حداقل حد پایین  حداکثر حد باال  پارامتر

2SPO  100 0 1 

PR 240 0 1 
  

  

  :جدول زیر نشان دهنده میزان پیش فرض براي بیماران با سنین مختلف است 

  حد پایین  حد باال  نوع بیمار  پارامتر

2SPO 

 90 100  سالبزرگ

 90 100  کودك

 80 95  نوزاد

PR 

 50 120  بزرگسال

 75 160  کودك

 100 200  نوزاد

  

  : هشدار 

روي صددرصد سبب غیرفعال شدن حد بـاالي آالرم   2SPOتنظیم حد باالي آالرم       ●

2SPO گردد می.  

SWEEP  :میلی متر بر ثانیـه تعریـف    25و یا  12.5توان  می سرعت نمایش شکل موج را

  .کرد
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PR SOUND  :تنظـیم    )حداکثر صـدا ( 10تا ) قطع صدا( 0توان بین  صداي ضربان را می

  .کرد

AVG TIME  :2توان میانگین زمان محاسـبه   در این قسمت میSPO   را مشـخص کـرد .

 16ثانیـه و   14ثانیـه،   12ثانیـه،   10ثانیـه،   8ثانیـه،   6-4ثانیه،  4-2: ها عبارتند از  انتخاب

  . ثانیه

SENSITIVITY MOD  : 2میزان حساسیت براي محاسبهSPO   توانـد   کـه مـیHIGH 

  .تعریف کرد) عادي( NORMALو یا ) باال(

NIBP SIMUL  : هنگامیکهON  باشد وNIBP  2وSPO    گیـري   دازهروي یـک دسـت انـ

مانـد ولـی    بدون تغییر باقی مـی  NIBPگیري  تا پایان اندازه 2SPOشوند، وضعیت آالرم 

  .باشد این عملکرد غیرفعال است OFFاگر 

DEFAULT  : براي دسترسی به منويDEFAULT CONFIG 2SPO    ایـن گزینـه را

 FACTORY DEFAULT CONFIGیــد گزینــه توان در ایــن منــو مــی. انتخــاب کنیــد

تنظیمـات پـیش   ( USER DEFAULT CONFIGو یـا  ) تنظیمات پیش فـرض کارخانـه  (

اي باز شـده و در   پس از پایان انتخاب و خروج از منو پنجره. را انتخاب کنید) فرض کاربر

  .پرسد مورد تأیید انتخاب انجام شده سوال می

  : Nellcorماژول  -12-6

  :شود  در پنجره پارامتر آن منوي زیر باز می 2SPOگر با انتخاب نشان



  VISTAتور يهنمای ماندفترچه را
 

REV:A3 ١٨٦

  
  :توان تنظیمات زیر را انجام دهید  در این منو شما می

ALM  :2توان آالرم  میSPO  راON  یاOFF اگـر  . کردON     باشـد هنگـام بـروز آالرم

2SPO کنـد ولـی اگـر     اي آالرم را نشان داده و مورد را ذخیره میمانیتور نشانگرهOFF 

  در این حالـت نشـانگر           . کند باشد مانیتور نه نشانگري را نشان داده و نه مورد را ذخیره می

  .شود نمایش داده می 2SPOدر سمت راست نشانگر          

ALM LEV  : تـوان   سطح آالرم را مـیHIGH )  آالرم سـطح بـاال( ،MED )  آالرم سـطح

  .تعریف نمود) آالرم سطح پایین( LOWو یا ) میانی

ALM REC  : اگرON       باشد و آالرمی رخ دهد مـانیتور قـادر اسـت از آن پرینـت بگیـرد

  .تواند پرینت بگیرد باشد و آالرم رخ دهد مانیتور نمی OFFولی اگر 

ALM HI 2SPO  :2باالي آالرم  تعیین حدSPO   

ALM LO 2SPO  : 2تعیین حد پایین آالرمSPO  

PR ALM HI  : تعیین حد باالي آالرم نرخ ضربان  

PR ALM LO  : تعیین حد پایین آالرم نرخ ضربان  
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و نـرخ ضـربان    2SPOم جدول زیر نشان دهنده محدوده قابل تعریـف بـراي حـدود آالر   

  .است

  ها اختالف بین گزینه  حداقل حد پایین  حداکثر حد باال  پارامتر

2SPO  100 0 1 
PR 250 20 1 

  :دهد  جدول زیر مقادیر پیش فرض براي بیماران با سنین مختلف را نشان می

  حد پایین  حد باال  نوع بیمار  پارامتر

2SPO 

 90 100  بزرگسال

 90 100  کودك

 80 95  نوزاد

PR 

 50 120  بزرگسال

 75 160  کودك

 100 200  نوزاد

  

  : هشدار 

روي صددرصد سبب غیرفعال شدن حد بـاالي آالرم   2SPOتنظیم حد باالي آالرم       ●

  .گردد می

SWEEP  :میلی متر بر ثانیـه تعریـف    25و یا  12.5توان  می سرعت نمایش شکل موج را

  .کرد
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PR SOUND  :تنظـیم    )حداکثر صـدا ( 10تا ) قطع صدا( 0توان بین  صداي ضربان را می

  .کرد

AVG TIME  :2توان میـانگین زمـان محاسـبه     در این قسمت میSPO   را تعریـف کـرد .

  .ثانیه 16ثانیه و  8 ثانیه، 4هاي موجود عبارتند از  انتخاب

NIBP SIMUL  : اگــرON  باشــد وNIBP  2وSPO   ،ــک دســت انجــام شــوند روي ی

اگـر  . مانـد  بدون تغییـر بـاقی مـی    NIBPگیري  تا پایان یافتن اندازه 2SPOوضعیت آالرم 

OFF باشد این عملکرد غیرفعال است.  

DEFAULT  :منوي  براي دسترسی بهDEFAULT CONFIG 2SPO    ایـن گزینـه را

 FACTORY DEFAULT CONFIGتوانیــد گزینــه  در ایــن منــو مــی. انتخــاب کنیــد

تنظیمـات پـیش   ( USER DEFAULT CONFIGو یـا  ) تنظیمات پیش فـرض کارخانـه  (

ز شـده و در  اي با پس از پایان انتخاب و خروج از منو پنجره. را انتخاب کنید) فرض کاربر

  .پرسد مورد تأیید انتخاب انجام شده سوال می
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  NIBPمانیتورینگ : فصل سیزدهم 

  :مقدمه  -13-1

با اسـتفاده از روش اسـیلومتري فشـار خـون را      (NIBP)ماژول فشار خون غیر تهاجمی 

سـه  . تواند براي بزرگساالن، کودکان و نوزادان به کار رود این مانیتور می. گیرد اندازه می

  .دستی، اتوماتیک و پیوسته: گیري موجود است  وش اندازهر

را آغـاز   NIBPگیـري   روي صفحه کنترل اندازه NIBPبا فشار دادن دکمه : روش دستی 

  .کند می

در فواصـل زمـانی از پـیش تعریـف شـده بـه طـور         NIBPگیـري   اندازه: روش اتوماتیک 

  .شود خودکار آغاز می

دقیقـه انجـام    5ر حداکثر دفعات ممکن در مدت زمـان  د NIBPگیري  اندازه: روش پیوسته 

  .شود می

اي به شـکل زیـر    گیري در پنجره نتایج اندازه. کند شکل موجی تولید نمی NIBPگیري  اندازه

  :شود  نمایش داده می

  
  .باز خواهد شد NIBP SETUPبا انتخاب این گزینه منوي :  NIBPنشانگر  .1
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 گیري زمان آخرین اندازه .2

 .باشد KPaیا  mmHgتواند  که می NIBPواحد سنجش  .3

 .و سایر اطالعات است NIBPگیري  ناحیه پیام فوري که نشان دهنده روش اندازه .4

 (NS)مقدار فشار سیستولیک  .5

 (NM)مقدار فشار میانگین  .6

 (ND)مقدار فشار دیاستولیک  .7

 

  :روند مانیتورینگ  -13-2

  : هشدار 

یا در شرایطی که پوست آسـیب دیـده    (Sickle-cell)در بیماران سلول داسی شکل       ●

  .را انجام داد NIBPگیري  رود آسیب ببیند نباید اندازه و یا انتظار می

تـوان   در بیماران که داراي لخته خونی هستند مهم است کـه مشـخص کنـیم آیـا مـی           ●

  .را به صورت اتوماتیک انجام داد و یا خیر NIBPگیري  اندازه

براي کودکان مطمئن شوید که تنظیمات به درسـتی انجـام    NIBPگیري  هنگام اندازه      ●

نوع بیمار نادرست ممکن است براي بیمـار خطرنـاك باشـد زیـرا سـطح فشـار       . شده باشد

  .خون بزرگساالن باالتر از کودکان است

  :روي بیمار، روند زیر را دنبال کنید  NIBPگیري  براي انجام اندازه

  .مانیتور را روشن نمایید .1
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اگـر نـوع بیمـار نادرسـت     . ناحیه اطالعات بیمار روي صفحه نمایش را چـک کنیـد   .2

 .نوع بیمار صحیح را انتخاب کنید PATIENT SETUPاست درون منوي 

 .را به مانیتور وصل نمایید NIBPکاف  .3

 .سایز مناسب کاف را در ناحیه باالي دست یا پاي بیمار ببندید .4

 .گیري آغاز شود د تا اندازهرا روي صفحه کنترل فشار دهی NIBPدکمه  .5

  : هشدار      

یـا بـه   ) درصـد  50در نـوزادان  (درصـد محـیط انـدام     40عرض کاف باید به اندازه       ●

اندازه 
3
شود باید به اندازه کافی طـول   اي از کاف که باد می ناحیه. طول بازوي فرد باشد 2

سـایز اشـتباه کـاف منجـر بـه      . دور اندام را بگیرددرصد  80تا  50داشته باشد طوري که 

اگـر در مـورد سـایز کـاف ابهـام داریـد از کـاف بزرگتـر         . شود می NIBPخواندن اشتباه 

  .استفاده کنید

ایـن کـار سـبب    . کاف را روي اندامی که داراي تزریق وریدي یـا کتتـر اسـت نبندیـد          ●

باد شدن کاف، تزریـق آرام یـا قطـع    آسیب رسیدن به بافت اطراف کتتر هنگامیکه در طول 

  .گردد شود، می می

مطمئن شوید راه هوایی متصل به مانیتور فشار خون ، مسدود ، درهم پیچیـده و یـا         ●

  .خم نشده باشد

دقت کنید که کاف باد شده به مدت طوالنی روي دست بیمار بـاقی نمانـد زیـرا باعـث          ●

  . آسیب رساندن به بافت و رگ می شود
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اگر کاف بیش از اندازه باد شود، کاف بـه صـورت اتوماتیـک هـوا را خـارج کـرده و            ●

را نمـایش   " OVER PRESSURE"اندازه گیري بدرستی انجام نشده و مـانیتور پیغـام   

این پیغام در صورتی ظاهر خواهد شد که اندازه گیـري فشـار در بزرگسـاالن      .خواهد داد

ــتر ــان بیmmHg300از   بیش ــتر از ،در کودک ــتر از   mmHg240ش ــوزادان بیش و در ن

mmHg150 باشد.  

ثانیـه در بزرگسـاالن و    120بیشـتر از   mmHg20باید توجه داشت کاف بـا فشـار         ●

. ثانیه در نوزادان روي دست باقی نماند چون باعث آسـیب بافـت مـی شـود     90کودکان و 

ري از زمانهـاي ذکـر شـده    هر چند دستگاه مکانیزمی دارد که از افـزایش زمـان انـدازه گیـ    

  .جلوگیري می کند

  :هاي کارکرد  راهنمایی -13-3

  :به روش دستی  NIBPگیري  براي آغاز اندازه. 1

را  MANUALمورد  INTERVALشده و درون گزینه  NIBP SETUPوارد منوي  -

گیـري آغـاز    را روي صفحه کنترل فشار دهیـد تـا انـدازه    NIBPسپس دکمه . انتخاب کنید

  . شود

توانیـد بـا فشـردن     گیري به روش اتوماتیک نیـز مـی   در طول فاصله زمانی بین دو اندازه -

  .به روش دستی را انجام دهید NIBPگیري  روي صفحه کنترل اندازه NIBPدکمه 

  :به روش اتوماتیک  NIBPگیري  براي آغاز اندازه. 2

ر را زمـان مـورد نظـ    INTERVALشده و درون گزینـه   NIBP SETUPوارد منوي  -

بـه   NIBPگیـري   را روي صفحه کنتـرل فشـار دهیـد تـا انـدازه      NIBPدکمه . انتخاب کنید
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گیـري   گیـري پایـان یابـد، سیسـتم انـدازه      هنگامیکه ایـن انـدازه  . روش اتوماتیک آغاز شود

NIBP دهد را به طور خودکار در فواصل زمانی تعریف شده انجام می.  

  : هشدار 

خون غیر تهاجمی به روش اتوماتیک انجـام شـده در فواصـل    هاي فشار  گیري اندازه      ●

هنگـام مانیتورینـگ بیمـار،    . تواند سبب کم خونی و آسیب به بافت شـود  زمانی طوالنی می

درپی چک کنید و موارد مانند طبیعی بودن رنگ اندام، گـرم بـودن و حساسـیت     اندام را پی

ده کردید مکان کاف را روي بـدن  چنانچه هر گونه مورد غیر طبیعی مشاه. را بررسی کنید

  . گیري فشار خون را فوراً قطع کنید بیمار تغییر دهید و یا اینکه اندازه

  :به روش پیوسته  NIBPگیري  براي آغاز اندازه. 3

ــوي  - ــه   NIBP SETUPوارد من ــده و گزین ــا    CONTINUALش ــد ت ــاب کنی را انتخ

دقیقـه ادامـه    5را براي  NIBPپیوسته گیري  مانیتور اندازه. گیري پیوسته آغاز شود اندازه

  . دهد می

  : NIBPگیري  براي پایان دادن به اندازه. 4

روي صـفحه   NIBPگیري به روش دسـتی، اتوماتیـک و یـا پیوسـته دکمـه       در طول اندازه

  .گیري در حال اجرا را قطع کند کنترل را فشار دهید تا اندازه

  : نکته 

یــري تردیــد دارد ابتــدا عالئــم حیــاتی بیمــار را بــا گ اگـر در مــورد دقــت هــر انــدازه       ●

  .هاي مختلف چک نمایید و بعد به سراغ چک کردن عملکرد مانیتور روید روش

  :گیري  هاي اندازه محدودیت -13-4
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. شـود  گیري فشار خون غیـر تهـاجمی بـا اسـتفاده از روش اسـیلومتري انجـام مـی        اندازه

در برخـی مـوارد هنگامیکـه شـرایط     . کنـد  مـی  مانیتور پالس فشار شریانی منظم را آشکار

گیري غیـر قابـل اعتمـاد شـده و زمـان       کند اندازه بیمار آشکار شدن این پالس را مشکل می

تواننـد روي   شـما بایـد مراقـب باشـید کـه مـوارد زیـر مـی        . یابـد  گیري افـزایش مـی   اندازه

گیـري را   ه، زمـان انـدازه  گیري را غیر قابل اعتماد کـرد  گیري اثر گذار باشند و اندازه اندازه

  :گیري را غیر ممکن سازند  افزایش داده و یا حتی اندازه

  .بیمار حرکت کند، بلرزد و یا تشنج داشته باشد: حرکت بیمار  -

 .آریتمی قلب بیمار سبب ضربان قلب نامنظم گردد: آریتمی قلبی  -

غیـر  گیـري   اگر بیمار به چنـین ماشـینی وصـل باشـد انـدازه     : ریوي  -ماشین قلبی -

 .گردد ممکن می

هـاي   فشار خون بیمار به سرعت در طـول مـدت زمـانی کـه پـالس     : تغییرات فشار  -

 .اند تغییر کند گیري فشار در حال آنالیز جهت اندازه

هـاي   بیمار داراي شوك شدید یا افت دما باشـد، جریـان خـون انـدام    : شوك شدید  -

 .ها شود جانبی کاهش یابد و منجر به کاهش ضربان شریان

عدد در دقیقـه و بیشـتر    40مانیتور براي ضربان قلب کمتر از : دود ضربان قلب ح -

 .نخواهد بود NIBPگیري  عدد در دقیقه قادر به اندازه 240از 

  : نکته 

هاي فشار خون در ایـن دسـتگاه بـا دو روش موجـود در اسـتاندارد صـحه        گیري اندازه ●

انـدازه  . 2در نـوزادان  ) IBP(خون  روش تهاجمی اندازه گیري فشار. 1: گذاري شده است 
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گیري به روش دستی و بـا اسـتفاده از دسـتگاه فشـار خـون سـنج و گوشـی پزشـکی در         

  .کودکان و بزرگساالن 

  : NIBP SETUPمنوي  -13-5

 :شود  در ناحیه پارامتر آن منوي زیر باز می NIBPبا انتخاب نشانگر 

  نکته 

سـاخت شـرکت سـازگان گسـتر      NIBPل الزم به ذکر است که تنظیمات و منـوي مـاژو   ●

  . می باشد Mindrayمشابه ماژول 

  

  
  :توانید تنظیمات زیر را انجام دهید  در این منو می

ALM  :توان آالرم مربوط به  میNIBP  راON  یاOFF در حالت . نمودON  هنگام بروز

نـه   OFFدر حالت . کند آالرم دستگاه نشانگرهاي آالرم را نشان داده و مورد را ذخیره می
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در این حالت نماد       در سـمت راسـت   . کند نشانگر را نشان داده و نه مورد را ذخیره می

  .شود نمایش داده می NIBPنشانگر 

ALM LEV  : تـوان   سطح آالرم را مـیHIGH )  آالرم سـطح بـاال( ،MED )  آالرم سـطح

  .تعریف کرد) آالرم سطح پایین( LOWو یا ) میانی

ALM REC  :ورت در صON     بودن هنگام بروز آالرم دستگاه قـادر اسـت از آن پرینـت

  .تواند پرینت بگیرد بودن با بروز آالرم دستگاه نمی OFFبگیرد ولی در صورت 

SYS ALM HI  :حد باالي آالرم فشار سیستولیک.  

SYS ALM LO  :حد پایین آالرم فشار سیستولیک.  

MEAN ALM HI  :حد باالي آالرم فشار میانگین.  

MEAN ALM LO  :حد پایین آالرم فشار میانگین.  

DIA ALM HI  :حد باالي آالرم فشار دیاستولیک.  

DIA ALM LO  :حد پایین آالرم فشار دیاستولیک.  

. شـود  گیري شده از حدود باال یـا پـایین آالرم عبـور کنـد آالرم فعـال مـی       اگر فشار اندازه

  :است محدوده تغییرات حدود آالرم در جدول زیر آمده 

  نوزاد  کودك  بزرگسال  نوع بیمار

 mmHg 40-200 mmHg 40-135 mmHg 270-40  فشار سیستولیک

 mmHg 20-165 mmHg 20-110 mmHg 235-20  فشار میانگین

 mmHg 10-150 mmHg 10-100 mmHg 215-10  فشار دیاستولیک

DISPLAY WAY  : 1اگر GROUP  انتخاب شود ناحیه پارامترNIBP   ه تنها یـک گـرو

ولـی اگـر   . دهـد  انـد را نمـایش مـی    گیري به دست آمـده  که در آخرین اندازه NIBPمقادیر 
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GROUPS گیري چنـدین گـروه در سـمت چـپ پـایین صـفحه        انتخاب شود مقادیر اندازه

  :شوند  نمایش مانند زیر نمایش داده می

TIME 

16:06:00 

16:11:00 

16:16:00 

DATE 

2005-6-12 

2005-6-12 

2005-6-12 

ND 

70 

70 

70 

NM 

84 

80 

80 

NS 

108 

108 

108 
UNIT  : واحد سنجشNIBP  تـوان   را مـیmmHg )   میلـی متـر جیـوه (  و یـاKPa )  کیلـو

  .انتخاب کرد) پاسکال

INTERVAL  : اگرMANUAL   گیـري   انتخاب شود مـانیتور وارد روش انـدازهNIBP 

وارد روش هاي زمـان موجـود یکـی انتخـاب شـود دسـتگاه        اگر بین گزینه. شود دستی می

اتوماتیک شده و در آن فواصل زمانی به طور خودکار فشار را انـدازه   NIBPگیري  اندازه

، 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 10 ,30 , 60 , 90 , 120: فواصل زمانی موجود عبارتند از . گیرد می

  .دقیقه 480و  180 , 240

RESET  :اگـر  . را انتخاب کنید براي دستیابی مجدد به تنظیمات اولیه پمپ فشار این گزینه

کنـد نشـانگر بصـري نمـایش ندهـد       مانیتور هنگامیکه پمپ فشار به طور مناسـب کـار نمـی   

انتخاب این گزینه سـبب آغـاز رونـد چـک کـردن شـده و عملکـرد طبیعـی مـانیتور را بـاز           

  .گرداند می

CONTINUAL  :  دقیقـه آغـاز    5گیـري پیوسـته بـراي مـدت      با انتخاب این گزینـه انـدازه

  .ودش می

DEFAULT  :  براي دسترسی به منـويNIBP DEFAULT CONFIG    ایـن گزینـه را

ــد ــو مــی. انتخــاب کنی ــه  درون من ــد گزین  FACTORY DEFAULT CONFIGتوانی
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تنظیمـات پـیش   ( USER DEFAULT CONFIGو یـا  ) تنظیمات پیش فـرض کارخانـه  (

اي باز شـده و در   هپس از پایان انتخاب و خروج از منو پنجر. را انتخاب کنید) فرض کاربر

  .پرسد مورد تأیید انتخاب انجام شده سؤال می

  :کالیبراسیون  -13-6

کنـد و   را آغاز مـی  NIBPرا انتخاب کنید مانیتور کالیبراسیون  CALIBRATEاگر گزینه 

ــه  ــه  CALIBRATEگزین ــی STOP CALب ــر م ــد تغیی ــه  . کن ــن گزین انتخــاب مجــدد ای

فشار کاف را با یک مانومتر مرجع کالیبره شده بـا   خواندن. کند کالیبراسیون را متوقف می

  :براي انجام کالیبراسیون روند زیر را دنبال کنید . کالیبره کنید mmHg 1دقت باالتر از 

کاف فشار خون را از مانیتور جدا کـرده و بـه جـاي آن یـک محفظـه فلـزي بـا ظرفیـت         . 1

%5ml500 را ) mmHg 1بـا اشـتباه کمتـر از    (لیبره ، یک پمپ دستی و یک مانومتر کا±

  .اند به مانیتور وصل کنید شکل به هم وصل شده Tکه از طریق اتصاالت 

  .را انتخاب کنید CALIBRATEگزینه . 2

، 0محفظه فلزي را با استفاده از پمپ دستی باد کنید تا زمانی که مانومتر مرجع مقـادیر  . 3

  .درا نشان ده mmHg 200و در نهایت  50سپس 

تفاوت بین فشار نشان داده شده توسط مانومتر مرجع و فشار نشان داده شـده توسـط   . 4

در صورت عدم مطابقت با خدمات پـس از فـروش   . نباید تجاوز کند mmHg 3مانیتور از 

  .تماس بگیرید
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  : نکته 

 باید هر دو سال یکبار و یا طبـق رونـد بیمارسـتان    NIBPگیري  کالیبراسیون اندازه      ●

  .انجام گیرد

  

  :تست نشتی هوا  -13-7

بـه   NIBPهنگامیکه کـاف  . شود براي تست نشتی هوا استفاده می PNEUMATICگزینه 

دستگاه وصل است این گزینه را انتخاب کنید تا باد کردن آغاز شده و تسـت شـود کـه آیـا     

فـوري  دهد یا خیر؟ اگر تست موفـق باشـد پیـام     هاي هوایی نشتی هوا رخ می در مسیر راه

شود ولی اگـر تسـت موفـق نباشـد پیـام فـوري مـرتبط بـا آن در پنجـره           نمایش داده نمی

  .شود نمایش داده می NIBPپارامتر 

  :براي تست نشتی هوا روند زیر را دنبال کنید 

  .را به مانیتور وصل نمایید NIBPکاف  .1

 .کاف را دور یک سیلندر با اندازه مناسب طبق شکل بپیچید .2
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در  "… Pneum testing"را انتخــاب کنیــد، اطالعــات  PNEUMATICگزینــه  .3

 .شود نمایش داده می NIBPسمت چپ پایین پنجره پارامتر 

ثانیه مانیتور به طور خودکار دریچه خـروج هـوا را بـاز کـرده و      20تقریباً بعد از  .4

 .یابد تست پایان می

سـت کـه   نیامـد نشـان دهنـده ایـن ا     NIBPاگر اطالعاتی در پـایین ناحیـه پـارامتر     .5

بـه هـر حـال    . مسیرهاي هوایی در شرایط خوبی هستند و نشتی هوا وجود نـدارد 

نمایش داده شود نشان دهنده این اسـت کـه    "PNEUMATIC LEAK"اگر پیام 

در ایـن حالـت، اتصـاالت را    . مسیرهاي هوایی ممکن است داراي نشتی هوا باشـند 

مطمـئن شـدید تسـت را    بعد از اینکه از مناسـب بـودن تمـام اتصـاالت     . چک نمایید

اگر مشکل همچنان باقی بود بـا خـدمات پـس از فـروش تمـاس      . مجدداً انجام دهید

 .بگیرید

  : نکته 

 PATگزینـه   PATIENT SETUPقبل از انجام تست نشتی هوا در داخـل منـوي         ●

TYPE  را رويADU )تنظیم نمایید) سن بیمار را روي بزرگسال تنظیم کنید.  

مشـخص شـده اسـت ،     EN 1060-1یکی عالوه برآن کـه در اسـتاندارد   تست پنومات     ●

  .می باشد NIBPبراي مشخص کردن محل نشتی هوا در راه هاي هوایی 
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  TEMPمانیتورینگ : فصل چهاردهم 

  :مقدمه  -14-1

این مانیتور قادر است تا دو پراب دما را به طور همزمان استفاده کنـد تـا دو مقـدار دمـاي     

گیـري شـده در پنجـره پـارامتر      مقـادیر انـدازه  . بین آنها را نمـایش دهـد  مختلف و اختالف 

TEMP شود به شکل زیر نمایش داده می.  

  
  .وارد شد TEMP SETUPتوان به منوي  با انتخاب این نشانگر می:  TEMPنشانگر . 1

) درجـه فارنهایـت  ( Foیـا  ) درجـه سلسـیوس  ( Coتوانـد   گیري دما که مـی  واحد اندازه. 2

  .باشد

3 .T1  :کانال اول دما  

4 .T2  :کانال دوم دما  

5 .TD  :دهد اختالف دماي بین کانال اول و کانال دوم را نمایش می.  

  گیري روند اندازه -14-2

  :گیري دماي بیمار به روش زیر عمل کنید  براي اندازه

کنید، کابل پـراب دمـا را بـه کـانکتور پـراب       اده میاگر از پراب دماي یکبار مصرف استف. 1

اگـر  . دما روي دیوارة جانبی مانیتور وصل نمایید و سپس پراب دما را به کابل وصل کنیـد 
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کنید پراب دما را مستقیماً به کـانکتور پـراب دمـا     از پراب دماي چندبار مصرف استفاده می

  .وصل نمایید

در صـورت اسـتفاده از پـراب هـاي      .وصـل کنیـد   پراب دما را به طور مناسب به بیمـار . 2

ــرد   پوســتی  ــدن قــرار گی ــد در هــر نقطــه از ســطح ب ــراب هــاي . پــراب مــی توان بــراي پ

Esophageal/Rectal پراب در محل هاي مربوطه قرار داده شوند ، .  

  .مانیتور را روشن نمایید. 3

  : نکته 

  .د استفاده شودهاي دماي یکبار مصرف تنها براي یک بیمار بای پراب      ●

گیـري دمـا سـاعتی یکبـار در طـول مانیتورینـگ انجـام         تست بررسی عملکرد اندازه      ●

گیـري عـادي دمـا اثـر      کشـد و روي انـدازه   ثانیـه طـول مـی    2ایـن تسـت حـدود    . شود می

  .گذارد نمی

چنانچه خطاهاي مربوط به دما غیر از آنچه در جدول ضمیمه مربوط به خطاهـاي تکنیکـی   

  . ه شرکت سازنده اطالع دهید بود ، ب

با مقاومت هاي مختلف و طبق روش خاصـی در   CY-F1و  YSIدما با پروب هاي دمایی 

  . شرکت سازنده چک می شوند 

  

  : هشدار 

کابـل پـراب   . آشکارسازي قطع شدن کابل پراب را قبـل از مانیتورینـگ چـک نماییـد          ●

ــال اول یــا دوم را از کــانکتور مــانیتو  ــددمــاي کان ــوري  . ر جــدا کنی ــد پیــام ف   مــانیتور بای
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"T1 SENSOR OFF"  و یا"T2 SENSOR OFF"   را نمایش داده و آالرم صوتی نیـز

  .فعال شود

و یـا طبـق نظــر   (گیـري دمـا بایـد هـر دو سـال یکبـار        کالیبراسـیون عملکـرد انـدازه         ●

دمـا داشـتید بـا    گیـري   اگر نیـاز بـه کالیبراسـیون عملکـرد انـدازه     . انجام شود) بیمارستان

  .خدمات پس از فروش تماس بگیرید

زمانیکـه از  .مراقب باشید از آسیب رسیدن بـه پـروب دمـا و کابـل جلـوگیري شـود            ●

اگـر کابـل بـه    .پروب دما و کابل آن استفاده نمی شود آن را بـه صـورت حلقـه اي بپیچیـد    

  .شدت خم شود آسیب مکانیکی به آن وارد می شود

  

  : TEMP SETUPمنوي  -14-3

  :را در پنجره پارامتر مربوطه انتخاب کنید تا منوي زیر باز شود  TEMPنشانگر 

  
  :توانید تنظیمات زیر را انجام دهید  در این منو می

ALM  :توان آالرم مربوط بـه دمـا را    میON   یـاOFF  در حـال  . نمـودON   در صـورت

اگـر  . کنـد  مـورد را نیـز ذخیـره مـی    بروز آالرم مانیتور نشانگرهاي آالرم را ارائه کرده و 
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OFF در این . گردد شود و نه مورد ذخیره می باشد و آالرم رخ دهد نه نشانگري ظاهر می

  .شود نمایش داده می TEMPحالت نماد         در سمت راست نشانگر 

ALM LEV  : تـوان   سطح آالرم را مـیHIGH )  آالرم سـطح بـاال( ،MED )  آالرم سـطح

  .انتخاب نمود) آالرم سطح پایین( LOWو یا ) میانی

ALM REC  : در صورتON       بودن هنگام بروز آالرم مـانیتور قـادر بـه پرینـت گـرفتن

  .تواند پرینت بگیرد بودن هنگام بروز آالرم مانیتور نمی OFFخواهد بود و در صورت 

T1 ALM HI  :حد باالي آالرم کانال اول دما  

T1 ALM LO  :دما حدت پایین آالرم کانال اول  

T2 ALM HI  :حد باالي آالرم کانال دوم دما  

T2 ALM LO  :حد پایین آالرم کانال دوم دما  

TD ALM HI  :حد باالي آالرم اختالف دماي دو کانال  

TEMP UNIT  :تواند  گیري دما که می واحد اندازهCo )درجه سلسیوس (  یـاFo )  درجـه

  .باشد) ایتفارنه

DEFAULT  : براي دسترسی به منويTEMP DEFAULT CONFIG    ایـن گزینـه را

ــد ــو مــی. انتخــاب کنی ــه  درون من ــد گزین  FACTORY DEFAULT CONFIGتوانی

تنظیمـات پـیش   ( USER DEFAULT CONFIGو یـا  ) تنظیمات پیش فـرض کارخانـه  (

اي بـاز شـده و سـؤالی     رهپس از انتخاب و خروج از منو پنج. را انتخاب کنید) فرض کاربر

  .پرسد در مورد تأیید انتخاب انجام شده می

  :دهد  جدول زیر محدوده قابل تعریف براي حدود آالرم دما را نشان می
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  ها اختالف بین گزینه  حداقل حد پایین  حداکثر حد باال  پارامتر

T1 50 0 0.1 
T2 50 0 0.1 
TD 50 0 0.1 
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  : نکته 

ــاي       ● ــد در دمـــاي بـــیش از  بـــراي پـــراب دمـ چنـــدبار مصـــرف پـــراب دمـــا نبایـ

C100)F212( oo اگر براي مدت زمانی کوتاه بـین  . قرار بگیردCo Coتـا   80 قـرار   100

  .گیرد اشکالی ندارد

اي شـامل الکـل   هـ  تـوان از پـاك کننـده    تنها می. پراب را نباید با بخار ضدعفونی کرد      ●

  .استفاده کرد

  
  حفظ و نگهداري – 4-14

  : هشدار 

  .قبل از تمیز کردن مانیتور یا پراب مطمئن شوید دستگاه خاموش است       ●

  .قرار گیرد C°100نباید در دماي باالتر از  TEMPپراب        ●

  .پراب نباید با بخار ضدعفونی گردد       ●

  .کننده هایی مانند الکل براي ضدعفونی کردن استفاده کردتنها می توان از پاك        ●

پرابهاي روده اي در صورت امکان همراه با پوشش پالستیکی مورد اسـتفاده قـرار          ●

  .گیرند

براي تمیز کردن پراب ،کانکتور را در یک دست گرفته و بـا دسـت دیگـر از بـاال بـه             ●

  .کنید پایین با یک پارچه مرطوب پراب را تمیز
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  : نکته 

  .پرابهاي یکبار مصرف نباید مورد گندزدایی و استفاده مجدد قرار گیرند      ●

  .پرابهاي یکبار مصرف باید به طریقه صحیح بازیافت یا معدوم گردند      ●
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  IBPمانیتورینگ : فصل پانزدهم 

  :مقدمه  -15-1

شــامل فشــار سیســتولیک، (گیــري فشــار خــون تهــاجمی  مــانیتور داراي دو کانــال انــدازه

   .دهد است و دو شکل موج را نمایش می) دیاستولیک و میانگین

  
  .توانید شکل موج کانال اول را براي نمایش داده شدن انتخاب کنید می:  CH1نشانگر . 1

  .توانید شکل موج کانال دوم را براي نمایش داده شدن انتخاب کنید می:  CH2نشانگر . 2

  :عبارتند از  CH2و  CH1خاب براي هاي قابل انت گزینه

ART : Arterial Blood Pressure. 

PA : Pulmonary Arterial Pressure. 

CVP : Central Venous Pressure. 

RAP : Right Atrial Pressure. 

LAP : Left Atrial Pressure. 

ICP : IntraCranial Pressure 

در سـمت چـپ خـط بـاالیی و خـط      . هر شکل موج داراي سه خط جهت مقیاس بندي اسـت 

  .پایینی حدود مقیاس نوشته شده است

  :ها قرار داد به شکل زیر است  پنجره پارامتر که در سمت راست شکل موج
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 IBP (1,2) SELECTتوانیـد وارد منـوي    با انتخاب این گزینه می:  IBP (1,2)نشانگر . 1

  .شوید

  .باشد) کیلو پاسکال( KPaو یا  )میلی متر جیوه( mmHgتواند  واحد فشار که می. 2

مقادیر پارامتر کانال اول شامل فشار سیستولیک، فشـار میـانگین و فشـار دیاسـتولیک     . 3

  ).از چپ به راست(

مقادیر پارامتر کانال دوم شامل فشار سیستولیک، فشـار میـانگین و فشـار دیاسـتولیک     . 4

  ). از چپ به راست(

نمـایش   CPPو  ICPانتخاب شـوند، مقـادیر    CH2و  CH1براي  ICPیا  ARTهنگامیکه 

  .است ICPمنهاي  ARTبرابر فشار میانگین  CPPشوند که  داده می

  : هشدار 

ــر        ● ــا از ترانسدیوس ــد     IBPتنه ــتفاده کنی ــه اس ــن دفترچ ــده در ای ــیح داده ش . توض

  .هاي یکبار مصرف نباید مجدداً استفاده شوند ترانسدیوسرها یا دام

شــوند بایــد داراي اســتانداردهاي تجهیــزات  لــوازمی کــه اســتفاده مــیهــا و  قســمت      ●

  .الکتریکی پزشکی و ایمنی مورد نیاز باشند
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هنگام استفاده از مانیتور به همراه تجهیزات جراحی فرکانس بـاال اجـازه ندهیـد کـه           ●

یـان  ترانسدیوسر و کابل با تجهیزات جراحی فرکانس باال تماس پیدا کنند زیـرا بـر اثـر جر   

  .توانند باعث سوختگی بیمار شوند نشتی می

. آشکارسازي قطع شدن کابل ترانسدیوسر را قبل از آغـاز مانیتورینـگ چـک نماییـد          ●

ــانکتور    ــر را از کـ ــل ترانسدیوسـ ــد   IBPکابـ ــدا نماییـ ــانیتور جـ ــام  . روي مـ ــد پیـ   بایـ

"IBP SENSOR OFF" دروي صفحه نمایش داده شود و آالرم صوتی نیز شنیده شو.  

اپراتور می بایست از ایجاد اتصال الکتریکی بین رابط هاي دسـتگاه بـه خـاطر حفـظ           ●

  .ایمنی دستگاه اجتناب نماید

ترانسدیوسر توضیح داده شده در این دفترچـه در برابـر شـوك الکتریکـی حفاظـت شـده       

ر تـوان آنـرا د   است مخصوصاً در برابر جریان نشتی و تداخالت دفیبریالسـیون قلبـی مـی   

در هنگام دفیبریالسیون، شکل موج فشار ممکن اسـت بـه طـور    . عمل جراحی استفاده کرد

گذرا دچار اختالل شود اما بعد از اینکه مـانیتور بعـد از دفیبریالسـیون بـه عملکـرد عـادي       

  .مانند برگشت تنظیمات انجام شده توسط کاربر بدون تغییر باقی می

  : نکته 

  .رانسدیوسر را مرتباً کالیبره نماییدطبق قوانین بیمارستان ت      ●
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  :روند مانیتورینگ  -15-2

  نکته 

سـاخت شـرکت سـازگان گسـتر      IBPالزم به ذکر است کـه تنظیمـات و منـوي مـاژول      ●

  . می باشد Mindrayمشابه ماژول 

  

  .روي مانیتور وصل کرده و مانیتور را روشن نمایید IBPکابل فشار را به کانکتور . 1

مطمـئن  . ترانسدیوسر را با تزریق کردن محلول نرمـال سـالین آمـاده نماییـد     مسیرها و. 2

  .ها و ترانسدیوسر خالی از حباب هواست شوید که سیستم لوله

  : نکته 

در صورت مشاهده هوا درون سیستم مجدداً سیستم را با محلول نرمال سـالین پـر         ●

  .نمایید

شـوید کـه هـوا در کتتـر و مسـیر وجـود       کتتر را به مسیر فشار وصل کرده و مطمـئن  . 3

  .ندارد

تقریبـاً خـط   . (ترانسدیوسر را در جایی قرار دهید که هم سطح با قلب بیمار قـرار گیـرد  . 4

  ) میان آگزیالري

  .بگیریم انتخاب شده باشد IBPخواهیم  چک کنید که نشانگر مناسب جایی که می. 5

  (Zeroing). ترانسدیوسر را صفر نمایید. 6
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  : IBPمنوي  -15-3

  :را در پنجره پارامتر انتخاب نمایید تا منوي زیر باز شود  IBP (1,2)نشانگر 

  
IBP SETUP  :         اولین گزینه از این منـو اسـت کـه خـود داراي منـویی اسـت کـه در زیـر

  :بینید  می
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ALM  : آالرم مربوط بهIBP توان  را میON  یاOFF اگر . کردON   باشد و آالرمـی رخ

باشـد   OFFاگر . کند نیتور نشانگرهاي آالرم را نمایان ساخته و مورد را ذخیره میدهد ما

در ایـن حالـت نمـاد       در سـمت     . . کنـد  نشانگري نمایش نداده و مورد را نیز ذخیره نمی

  .شود نمایش داده می IBP (1,2)راست نشانگر 

ALM LEV  : تـوان   سطح آالرم را مـیHIGH )  آالرم سـطح بـاال( ،MED )  آالرم سـطح

  .تعریف کرد) آالرم سطح پایین( LOWو یا ) میانی

AMP ADJUST  : تنظیم دامنه براي شکل موج دو حالتMANUAL  وAUTO دارد.  

را بـه طـور دسـتی از میـان      IBPتوانیـد کانـال    انتخـاب شـود شـما مـی     MANUALاگر 

سـپس  انتخـاب کـرده و    P2و  ART ،P1 , ICP , LAP , RAP , CVP , PAهاي  گزینه

  .تنظیم کنید SCALE ADJUSTمقیاس آنرا درون منوي 

درآمـده   P2و  P1به صـورت   IBPهاي  انتخاب شود نشانگر شکل موج کانال AUTOاگر 

  .شود و مقیاس نیز توسط سیستم به طور خودکار تنظیم می

SWEEP  :میلی متر بر ثانیه باشد 25و یا  12.5تواند  سرعت نمایش شکل موج می.  
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UNIT  :تواند  گیري فشار می د اندازهواحmmHg )میلی متر جیوه ( یاKPa )کیلوپاسکال (

  .باشد

FILTER  : روش فیلتر کردن شکل موجIBP سـه  . توان در این قسمت انتخاب کـرد  را می

و ) هرتـز  8فیلتـر کـردن   ( SMOOTH، )هرتز 16فیلتر کردن ( NORMAL: گزینه دارد 

NO FILTER حالت پیش فـرض  . دهد لتر کردن نمایش میکه شکل موج اصلی را بدون فی

  .نیز همین است

ALM LIMIT SETUP  :         این گزینه خـود داراي یـک زیـر منـو اسـت کـه در شـکل زیـر

  :بینید  می

  
تواند حدود باال و پـایین فشـارهاي سیسـتولیک، میـانگین و دیاسـتولیک را       در این منو می

  .براي هر دو کانال تعریف کنید
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  .دهد هاي قابل تعریف براي حدود آالرم را نشان می هجدول زیر محدود

حداکثر حد باالي آالرم   نشانگر فشار
(mmHg) 

حداقل حد پایین آالرم 
(mmHg) 

  ها اختالف بین گزینه

ART 300 0 1 
PA 120 -6 1 

CVP 40 -10 1 
RAP 40 -10 1 
LAP 40 -10 1 
ICP 40 -10 1 
P1 300 -50 1 
P2 300 -50 1 

  

SCALE ADJUST  :تـوان   در این منـو مـی  . این گزینه نیز خود داراي یک زیر منو است

  .روند را براي هر دو شکل موج تنظیم کرد مکان سه خطی که جهت مقیاس به کار می

  
HI  :مقیاس مرجع هنگام تغییر مقیـاس بـاال تغییـر    . مشخص کننده خط باالیی مقیاس است

  .کند می

LO  :مقیـاس مرجـع هنگـام تغییـر مقیـاس پـایین       . یاس استمشخص کننده خط پایینی مق

  .کند تغییر می

VAL  : هـاي بـاال و پـایین هنگـام تغییـر       مقیـاس . کنـد  مقیاس مرجع و مکان آنرا معین مـی

  .مانند مقیاس مرجع، بدون تغییر می
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  : نکته 

  .مقیاس باالیی نباید از مقیاس پایینی کوچکتر باشد و بالعکس      ●

  .کند هاي باالیی و پایینی تغییر می ل موج هنگام تغییر مقیاسدامنه شک       ●

EXPAND PRESSURE  :توانیـد فشـار    شما مـی . این گزینه نیز داراي یک زیر منوست

 , DIA MEAN: هـا عبارتنـد از     گزینـه . را معـین کنیـد   P2و  P1گیري شـده بـراي    اندازه

SYS, )شوند گیري می هر سه فشار اندازه ( وMEAN )گیـري   نها فشار میانگین اندازهکه ت

  .)شود می

  
DEFAULT  :      بـا انتخـاب ایـن گزینـه منـويIBP (1,2) DEFAULT CONFIG   بـاز

تنظـیم  ( FACTORY DEFAULT CONFIGتوانیـد گزینـه    درون منو مـی . خواهد شد

را ) تنظیم پیش فرض کـاربر ( USER DEFAULT CONFIGو یا ) پیش فرض کارخانه

شـود و سـؤالی جهـت     اي باز مـی  ز پایان انتخاب و خروج از منو پنجرهبعد ا. انتخاب نمایید

  .شود تأیید انتخاب انجام شده پرسیده می

  : IBP Pressure Zeroمنوي  -15-4

اسـت   IBP PRESSURE ZEROگزینـه    IBP (1,2) SELECTدومین گزینه از منوي 

  :شود  که با انتخاب آن منوي زیر باز می
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  :ترانسدیوسر فشار  (Zeroing)ن روند صفر کرد -15-4-1

  .ترانسدیوسر را از بیمار جدا نمایید. 1

ترانسدیوسـر در  . سه راهی را طوري تنظیم کنید که کانال مرتبط بـا بیمـار بسـته شـود    . 2

  .شود این حالت از طریق سه راهی به سمت اتمسفر باز می

  .نماییدرا براي آغاز صفر کردن انتخاب  CH2 ZEROیا  CH1 ZEROگزینه . 3

  

  :نکته 

گیري صحیح، ترانسدیوسر را قبل از اینکه براي صفر کـردن   براي اطمینان از اندازه       ●

  .مانیتور استفاده شود صفر نمایید
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تقریبــاً خــط میــان . ترانسدیوســر را در ســطح یکســانی بــا قلــب بیمــار قــرار دهیــد       ●

  .آگزیالري

را انجام دهید و در فواصل زمانی مشـخص در  قبل از مانیتورینگ صفر کردن فشار       ●

صفر کردن همچنین بایـد  . نیز این کار را انجام دهید) حداقل روزي یکبار(طول مانیتورینگ 

  .شود نیز انجام شود هنگامیکه کابل ترانسدیوسر جدا شده و مجدداً وصل می

  :هاي فوري مرتبط با صفر کردن  پیام -15-4-2

یان یافتن صفر کردن ترانسدیوسر فشار اطالعات فوري زیـر  مانیتور ممکن است پس از پا

براي کانـال دوم نیـز بـه همـین صـورت      . هاي زیر براي کانال اول است پیام. را نشان دهد

  :خواهد بود 

CH1 SUCCESSFUL ZERO  :   روند صفر کردن پایان یافته، مسیر ترانسدیوسـر کـه

  .ه بیمار باز شودبه اتمسفر باز بوده باید بسته شود و مسیر متصل ب

CH1 SENSOR OFF, FAIL  :   چک کنید که ترانسدیوسر کانال اول به مـانیتور وصـل

اگر باز هم پیام تکرار شد با خـدمات پـس   . باشد و سپس صفر کردن را مجدداً انجام دهید

  .از فروش تماس بگیرید

IN DEMO , FAIL  :         مطمئن شـوید کـه مـانیتور در حالـت دمـو نباشـد و صـفر کـردن

اگر همچنـان پیـام بـاقی بـود بـا خـدمات پـس از        . رانسدیوسر فشار را مجدداً انجام دهیدت

  .فروش تماس بگیرید

PRESSURE OVER RANGE , FAIL  :  چک کنید که سه راهی به سمت اتمسفر بـاز

اگـر پیـام هنـوز در حـال     . باشد و صفر کردن ترانسدیوسر فشـار را مجـدداً انجـام دهیـد    
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وسر جدید به کار برید و در صورت باقی ماندن بـا خـدمات پـس    نمایش است یک ترانسدی

  .از فروش تماس بگیرید

PULSATILE PRESSURE, FAIL  :    مطمئن شوید که ترانسدیوسر بـه بیمـار وصـل

سـپس صـفر کـردن ترانسدیوسـر فشـار را      . نیست و سه راهی به سمت اتمسـفر بازسـت  

ت بـا خـدمات پـس از فـروش تمـاس      اگر پیام هنوز در حال نمایش اسـ . مجدداً انجام دهید

  .بگیرید

  : IBPکالیبراسیون  -15-5

 IBP PRESSURE CALIBRATEگزینه  IBP(1,2)SELECTآخرین گزینه از منوي 

  .شود است که با انتخاب آن منوي زیر باز می

  
  :روند کالیبراسیون  -15-5-1

ده و سـپس بـه   آنـرا بـه سـه راهـی وصـل کـر      . ترانسدیوسر فشار را از بیمار جدا کنید. 1

ماننـد  . شـکل اسـتفاده کنیـد    Tبراي اتصـال از کـانکتور   . مانومتر و پمپ دستی وصل کنید

  :شکل 
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اگر موفقیت آمیز بود سه راهی را به . کار صفر کردن ترانسدیوسر فشار را انجام دهید. 2

  .سمت مانومتر باز نمایید

 CH1 CAL مقـداري را بـراي گزینـه    IBP PRESSURE CALIBRATEدر منوي . 3

VALUE  و یاCH2 CAL VALUE مقدار فشار کالیبراسیون کانـال اول  . انتخاب نمایید

  .یا دوم تنظیم شد

با استفاده از پمپ دستی، شروع به باد زدن کنید تا زمانی که سـطح جیـوة مـانومتر بـه     . 4

  .اندازه مقدار فشار کالیبراسیون تنظیم شده باال بیاید

ون تنظیم شده را تا زمانی که برابر مقدار فشار نشـان داده شـده   مکرراً مقدار کالیبراسی. 5

  .در ستون مرکوري گردد تنظیم کنید

  .کند را انتخاب کنید، مانیتور شروع به کالیبره کردن می CALIBRATEگزینه . 6

  .هاي فوري مانیتور پاسخ دهید به پیام. منتظر نتیجه کالیبراسیون بمانید. 7

ــد از کالیبراســیون، . 8 ــانکتور    بع ــون و ک ــه فشــار خ ــد  Tلول ســپس . شــکل را جــدا کنی

  .ترانسدیوسر فشار را به بیمار وصل کنید و مانیتورینگ عادي را انجام دهید
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  : نکته        ●

کالیبراسیون باید هنگام استفاده از ترانسدیوسر جدید یا در فواصل زمانی مشـخص        ●

  .طبق قوانین بیمارستان انجام شود

صـفر کـردن   . شـود  گیـري دقیـق مـانیتور مـی     یبراسیون سبب اطمینـان از انـدازه  کال      ●

  .ترانسدیوسر فشار را باید قبل از کالیبراسیون انجام داد

  

  : هشدار 

  .هرگز هنگام مانیتورینگ بیمار، کالیبراسیون را انجام ندهید      ●

  :هاي فوري مرتبط با کالیبراسیون  پیام -15-5-2

. هـاي فـوري زیـر را نشـان دهـد      پس از پایان یافتن کالیبراسیون پیـام  مانیتور ممکن است

  .براي کانال دوم نیز به همین صورت خواهد بود. ها براي کانال اول است پیام

CH1 SUCCESSFUL CALIBRATE  :      کنـد و   کانـال اول بـه طـور طبیعـی کـار مـی

  .استفاده شود IBPتواند جهت مانیتورینگ  می

CH1 SENSOR OFF , FAIL  :  چک کنید که ترانسدیوسر کانال اول به مانیتور وصـل

داد بـا   اگر مانیتور همچنان این پیـام را مـی  . باشد سپس کالیبراسیون را مجدداً انجام دهید

  .خدمات پس از فروش تماس بگیرید

IN DEMO, FAIL  :     مطمئن شوید که مانیتور در حالـت دمـو نباشـد و کالیبراسـیون را

  .اگر پیام همچنان ادامه داشت با خدمات پس از فروش تماس بگیرید. مجدداً انجام دهید
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PRESSURE OVER RANGE , FAIL  : ،چک کنید که مقدار کالیبراسیون تنظیم شده

شـود بـا    اگر پیام همچنان نمایش داده می. معتبر باشد و کالیبراسیون را مجدداً انجام دهید

  .خدمات پس از فروش تماس بگیرید

PULSATILE PRESSURE, FAIL  :  چک کنید که مقدار فشار نشان داده شده توسـط

اگـر پیـام فـوري    . مانومتر بدون تغییر باقی مانده باشد، کالیبراسیون را مجدداً انجام دهیـد 

  .همچنان در حال نمایش است با خدمات پس از فروش تماس بگیرید

  :حفظ و نگهداري  -15-5-3

  (warning):       هشدار   

بل از تمیز کردن مطمئن شوید که مبـدل از دسـتگاه قطـع شـده اسـت و یـا مـانیتور        ق     ●

  .جدا شده است ACخاموش و از برق 

  : IBPتمیز کردن مبدل -15-5-3-1

تمام شد لوله ها را از مبـدل جـدا نمائیـد و دیـافراگم      IBPبعد از آنکه عملکرد مانیتورینگ 

وطه ور کردن در آب و یـا شسـتن بـه وسـیله     مبدل را با آب بشویید ، مبدل و کابل را با غ

  :صابون و یا مواد شویندة زیر تمیز کنید

- Cetylcide  
- Wanicide-01 

- Wescodyne 

- Cidex 

- Lysol 

- Vesphene 

 .مبدل را قبل از انبار کردن خشک کنید.کانکتور را در هیچ مایعی غوطه ور نکنید
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  COمانیتورینگ : فصل شانزدهم 

  :مقدمه  -16-1

بـا اسـتفاده از روش ترمودیلوشـن     (Cardiac Output : CO)برون ده قلبی گیري  اندازه

ده قلبـی و انجـام    گیـري دمـاي خـون بیمـار و بـرون      مانیتور قادر به اندازه. شود انجام می

  .محاسبات همودینامیک است

توانید تزریق هم دماي محیط و یا تزریق در دماي آب و یخ با اسـتفاده از سیسـتم    شما می

گیـري قبـل از محاسـبه میـانگین      انـدازه  6توانیـد تـا    شـما مـی  . سرنگ انجام دهید تزریق یا

  .انجام دهید (.C.I)و میانگین ایندکس قلبی  (.C.O)ده قلبی  برون

هـا   گیـري  شـوند شـما را در انجـام انـدازه     هاي فوري که روي صفحه نمـایش داده مـی   پیام

  .کند مرحله به مرحله راهنمایی می

کند کـه در پنجـره پـارامتر نمـایش      نها تعدادي پارامتر عددي را تولید میت COگیري  اندازه

مانند آنچـه کـه در شـکل     COپنجره پارامتر . کند شوند ولی شکل موجی تولید نمی داده می

  :بینید است  می

  
  .دسترسی خواهیم داشت CO SETUPکه با انتخاب آن به منوي  COنشانگر . 1

) درجـه فارنهایـت  ( Foیـا  ) درجـه سلسـیوس  ( Coتوانـد    یگیري دما که مـ  واحد اندازه. 2

  .باشد
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 (CO)برون ده قلبی اندازه گرفته شده . 3

  (TB)دماي خون اندازه گرفته شده . 4

  :گیري  روند اندازه -16-2

  : هشدار 

  .تجهیزات پزشکی باشدلوازم مورد استفاده باید داراي ایمنی مورد نیاز       ●

  .اند از تماس آنها با فلزات هادي جلوگیري کنید هنگامیکه لوازم در حال استفاده      ●

  :براي مانیتور کردن برون ده قلبی بیمار روند زیر را دنبال کنید 

  .مانیتور وصل کنید COرا به کانکتور سنسور  COکابل  .1

بینیـد   همـانطور کـه در شـکل مـی    و پراب دما را به درسـتی   COگیري  کتتر اندازه .2

 .شود دماي خون خوانده شده نمایش داده می. وصل نمایید

 .را باز کرده و پارامترهاي این منو را تنظیم نمایید C.O. SETUPمنوي  .3

  : هشدار       

گیري با کتتـر مـورد اسـتفاده مطابقـت      مطمئن شوید که ضریب محاسبه براي اندازه      ●

  .داشته باشد

  

  : نکته 

اگر کتتر تعویض شد دستورالعمل آنـرا دنبـال کنیـد و ضـریب محاسـبه مناسـب را             ●

  .وارد نمایید
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بـاز   CO SELECTرا در پنجره پارامتر آن انتخـاب کنیـد تـا پنجـره      COنشانگر  .4

 WINDOW FORرا انتخاب کنید منوي  C.O. MEASUREسپس گزینه . شود

C.O. EDIT باز شود. 

  : نکته 

یـا   ONحالت . منبع دماي تزریق را به طور مناسب انتخاب کنید COنوي تنظیم در م      ●

OFF  یابـد روي محاسـبه    گیـري پایـان مـی    بودن آن هنگامیکه انـدازهCO   گـذارد  اثـر مـی .

  .گیري تغییر ندهید بنابراین، دماي منبع تزریق را قبل از پایان اندازه

  
 .کرار نماییدگیري را ت توانید در صورت نیاز اندازه شما می .5
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را  WINDOW FOR C.O. EDITیابد منوي  پایان می) ها(گیري  وقتی که اندازه .6

 .گیري شده دسترسی داشته باشید باز کنید تا به اطالعات اندازه

  : نکته 

گیـري   هنگامیکـه انـدازه  . آالم دماي خون غیرفعـال اسـت   .C.Oگیري  در طول اندازه      ●

  .شود یابد مجدداً فعال می پایان می

  : COگیري  ه پنجره انداز -16-3

سـپس  . شـود  بـاز مـی   CO SELECTدر پنجره پارامتر آن منـوي   COبا انتخاب نشانگر 

ــه  ــوي   CO MEASUREگزین ــه من ــراي دسترســی ب  WINDOW FOR COرا ب

MEASUREMENT ــد ــاب نماییـ ــور . انتخـ ــر سنسـ ــارت   COاگـ ــد عبـ ــل نباشـ   وصـ

"NO Sensor, unable to measure c.o."  ناحیـه پیـام فـوري پنجـره نمـایش داده      در

  .شود می

  
  COگیري  منحنی اندازه. 1



  VISTAتور يدفترچه راهنمای مان
 

REV:A3 ٢٢٧

  اطالعات فوري. 2

  گیري زمان آغاز اندازه. 3

4 .CO  :برون ده قلبی اندازه گرفته شده  

5 .CI  :ایندکس قلبی  

6 .BSA  :ناحیه سطح بدن  

7 .TB  :دماي خون  

8 .TI  :دماي تزریق  

ک عملکرد خاص خود را دارند و در زیـر توضـیح داده   توابع موجود در پنجره که هر ی. 9

  :شوند  می

START  :کند گیري را آغاز می انتخاب این گزینه اندازه.  

STOP  :گیري  در روند اندازهCO         اگر براي مـدت زمـان طـوالنی دمـاي خـون نتوانـد بـه

توانیـد   مـی گیري نتواند به طور خودکار متوقف شود شما  اش بازگردد یا اندازه مقدار اولیه

گیـري شـده نمـایش     اندازه CIو  CO. گیري متوقف شود این گزینه را انتخاب کنید تا اندازه

  .داده خواهند شد

CANCEL  :شـود  گیـري مـی   گیـري سـبب لغـو انـدازه     انتخاب این گزینه در هنگام اندازه .

  .شود گیري سبب پاك شدن نتیجه می انتخاب این گزینه بعد از اندازه

REC  :گیري بـا اسـتفاده از    سازد تا منحنی اندازه این گزینه این امکان را فراهم می انتخاب

  .رکوردر، پرینت گرفته شود
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Scale Y  :   این گزینه براي تغییر دادن مقیـاس محـورY ) بـه کـار   ) محـور دمـا  ) (عمـودي

Coسه سطح داریم، . رود می 0-0.5 ،Co Coو  0-1 توانیـد مقیـاس را طبـق     شما می. 0-2

  .شود مقیاس کوچکتر سبب بزرگتر شدن منحنی می. اختالف دما تنظیم کنید

Scale X  :    این گزینه براي تغییـر دادن مقیـاس محـورX ) بـه کـار   ) محـور زمـان  ) (افقـی

ثانیـه   30-0سـطح   گیـري را در  اگر شما اندازه. 60S , 0-30S-0: دو سطح داریم . رود می

ثانیـه   60-0ثانیه پایان نیابـد بـه طـور خودکـار بـه حالـت        30گیري در  آغاز کنید و اندازه

  .توان انجام داد نمی Xبعد از این تغییر حالت هیچگونه تنظیم بیشتري روي محور . رود می

EDIT  :      ایـن گزینـه امکـان ورود بـه منـويWINDOW FOR C.O. EDIT   را فـراهم

  .کند می

EXIT  :این گزینه سبب خروج از این پنجره خواهد شد.  

  :گیري  اندازه -16-4

در  "Ready for new measurment"گیري برون ده قلبی هنگامیکه پیام فـوري   اندازه. 1

  .تواند آغاز شود پنجره نمایش داده شود می

  .را انتخاب کنید و تزریق را آغاز کنید STARTگزینه . 2

گیري نمـایش داده   دماي فعلی خون و دماي تزریق در روند اندازهمنحنی ترمودیلوشن، . 3

  .شوند می

شـود در ایـن    گیري پایان یابد رسم منحنی به طور خودکار متوقـف مـی   هنگامیکه اندازه. 4

مـانیتور همچنـین   . شـوند  محاسبه شـده و در پنجـره نمـایش داده مـی     .C.Iو  .C.Oلحظه 

  .دهد نمایش می .C.Oرا در پنجره پارامتر  .C.Oمقدار 
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درپـی در   گیـري پـی   شـود کـه دو انـدازه    ها، پیشـنهاد مـی   گیري براي اطمینان از دقت اندازه

 C.O. SETUPطـول فواصـل زمـانی درون منـوي     . فواصل زمانی مشخص انجام شـود 

هاي فوري پنجـره   گیري بعدي در ناحیه پیام زمان باقی مانده تا اندازه. تواند تنظیم شود می

  گیـري بعـدي تـا زمـانی کـه ایـن زمـان صـفر شـود و پیـام           انـدازه . شـود  ینمایش داده مـ 

 "Ready for new measurement" تواند انجام گیرد نمایش داده شود نمی.  

  : نکته 

  .تزریق را انجام داد STARTثانیه پس از انتخاب گزینه  4باید ظرف       ●

یط کلینیکـی بیمـار قبـل از آغـاز     دقیقه و یا بیشتر بسته به شرا 1شود که  توصیه می      ●

گیـري انجـام    انـدازه  6توانید قبل از نگارش حـداکثر   شما می. گیري بعدي صبر نمایید اندازه

هــا جــاي اولــین  گیــري هــاي بیشــتر انجــام شــود آخــرین انــدازه گیــري اگــر انــدازه. دهیــد

خـاب نشـود   اگر یک منحنی در پنجره نگارش بـراي محاسـبه انت  . گیرند ها را می گیري اندازه

  .شود هاي جدید گرفته می گیري مکان منحنی توسط اندازه

  

  : .C.Oنگارش  -16-5

را انتخـاب   EDITگزینـه   WINDOW FOR C.O. MEASURMENTاگـر در منـوي   

  :باز خواهد شد  WINDOW FOR C.O. EDITکنید پنجرة 
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  .وابسته به آن .C.Oگیري و مقدار  اندازه 6منحنی یکی از  .1

 انگینمی .C.Oمقدار  .2

 میانگین .C.Iمقدار  .3

 .C.Oزیر منوي مربوط به نگارش  .4

در  COگیـري شـده و در قسـمت     تواننـد میـانگین   هاي انتخاب شده مـی  گیري مقادیر اندازه

  .براي محاسبات همودینامیک ذخیره شوند HEMODمنوي 

 COهــا و مقــادیر  شــوید تمــام منحنــی وقتــی بــراي اولــین بــار وارد پنجــره نگــارش مــی

گیـري   اند و نشانگر ایـن اسـت کـه ایـن مقـادیر میـانگین       هاي معتبر انتخاب شده گیري اندازه

هاي نامناسب را انتخاب کنیـد و سـپس نـاب     توانید با چرخاندن ناب منحنی شما می. اند شده

هاي حذف شـده سـفید    منحنی. ها از محاسبات حذف شوند گیري را فشار دهید تا این اندازه

  .شوند می
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  : نکته 

توانند مجـدداً انتخـاب شـده و در محاسـبات شـرکت داده       هاي حذف شده می منحنی      ●

  .شوند

  

  :مانیتورینگ دماي خون  -16-6

توانـد انجـام    در حال انجام نیسـت مـی   .C.Oگیري  مانیتورینگ دماي خون هنگامیکه اندازه

شـریان  کتتـر در   distalدماي خون با استفاده از ترمیستور نصب شـده در انتهـاي   . شود

  .شود گیري می ریوي اندازه

  
گیـري   ده قلبی غیرفعال است و هنگامیکه اندازه گیري برون آالرم دماي خون در طول اندازه

  .شود یابد آالرم به طور خودکار فعال می پایان می
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  .شود نشان داده می .C.Oدماي فعلی خون در پنجره پارامتر 

  : CO SETUPمنوي  -16-7

. بـاز شـود   C.O. SELECTپارامتر آنـرا انتخـاب کنیـد تـا منـوي       در پنجره COنشانگر 

  :را انتخاب کنید تا منوي زیر باز شود  CO SETUPدرون این منو گزینه 

  
  :توان تنظیمات زیر را انجام داد  در این منو می

ALM  :تـوان   آالرم دماي خون را میON   یـاOFF  هنگامیکـه  . نمـودON   باشـد و آالرم

رخ دهد مانیتور نشانگرهاي آالرم را ارائه کرده و مـورد را نیـز ذخیـره     (TB)دماي خون 

باشد و آالرمی رخ دهد مانیتور نه نشانگري را نشان داده و نه مـورد را   OFFاگر . کند می

  .شود نمایش داده می TBدر این حالت نماد        در سمت راست نشانگر . کند ذخیره می

  : هشدار 

  .غیرفعال است .C.Oگیري  خون در طول اندازه آالرم دماي      ●

ALM LEV  :توان  سطح آالرمی را میHIGH )  آالرم سـطح بـاال( ،MED )  آالرم سـطح

  .انتخاب نمود) آالرم سطح پایین( LOWو یا ) میانی

ALM REC  :  در صـورتON      بـودن و وقـوع آالرم مــانیتور قـادر اسـت از آن پرینــت

  .تواند از آن پرینت بگیرد رمی رخ دهد مانیتور نمیباشد و آال OFFاما اگر . بگیرد
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TB ALM HI  :حد باالي آالرم دماي خون  

TB ALM LO  :حد پایین آالرم دماي خون  

  :جدول زیر نشان دهنده محدوده قابل تعریف براي حدود آالرم دماي خون است 

  

  ها اختالف بین گزینه  حداقل حد پایین  حداکثر حد باال  پارامتر

TB 43 23 0.1 
CO. CONST  :  شـود  این ضریب به نوع کتتر مورد استفاده و حجم تزریق مربـوط مـی .

  .بعد از جاگذاري کتتر باید طبق دستورالعمل استفاده کتتر این گزینه را تنظیم کرد

INJ. TEMP FROM  :    منبع دمـاي تزریـق اگـرON       باشـد سیسـتم بـا قـرار دادن یـک

باشـد   OFFاگـر  . گیرد می  دماي تزریق را اندازه سنسور در مسیر تزریق به طور همزمان

شـود و سیسـتم    وارد مـی  INJ. TEMPدماي تزریق به طور دستی درون منو در گزینـه  

مستقیماً دماي تزریق از پیش تنظیم شده را به جـاي آشکارسـازي همزمـان دمـا در نظـر      

  .گیرد می

INJ. TEMP  :     دمـاي تزریـق هنگامیکـه گزینـهINJ. TEMP FROM روي OFF   باشـد

تـا   0محدوده قابـل تعریـف   . توان این گزینه را روي دماي تزریق مورد نظر تنظیم کرد می

  . درجه سلسیوس است 27

TEMP UNIT  :توان   گیري دما را می واحد اندازهCo )درجه سلسیوس (  یـاFo )  درجـه

  .تعریف کرد) فارنهایت
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INT TIME(S)  :تـا   5تـوان بـین    درپی را مـی  گیري پی حداقل فاصله زمانی بین دو اندازه

ثانیـه کـم یـا زیـاد      5ثانیه  5توان این زمان را با چرخاندن ناب  می. ثانیه تعریف کرد 300

  .نمود

DEFAULT  :  با انتخاب این گزینه منـويCO DEFAULT CONFIG   شـود  بـاز مـی .

تنظیمات پیش فـرض  ( FACTORY DEFAULT CONFIGتوانید گزینه  درون منو می

را انتخـاب  ) تنظیمات پیش فـرض کـاربر  ( USER DEFAULT CONFIGو یا ) کارخانه

اي بـاز شـده و در مـورد تأییـد انتخـاب       پس از پایان انتخاب و خروج از منـو پنجـره  . کنید

  .پرسد انجام شده سؤالی می

  :محاسبات همودینامیک  -16-8

را  HEMO CALCULATEگزینـه   WINDOW FOR C.O. EDITاگـر در پنجـره   

این پنجره نشـان دهنـده مقـادیر    . باز خواهد شد HEMO WINDOWانتخاب کنید منوي 

  .پارامترهاي ورودي و نتیجه محاسبات است
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. توان مقدار آنرا تنظیم نمـود  در این پنجره با چرخاندن ناب و انتخاب قسمت مورد نظر می

ــان تنظــیم تمــام پارام  ــه بعــد از پای ــد CALCULATEترهــا گزین نتیجــه . را انتخــاب کنی

از  RECتوانیـد بـا انتخـاب گزینـه      مـی . شـود  محاسبات فوراً درون پنجره نمایش داده مـی 

  .طریق رکوردر از نتیجه محاسبات پرینت بگیرید

  :پارامترهاي ورودي عبارتند از 

PAWP  :Pulmonary Artery Wedge Pressure  :فشار وج شریان ریوي.  

CVP  :Central Venous Pressure  :فشار ورید مرکزي  

CO  :Cardiac Output  :ده قلبی برون 

HR  :Heart Rate  :نرخ ضربان قلب 

APMAP  : Mean Artery Pressure  : فشار میانگین شریانی  

LV-D  :Left Ventricular Diameter  :قطر بطن چپ 

PA MAP  :Mean Pulmonary Artery Pressure  :ار میانگین شریان ریويفش 

HT  :Height  :قد بیمار 

WT  :Weight  :وزن بیمار  

  .جدول زیر نشان دهنده نتایج محاسبات همودینامیک است

 فرمول محاسبه  نام کامل مخفف
CI Cardiac Index 

  ایندکس قلبی
CO/BSA 

BSA Body Surface Area 
  اندازه سطح بدن

0.0061×HT+0.0128×WT-
0.1529 

SV Stroke Volume 
  اي حجم ضربه

CO/hr ×1000 

SVI Stroke Volume Index 
  اي ایندکس حجم ضربه

SV/BSA 
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SVR Systemic Vascular Resistance 
  مقاومت عروق سیستمی

79.96 × (apmap-cvp)/co 

SVR I System Vascular Resistance Index 
  ایندکس مقاومت عروق سیستمی

SVR × BSA 

PVR Pulmonary Vascular Resistance 
  مقاومت عروق ریوي

79.96 × (pamap-pawp)/co 

PVR I Pulmonary Vascular Resistance Index 
  ایندکس مقاومت عروق ریوي

PVR  × BSA 

LCW Left Cardiac Work 
  کار قلب چپ

0.0136 × upmap × co 

LCW I Left Cardiac Work Index 
  ایندکس کار قلب چپ

LCW/BSA 

RCW Right Cardiac Work 
  کار قلب راست

0.0136 × pamap × co 

RCW I Right Cardiac Work Index 
  ایندکس کار قلب راست

RCW/BSA 

LVSW Left Ventricular Stroke Work 
  اي بطن چپ کار ضربه

0.0136 × apmap × SV 

 LVSW I Left Ventricular Stroke Work Index 
 

  اي بطن چپ ایندکس کار ضربه

LVSW/BSA 

RVSW Right Ventricular Stroke Work 
  اي بطن راست کار ضربه

0.0136 × pamap × SV 

RVSW I Right Ventricular Stroke Work Index 
  اي بطن راست ایندکس کار ضربه

RVSW/BSA 

EF Ejection Fraction 
  اي کسر تخلیه

SV/fdata × 10 

 FDATA 7/(2.4+lv-d/10)×(lv-d/10)3  
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  2COمانیتورینگ : فصل هفدهم 

  :مقدمه  -17-1

در مسیرهاي هوایی بیمار است و شکل مـوج   2COگیري فشار  این مانیتور قادر به اندازه

2CO 2پنجره پـارامتر  . دهد ها نشان می را در ناحیه نمایش شکل موجCO    نشـان دهنـده

  :پارامترهاي زیر است 

2CO Et  : 2غلظت پایان بازدمیCO  

2CO Ins  : 2حداقل استنشاقCO  

AwRR  :نرخ تنفسی مسیر هوایی  

  
دسترسـی داشـته    SETUP 2COتوانیم بـه منـوي     که با انتخاب آن می 2COنشانگر . 1

  .باشیم

  .باشد) کیلو پاسکال( KPaیا ) میلیمتر جیوه( mmHgتواند  واحد فشار که می. 2

3 .2CO Et  : 2مقدار اندازه گرفته شده غلظت پایان بازدمیCO  

4. 2CO Ins  : 2مقدار اندازه گرفته شده حداقل استنشاقCO  

5 .AwRR  :مقدار اندازه گرفته شده نرخ تنفس مسیر هوایی  

  :تواند به یکی از سه ماژول زیر مجهز گردد  این مانیتور می
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1 .Mindray  

2 .Oridion  

3 .Welch Allyn  

  : Mindrayماژول  -17-2

  : هشدار 

  .باید در برابر ضربه خوردن و یا لرزش محافظت شود 2COماژول       ●

تنها براي کودکان و بزرگساالن قابل استفاده اسـت و بـراي نـوزادان     2COماژول       ●

  .توان از آن استفاده کرد نمی

بزرگتـر از  (بیش از حـد بـاال کـار کنـد      2COبا غلظت  هنگامیکه مانیتور در محیطی      ●

  .ها ممکن است دقت مناسب نداشته باشند گیري اندازه) درصد 0.5

  مجهـز   Mindrayاین بخش تنها براي دسـتگاههایی کـه بـه مـاژول سـاخت شـرکت             ●

  .می باشند کاربرد دارد

 2COین ماژول براساس این است که مولکـول  گیري در ا روش مورد استفاده جهت اندازه

  :گیري به این صورت است  روند اندازه. کند اشعه مادون قرمز را جذب می

گیري از طریق مسـیر هـوایی سیسـتم بـه درون مـاژول،       به محفظه اندازه 2COفرستادن 

میکرومتـر از یـک طـرف محفظـه و      4.26سپس تاباندن اشعه مادون قرمز بـا طـول مـوج    

گیري درجه تقلیل اشعه مادون قرمز رسیده به سمت دیگـر   استفاده از سنسور جهت اندازه

سـپس غلظـت   . اسـت  2COدرجه تقلیل اشـعه مـادون قرمـز متناسـب بـا غلظـت       . محفظه
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شار محیط به فشار تبـدیل شـده و نمـایش داده    با توجه به دما و ف 2COگرفته شده  اندازه

  :رابطه زیر نشان دهنده این تبدیل است . شود می

2CO  Partial Pressure (mmHg) = 2CO  Concentration (%)× Pamp 

(ambient pressure, mmHg)/100 

2CO  Partial Pressure (KPa) = 2CO Partial Pressure (mmHg)/7.5 

  : 2COگیري  آماده سازي جهت اندازه -17-2-1

  .گیري محفظه آب را در جاي آن نصب کنید قبل از اندازه. 1

 MEASUREرا روي  WORK MODEرا باز کرده و گزینه  SETUP 2COمنوي . 2

START UP" 2COتا زمـانی کـه آمـاده سـازي پایـان یابـد عبـارت        . ظیم کنیدتن روي  "

  .شود صفحه نمایش داده می

WARM UP" 2COبعد از شروع بـه کـار مـاژول پیـام     . 3 روي صـفحه نمـایش داده    "

  .در این هنگام ماژول در وضعیت گرم شدن است. شود می

 "Ready-to-measure") گیـري  آماده براي اندازه(از گرم شدن ماژول وارد حالت بعد . 4

  .گردد می

به طور پـیش فـرض وارد    2COگردد ماژول  هنگامیکه مانیتور براي اولین بار روشن می

براي فعال کردن مـاژول  . گردد می) منتظر ماندن براي شروع به کار( STAND BYحالت 

از ایـن بـه بعـد    . تنظـیم کنیـد   MEASUREرا روي  WORK MODEیـد گزینـه   شما با

مانـد و پـس از روشـن     گردد این گزینه بدون تغییر مـی  هنگامیکه مانیتور مجدداً روشن می

  .کردن مجدد در همان وضعیتی خواهد بود که هنگام خاموش کردن بوده است
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  :تواند نمایش داده شود  دو روش میاندازه گرفته شده  به  2COغلظت 

1 .(Ambient Temperature and Pressure, Dry Gas) ATPD  :    بـر حسـب دمـا و

  .فشار محیط، گاز خشک

2. (Body Temperature and Pressure, Saturated) BTPS :    بر حسـب دمـا و فشـار

  . بدن، اشباع شده

به ایـن   ATPD. شود نمایش داده می ATPDرت به صو 2COبه طور پیش فرض غلظت 

در فشار و دماي محیط و گاز خشک اندازه گرفتـه شـده اسـت     2COمعنی است که مقدار 

درجـه سلسـیوس،    37در دمـاي   2COبه این معنـی اسـت کـه غلظـت      BTPSدر حالیکه 

)OPH(رطوبت  میلی متر جیوه 47درصد و فشار  95رطوبت    .گیري شده است اندازه 2

  :فرمول محاسبه این دو واحد به صورت زیر است 

100/Pamp%)Vol(CO)mmHg(PCO:ATPD 22 ×=  

100/)47Pamp(%)Vol(CO)mmHg(PCO:BTPS 22 −×=  
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نشان دهنده درصد غلظت گاز و  %2CO ،Volنشان دهنده فشار  2PCOدر روابط باال 

Pamp  فشار محیط بر حسبmmHg )است) میلی متر جیوه.  

  : هشدار 

انـد از آنهـا اسـتفاده     بندي لوازم جانبی یا خود آنهـا آسـیب دیـده    در صورتیکه بسته      ●

  .نکنید

"START UP هاي پیام      ● 2CO WARM UP" 2COو  " که روي صفحه نمـایش   "

شوند نشان دهنده این هستند که سنسور شروع به کار کرده و در حال گرم شـدن   داده می

گیــري  را انــدازه بگیـرد امــا انـدازه   2COتوانـد   در طــول گـرم کــردن، مـاژول مــی  . اسـت 

توانـد انجـام    گیري اسـتاندارد مـی   هاي فوق، اندازه بعد از ناپدید شدن پیام. استاندارد نیست

  .شود

یکبـار مصـرف    (Sidestream Sampling Line)گیري هواي تنفسـی   وسیله نمونه      ●

توان آنرا براي استفاده مجـدد ضـد عفـونی کـرد و یـا اینکـه روي چنـد بیمـار          بوده و نمی

  .استفاده نمود

محفظه آب براي جمع کردن رطوبت موجـود در هـواي نمونـه گرفتـه شـده بـه کـار              ●

هنگامیکـه آب جمـع شـده بـه میـزان      . کنـد  مـاژول ممانعـت مـی    رود و از ورود آب بـه  مـی 

  .مشخص رسید، آب آنرا خارج کنید تا باعث بسته شدن مسیر هوا نشود

پس از استفاده طوالنی، گرد و غبار و یا سایر ذرات ممکن است سبب گرفتگی فیلتـر        ●

  .عویض شوددر این وضعیت محفظه آب باید ت. محفظه آب شده و مسیر هوا را ببندند
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  : SETUP 2COمنوي  -17-2-2

  :شود  در پنجره پارامتر آنرا انتخاب کنید منوي زیر باز می 2COاگر نشانگر 

  
  :توانید تنظیمات زیر را انجام دهید  در این منو می

ALM  :تــوان  آالرم را مــیON  یــاOFF اگــر . نمــودON 2الرم باشــد و آCO  رخ دهــد

باشـد و آالرمـی    OFFاگر . کند مانیتور عالئم آالرم را نشان داده و مورد را نیز ذخیره می

  در این حالـت نمـاد                  . کند رخ دهد مانیتور نه نشانگري را نشان داده و نه مورد را ذخیره می

  .شود نمایش داده می 2COدر سمت راست نشانگر          

ALM LEV  : تـوان   سطح آالرم را مـیHIGH )  آالرم سـطح بـاال( ،MED )  آالرم سـطح

  .تعریف کرد) آالرم سطح پایین( LOWو یا ) میانی

ALM REC  : اگرON تواند از آن پرینت بگیـرد و اگـر    باشد و آالرم رخ دهد مانیتور می

OFF یتور قادر نیست از آن پرینت بگیردباشد در صورت بروز آالرم مان.  

ALM HI 2CO  : 2حد باالي آالرمCO Et  

ALM LO 2CO  : 2حد پایین آالرمCO Et  

INS ALM HI  : 2حد باالي آالرمCO Ins  
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AWRR ALM HI  :االي آالرم حد بAwRR  

AWRR ALM LO  : حد پایین آالرمAwRR  

APNEA ALM :  میزان تأخیر جهت نشان دادن آالرم قطع تـنفس(Apnea)   را مشـخص

اگر قطع تنفس بیمار از این زمان تجاوز کند مـانیتور ایـن آالرم را فعـال سـاخته و     . کند می

Apnea" 2COپیام  و  10 ,15 ,25,20 ,30 ,35: هـا عبارتنـد از    ینهگز. دهد را نشان می "

  .ثانیه 40

SWEEP  :متـر بـر ثانیـه     میلـی  25و یـا   6.25 , 12.5توانـد   سرعت نمایش شکل موج می

  .باشد

UNIT  :توانـد   واحد فشار میmmHg )   میلـی متـر جیـوه( ،KPa )  و یـا  ) کیلـو پاسـکال %

  . باشد) درصد(

WAVE SCALE  :2توان دامنه شکل موج  میCO  راHIGH )زیاد (  و یـاLOW ) کـم (

  .تنظیم کرد

WORK MODE  :ــه ــد از  گزین بــراي آغــاز . STANDBYو  MEASUREهــا عبارتن

پمـپ   STANDBYدر حالت . را انتخاب کرد MEASUREباید حالت  2COمانیتورینگ 

امـر سـبب کـاهش میـزان مصـرف بـرق و        این. اند هوا و منبع اشعه مادون قرمز غیرفعال

 2COافزوده شدن طول عمر کـارکرد منبـع اشـعه مـادون قرمـز و همچنـین کـل مـاژول         

  .گردد می

  : نکته 

  .تواند غیرفعال گردد آالرم قطع تنفس نمی      ●
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شـود کـه محفظـه آب را از     یمورد نیاز نیست توصیه م 2COهنگامیکه مانیتورینگ       ●

  .تنظیم کنید STANDBYرا روي  WORK MODEمانیتور جدا کرده و گزینه 

OTHER SETUP  :شود با انتخاب این گزینه منوي زیر باز می.  

  
  :توان تنظیمات زیر را انجام داد  در این منو می

PUMP RATE  :2برداري پمپ ماژول  نرخ نمونهCO هـاي قابـل    گزینـه . کند عیین میرا ت

  ).میلی لیتر بر دقیقه( ml/min 100و یا   150:انتخاب عبارتند از 

N20 COMPEN  : جبران کنندهON2 . اگر غلظتON2   گیـري شـده از    در گـاز انـدازه

درصـد باشـد بایـد     30را انتخاب کرده و اگـر کـوچکتر از    ONدرصد کوچکتر نباشد  30

OFF را انتخاب کرد.  

COMPEN 2O  : 2جبران کنندهO .   2اگـر غلظـتO   50گیـري شـده از    در گـاز انـدازه 

 OFFدرصـد باشـد بایـد     50را انتخاب کرده و اگر کوچکتر از  ONدرصد کوچکتر نباشد 

  .را انتخاب کرد

Des COMPEN  : جبران کنندهDesflurane  :گیري شده  اگر در گاز اندازهdesflurane 

  .را انتخاب نمود OFFرا انتخاب کرد ولی اگر نباشد باید  ONباشد باید 
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BTPS  :2نمایش غلظتCO هـاي موجـود    گزینـه . بر حسب دما و فشار بدن و اشباع شده

را  BTPSباشد سیستم به طور خودکار جبران سازي  ONاگر  .OFFو  ON: عبارتند از 

  .غیرفعال خواهد بود BTPSباشد جبران سازي  OFFانجام داده و اگر 

. نماییـد  ONرا  BTPSگیرید باید  هاي بیمار را اندازه می درون ریه 2COهنگامیکه غلظت 

و بخار آب به میزان کافی و یا در حـد  درجه سلسیوس  37به طور طبیعی دماي ریه بیمار 

هنگام عبـور  . برداري با آن متفاوت است اما دما و غلظت بخار آب مسیر نمونه. اشباع است

. پـذیرد  از آن تـأثیر مـی   2COگیـري غلظـت    گیري دقـت انـدازه   تنفس بیمار از مسیر نمونه

در ایـن حالـت، سیسـتم بـه     . نمـود  ONرا  BTPSگیري دقیق، بایـد   براي اطمینان از اندازه

کند تا مقدار انـدازه گرفتـه شـده دقیقـاً      طور خودکار ضرایب محاسبات را طوري تنظیم می

  .هاي بیمار گردد در ریه 2COبرابر غلظت 

حــیط در فشــار م. نمــود OFFرا  BTPSمحــیط بایــد  2COگیــري غلظــت  هنگــام انــدازه

  .گیري سنسور تغییر نخواهد کرد استاندارد و گاز خشک دقت اندازه

 : نکته 

●      N2O COMPEN DES COMPEN, O2COMPEN,  را طبق وضعیت موجود

تنظیمات نادرست باعث ایجاد خطا از مقـادیر اصـلی و عـدم تشـخیص خواهـد      .تنظیم کنید 

  .شد

 باع شده در دماي بدن و فشـار محـیط،  گیري گاز مرطوب، بخار آب اش هنگام اندازه      ●

BTPS  راON گیري گاز خشـک در فشـار و دمـاي محـیط      هنگام اندازه. نماییدBTPS  را

OFF نمایید.  
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ZERO CAL  :جـا شـدن خـط پایـه،      دهد تا در صـورت جابـه   این گزینه به شما اجازه می

  . آنرا به طور دستی صفر نمایید

DEFAULT  :   با انتخاب این گزینـه منـويDEFAULT CONFIG 2CO    بـاز خواهـد

تنظـیم پـیش   ( FACTORY DEFAULT CONFIGتوانید گزینه  داخل منو شما می. شد

را ) تنظـیم پـیش فـرض کـاربر    ( USER DEFAULT CONFIGو یـا  ) فـرض کارخانـه  

د اي بـاز شـده و در مـورد تأییـ     پس از پایان انتخاب و خـروج از منـو پنجـره   . انتخاب کنید

  .پرسد انتخاب انجام شده سؤالی می

  : USER MAINTAIN 2COمنوي  -17-2-3

را انتخـاب   USER MAINTAIN 2COگزینه  USER MANITAINاگر درون منوي 

  :شود  کنید منوي زیر نمایش داده می

  
  :توانید تنظیمات زیر را انجام دهید  در این منو می

2CO  : 2مقدار فعلی اندازه گرفته شدهCO  در قسمت سمت راسـت  ). درصد% (بر حسب

که در گاز استاندارد جهت کالیبراسـیون وجـود    2COتوانید میزان  ، شما می2COمقدار 

  .%7و  %3 , %4 , %5 , %6: موجود عبارتند از هاي  گزینه. دارد را تعیین کنید
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BAROMETRIC  :     مقدار فعلی اندازه گرفته شده فشـار هـوا بـر حسـبmmHg )  میلـی

  )متر جیوه

SENSOR TEMP  :     دماي فعلی اندازه گرفته شده در اطراف سنسـور مـادون قرمـز بـر

  )درجه سلسیوس( Coحسب 

CUR PUMP RATE  :  کـردن انـدازه گرفتـه شـده فعلـی برحسـب        نـرخ پمـپml/min 

  )لیتر بر دقیقه میلی(

SET PUMP RATE  :هاي  نرخ پمپ کردن قابل انتخاب بین گزینهHIGH  وLOW.  

ZERO CAL  : 2براي صفر کردن ماژولCO بـراي از بـین   . این گزینه را انتخاب نمایید

صـفر کـردن را پـیش از    . تـوان ایـن کـار را کـرد     جـا شـدن خـط پایـه مـی      بردن اثر جابـه 

  .کالیبراسیون غلظت انجام دهید

CONFIRM CAL  : 2براي تأیید کالیبراسیون ماژولCO این گزینه را انتخاب نمایید.  

  :روند کالیبراسیون  -17-2-4

  .باشد (ready-to-measure)گیري  چک نمایید که ماژول در حالت آماده براي اندازه. 1

  .روي مانیتور وصل نمایید 2COمانند شکل زیر بطري گاز را به کانکتور سنسور . 2
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و یـا   %3 ,%4 ,%5 ,%6برابـر   2COبطري گاز باید شامل گاز استاندارد بـا غلظـت   . 3

  .مسیر گاز به مانیتور را باز نمایید. باشد 7%

USER MAINTAINمنوي . 4 2CO      2را بـاز نماییـد و قسـمت مقابـل گزینـهCO  را بـا

  .موجود در بطري گاز، یکسان تنظیم نمایید 2COغلظت 

USER MAINTAINهنگامیکه منـوي  . 5 2CO    گیـري شـده فعلـی     مقـدار غلظـت انـدازه

2CO دهد، منتظر بمانید تا عدد خوانده شده به حالت پایـداري برسـد، سـپس     را نشان می

  .آغاز گردد 2COرا انتخاب کنید تا کالیبراسیون ماژول  CONFIRM CALگزینه 

در منـوي   "!CALIBRATE SUCCESS"اگر کالیبراسیون موفقیت آمیز باشـد پیـام   . 6

USER MAINTAIN 2CO اگـر بـا شکسـت روبـرو شـود پیـام       . شـود  نمایش داده می

"CAL FAIL, TRY AGAIN!"        نمـایش داده شـده و کالیبراسـیون مجـدد بایـد انجـام

  .شود

USER MAINTAINبــراي خــارج شــدن از منــوي . 7 2CO  گزینــهEXIT  را انتخــاب

 .نمایید

  ي و تمیز کردن ماژول نگهدار -17-2-5

یکبـار مصـرف    (Sidestream Sampling Line)گیري هواي تنفسی ماژول  وسیله نمونه

  . بوده و نمی توان براي استفاده مجدد آنرا استریل کرد

، وسیله نمونه گیر را از نظر گرفتگی چـک   CO2در حالت خاص اندازه گیري اندازه گیري 

پیغـامی  در این حالـت اگـر   . د ، آنرا از تله آب جدا کنیدگرفته نبو sampling lineاگر . کنید

شـده اسـت و    بر روي صفحه مبنی بر غیر عادي بودن ماژول ظاهر شد ، تله آب مسدود
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مسـدود شـده و بایسـتی     sampling lineاگر پیغامی ظـاهر نشـد،   . باید آنرا تعویض کرد

  . تعویض شود

اما هر سال بایسـتی  . نیست sidestream CO2نیازي به کالیبراسیون روتین براي ماژول 

  . کالیبره شود و یا بی دقتی هاي فراوانی در اندازه گیري مشاهده شود

  : Oridionماژول  -17-3

  : هشدار 

  .باید در برابر ضربه خوردن و لرزش محافظت شود 2COماژول       ●

  .ان به خوبی بزرگساالن به کار رودتواند براي نوزادان و کودک این ماژول می      ●

ممکــن اســت ) درصــد 0.5بیشــتر از (بــیش از حــد بـاال   2COدر محـیط بــا غلظــت       ●

  .گیري از دقت مناسبی برخوردار نباشد اندازه

  مجهـز   Oridionاین بخش تنها بـراي دسـتگاههایی کـه بـه مـاژول سـاخت شـرکت              ●

  .دمی باشند کاربرد دار

. اسـت  2COنحوه کارکرد این ماژول براساس جذب اشعه مـادون قرمـز توسـط مولکـول    

از طریق مسیر هوایی سیسـتم بـه    2COفرستادن : گیري به این صورت است  روند اندازه

 4.26گیري درون ماژول، سپس تاباندن اشـعه مـادون قرمـز بـا طـول مـوج        محفظه اندازه

گیري درجـه تقلیـل اشـعه     میکرومتر از یک طرف محفظه و استفاده از سنسور جهت اندازه

درجـه تقلیـل اشـعه مـادون قرمـز متناسـب بـا        . مادون قرمز رسیده به سمت دیگر محفظه

سپس بر طبق روابط ریاضی با توجه به فشار و دمـاي محـیط غلظـت    . است 2COغلظت 
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رابطه زیـر نشـان   . شود را به فشار تبدیل کرده و نمایش داده می 2COشده  اندازه گرفته

  :دهنده این تبدیل است 

100/)mmHg,pressureambient(Pamp(%)ionConcentratCO)mmHg(pressurepartialCO 22 ×=  

5.7/)mmHg(pressurepartialCO)KPa(pressurepartialCO 22 =  

  : 2COگیري آماده سازي جهت اندازه -17-3-1

  .را به محل آن روي مانیتور وصل نمایید گیري مسیر نمونه برداري قبل از اندازه. 1

SETUPمنوي . 2 2CO   را باز کرده و گزینـهWORK MODE  را رويMEASURE 

  .تنظیم نمایید

"STARTUPتا زمانی که ماژول آماده به کار شود پیام . 3 2CO   .شود نمایش داده می "

  
بـه طـور پـیش فـرض در      2COشود مـاژول   ین بار روشن میهنگامیکه مانیتور براي اول

 WORK MODEبایـد گزینـه    2COبراي فعال کردن ماژول. است STANDBYحالت 

پس از این با خاموش و روشن کردن . تنظیم کرد MEASUREرا تغییر داده و آنرا روي 
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ماند یعنـی بـا روشـن شـدن مجـدد وضـعیت کـار         یر میمجدد مانیتور این گزینه بدون تغی

  .همانی خواهد بود که در زمان خاموش شدن بوده است 2COماژول 

  : هشدار 

انـد از آنهـا اسـتفاده     بندي لوازم جانبی و یا خود آنها آسیب دیده در صورتیکه بسته      ●

  .نکنید

یکبـار مصـرف    (Sidestream sampling line)گیـري هـواي تنفسـی     وسیله نمونه      ●

توان آنرا براي اسـتفاده مجـدد ضـدعفونی کـرد و یـا اینکـه بـراي چنـد بیمـار           بوده و نمی

  .استفاده نمود

SETUPمنوي  -17-3-2 2CO :  

  :شود  ز میدر پنجره پارامتر آن را انتخاب نمایید منوي زیر با 2COاگر نشانگر 

  
  :توانید تنظیمات زیر را انجام دهید  در این منو می

ALM  :توان  وضعیت آالرم را میON   یـاOFF  در صـورت  . نمـودON    بـودن و وقـوع

 OFFولـی اگـر   . کنـد  مانیتور عالئم آالرم را نشان داده و مورد را ذخیره می 2COآالرم 
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در ایـن حالـت نمـاد        در    . کنـد  دهد و نه مـورد را ذخیـره مـی    باشد نه عالئمی نشان می

  .شود نمایش داده می2COسمت راست نشانگر 

ALM LEV  : تـوان   سطح آالرم را مـیHIGH )  آالرم سـطح بـاال( ،MED )  آالرم سـطح

  .تعریف کرد) آالرم سطح پایین( LOWو یا ) میانی

ALM REC  : اگرON توانـد از آن پرینـت بگیـرد ولـی      رم رخ دهد مانیتور میباشد و آال

  .تواند از آن پرینت بگیرد باشد در صورت بروز آالرم مانیتور نمی OFFاگر 

ALM HI 2CO  : 2حد باالي آالرمCO Et  

ALM LO 2CO  : 2حد پایین آالرمCO Et 

INS ALM HI  : 2حد باالي آالرمCO Ins 

AWRR ALM HI  : حد باالي آالرمAwRR 

AWRR ALM LO  : حد پایین آالرمAwRR 

APNEA ALM  :      تـأخیر جهـت اعـالم آالرم قطـع تـنفس(Apnea)  تـوان در ایـن    را مـی

مانیتور آالرم را فعال کـرده  اگر قطع تنفس بیمار از این حد تجاوز کند . قسمت تعریف کرد

"APNEAو پیام آالرم  2CO  10 ,15 ,20 ,25,: هاي موجود عبارتنـد از   گزینه. دهد می "

  .ثانیه 40و  30 ,35

SWEEP  :میلی متر بـر ثانیـه    25و یا  6.25 , 12.5توان  سرعت نمایش شکل موج را می

(mm/s) تعریف کرد.  

UNIT  :شار را میتوان واحد نمایش فmmHg ) میلی متر جیـوه( ،KPa )  و ) کیلـو پاسـکال

  .تعریف کرد) درصد% (یا 
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WAVE SCALE  :2براي تنظیم میزان دامنه شکل موجCO توان گزینه  میHIGH  و یا

LOW را انتخاب کرد .  

WORK MODE  :  براي آغاز مانیتورینگ باید این گزینـه رويMEASURE  در . باشـد

ایـن  . انـد  غیـر فعـال   2COپمپ هوا و منبع اشعه مادون قرمز ماژول STANDBYحالت 

تر شدن عمر مفید منبع اشعه مادون قرمز و کـل   کار سبب کاهش مصرف انرژي و طوالنی

  .شود می 2COماژول 

  : نکته 

 WORKشـود گزینـه    مـورد نیـاز نیسـت توصـیه مـی      2COهنگامیکه مانیتورینگ      ●

MODE  را رويSTANDBY تنظیم کنید.  

OTHER SETUP  :شود  با انتخاب این گزینه منوي زیر باز می:  

  
  :توانید تنظیمات زیر را انجام دهید  در این منو می

MAX HOLD  : 2حداکثر زمان نگه داشتن پارامترهايCO تـوان در ایـن قسـمت     ا میر

  .ثانیه 30و  OFF , 10 ,20: ها عبارتند از  گزینه. تعریف کرد
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BTPS  : توانـد   نشان دادن پارامترها بر حسب فشار و دماي بدن و در حالت اشباع که مـی

ON  یاOFF اگر . باشدON  باشد مانیتور جبران سازيBTPS  را به طور خودکار انجام

  .غیرفعال خواهد بود BTPSجبران سازي باشد  OFFو اگر . دهد می

بـه طـور   . نماییـد  ONهاي بیمار ایـن گزینـه را    درون ریه 2COگیري غلظت  هنگام اندازه

درجه سلسیوس بوده و بخار آب به میـزان کـافی و یـا در حـد      37طبیعی دماي ریه بیمار 

هنگـام  . با تنفس بیمار متفـاوت اسـت  گیري  اما دما و غلظت آب در مسیر نمونه. اشباع است

توسـط سنسـور    2COگیـري غلظـت    گیـري دقـت انـدازه    عبور تنفس بیمار از مسیر نمونه

 ONرا  BTPSگیري دقیق باید گزینـه   براي اطمینان از اندازه. ممکن است دچار تغییر شود

کنـد کـه    ار طوري تنظیم مـی در این حالت مانیتور ضریب محاسبات را به طور خودک. نمود

  .هاي بیمار شود درون ریه 2COگیري شده برابر غلظت  مقدار اندازه

در فشـار اسـتاندارد   . نماییـد  OFFرا  BTPSمحیط گزینه  2COگیري غلظت  هنگام اندازه

  .شود گیري دچار تغییر نمی محیط و گاز خشک دقت سنسور در اندازه

  : نکته 

گیري گاز مرطوب با بخار آب اشباع شده در دماي بدن و فشـار محـیط    هنگام اندازه      ●

گیري گاز خشک در فشار و دماي محـیط گزینـه    هنگام اندازه. نمایید ONرا  BTPSگزینه 

BTPS  راOFF نمایید.  

AUTO STANDBY  : تنظـیم   که قابل(دقیقه  60تا  0اگر شکل موج تنفس در مدت زمان

. شـود  مـی   STANDBYبه طور خودکـار وارد حالـت    2COآشکار نشود ماژول ) است

 MEASUREدر حالـت   2COباشد به این معنی است کـه مـاژول    0اگر این گزینه روي 
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 3طـور خودکـار پـس از    بـه   2COگیري وصل نشده باشد مـاژول   اگر مسیر نمونه. است

  .خواهدشد STANDBYدقیقه وارد حالت 

ZERO CAL  :سـازد کـه بـه طـور دسـتی در صـورت        این گزینه این امکان را فراهم می

  .جا شدن خط پایه آنرا صفر نمایید جابه

DEFAULT  : با انتخاب این گزینه منويDEFAULT CONFIG 2CO  باز خواهدشـد .

تنظیمات پـیش فـرض   ( FACTORY DEFAULT CONFIGتوان گزینه  یدرون منو م

را ) تنظیمـات پـیش فـرض کـاربر    ( USER DEFAULT CONFIGو یا گزینه ) کارخانه

پس از پایان انتخاب و خروج از منو پنجره باز شده و در مورد تأیید انتخـاب  . انتخاب نمود

  .پرسد انجام شده سؤالی می

USER MAINTAINمنوي  -17-3-3 2CO :  

USER MAINTAINگزینـه   USER MAINTAINاگر درون منوي  2CO   را انتخـاب

  :شود  کنید منوي زیر نمایش داده می

  
  :توانید تنظیمات زیر را انجام دهید  در این منو می
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2CO  : 2غلظت اندازه گرفته شده فعلیCO  در . دهـد  نمـایش مـی  ) درصد% (را بر حسب

در گـاز اسـتاندارد جهـت کالیبراسـیون را      2COتـوان غلظـت    قسمت سمت راست آن می

  .تعیین کرد

BAROMETRIC  :          فشار هواي انـدازه گرفتـه شـده فعلـی بـر حسـب میلـی متـر جیـوه

(mmHg)  
CONFIRM CAL  :2ن ماژول براي تأیید کالیبراسیوCO رود به کار می.  

  :روند کالیبراسیون  -17-3-4

  .چک نمایید که ماژول در حالت دقت کامل باشد. 1

  .روي مانیتور وصل نمایید 2COمانند شکل زیر بطري گاز را به کانکتور سنسور. 2

  
پر شده باشـد  ) درصد 6یا  2CO )4مشخص بطري گاز باید از گاز استاندارد با غلظت . 3

  .مسیر گاز به مانیتور را باز نمایید

USER MAINTAINمنــوي . 4 2CO  2را بــاز کــرده و در قســمت مقابــلCO  مقــدار

  .موجود در بطري تنظیم نمایید 2COرا برابر غلظت  2COغلظت 

USER MAINTAINهنگامیکه منوي . 5 2CO    در حال نشان دادن غلظت انـدازه گرفتـه

است صبر کنید تا عدد خوانده شـده بـه حالـت پایـداري برسـد و سـپس        2COشده فعلی 

  .آغاز شود 2COاسیون ماژولرا انتخاب نمایید تا کالیبر CONFIRM CALگزینه 
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در  "!CALIBRATE SUCCESS"اگــر کالیبراســیون موفقیــت آمیــز باشــد عبــارت . 6

USER MAINTAINمنوي  2CO در غیـر ایـن صـورت عبـارت     . شـود  نمایش داده می

"CAL FAIL, TRY AGAIN!"       نیـاز  نمـایش داده شـده و کالیبراسـیون مجـدد مـورد

  .است

USER MAINTAINبراي خروج از منوي . 7 2CO  گزینهEXIT را انتخاب کنید.  

  : Welch Allynماژول  -17-4

  : هشدار 

  .باید در برابر ضربه خوردن و لرزش محافظت شود 2COماژول       ●

  .کان به خوبی بزرگساالن استفاده شودتواند براي نوزادان و کود این ماژول می      ●

  مجهـز   Welch Allynاین بخش تنها براي دستگاههایی که به ماژول ساخت شرکت       ●

  .می باشند کاربرد دارد

اشعه مادون قرمـز بـا    2COگیري این ماژول بر این اساس است که مولکول  روش اندازه

از طریـق  : گیري به این صورت است  روند اندازه. کند میمیکرومتر را جذب  4.3طول موج 

گیري درون ماژول فرستاده و در آنجـا از   را به محفظه اندازه 2COمسیر هوایی سیستم 

یک سمت اشعه مادون قرمز را تابانده و در سمت دیگر با یک سنسور درجـه تقلیـل اشـعه    

درجه تقلیل اشعه مادون قرمـز متناسـب بـا غلظـت     . رندگی مادون قرمز رسیده را اندازه می

2CO 2رابطه بین فشار و غلظت . استCO  به صورت زیر است:  

100/)mmHg,pressureambient(Pamp(%)ionConcentratCO)mmHg(pressurepartialCO 22 ×=

توالی عملکرد به ایـن صـورت   . میلی ثانیه است 31گیري شکل موج یکبار در هر  نرخ نمونه

به طور خودکار گرم کردن را آغـاز   2COشود ماژول مانیتور روشن می هنگامیکه: است 
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ثانیـه بعـد، منبـع اشـعه مـادون       10تا  5در حدود . کشد ثانیه طول می 90تا  45کند که  می

گیـري عـادي    ثانیـه بعـد مـاژول وارد حالـت انـدازه      10در حـدود  . شـود  قرمز روشن مـی 

  .شود می

  : 2COگیري ازي براي اندازهآماده س -17-4-1

SETUPمانیتور را روشن کرده و منوي . 1 2CO درون منو گزینه . را باز کنیدWORK 

MODE  را رويMEASURE تنظیم نمایید.  

"WARM UPپیام فنی . 2 2CO روي  تا زمانی که سنسور به دمـاي کـارکردش برسـد    "

  .شود صفحه نمایش داده می

  
به طـور پـیش فـرض وارد     2COشود ماژول  هنگامیکه مانیتور براي اولین بار روشن می

 WORKبایـد گزینـه    2COبـراي فعـال کـردن مـاژول    . شـود  مـی  STANDBYحالـت  

MODE  را رويMEASURE و خاموش کردن مانیتور بعد از این با روشن . تنظیم کرد

  .ماند این گزینه بدون تغییر باقی می
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  :نکته 

  .بندي لوازم یا خود لوازم از آنها استفاده نکنید در صورت آسیب دیدن بسته      ● 

"START UPهاي  پیام      ● 2CO "WARM UPو  " 2CO که روي صـفحه نمـایش    "

د نشانگر این هستند که سنسور در حال آماده شـدن بـراي شـروع بـه کـار و      شون داده می

را انــدازه بگیــرد امــا  2COتوانــد  در طــول گــرم کــردن مــاژول مــی. گــرم کــردن اســت

توانـد   گیـري اسـتاندارد مـی    بعد از رفتن این اطالعات، انـدازه . گیري استاندارد نیست اندازه

  .انجام شود

SETUPمنوي  -17-4-2 2CO :  

  :شود  را در پنجره پارامتر آن انتخاب کنید منوي زیر نمایش داده می 2COاگر نشانگر 

  
  :توانید تنظیمات زیر را انجام دهید  در این منو می

ALM  :توان  وضعیت آالرم را میON  یاOFF اگر . نمودON   هـد  باشـد و آالرمـی رخ د

باشـد و آالرمـی رخ    OFFاگر . کند مانیتور عالئم آالرم را نشان داده و مورد را ذخیره می

  در ایـن حالـت نمـاد          . کنـد  دهد مانیتور نه عالمتی را نشان داده و نـه مـورد را ذخیـره مـی    

  .شود نمایش داده می 2COدر سمت راست نشانگر           
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ALM LEV  :تـوان   آالرم را مـی  سطحHIGH )  آالرم سـطح بـاال( ،MED )  آالرم سـطح

  .تعریف کرد) آالرم سطح پایین( LOWو یا ) میانی

ALM LEV  : در صورتON تواند از آن پرینـت بگیـرد   بودن و وقوع آالرم مانیتور می .

  .تواند از آن پرینت بگیرد بودن اگر آالرمی رخ دهد مانیتور نمی OFFدر صورت 

ALM HI 2CO  : 2حد باالي آالرمCO Et  

ALM LO 2CO  : 2حد پایین آالرمCO Et 

INS ALM HI  : 2حد باالي آالرمCO Ins 

AWRR ALM HI  : حد باالي آالرمAwRR 

AWRR ALM LO  : حد پایین آالرمAwRR 

APNEA ALM  :       تـوان   میزان تـأخیر در آشـکار کـردن آالرم قطـع تـنفس بیمـار را مـی

اگر قطع تنفس بیمار از این حد تجاوز کند مانیتور آالرم را فعال کـرده و پیـام   . تعریف کرد

APNEA" 2CO" 10 ,15 ,20 ,: هاي موجود عبارتنـد از   گزینه. شود نیز نمایش داده می 

  .ثانیه 40و  25 ,30 ,35

SWEEP  :میلـی متـر بـر ثانیـه      25و یـا   6.25 , 12.5تواند  سرعت نمایش شکل موج می

(mm/s) باشد.  

UNIT  : توانـد   واحد نمایش فشار مـیmmHg )   میلـی متـر جیـوه( ،KPa )  کیلـو پاسـکال (

  .باشد

WAVE SCALE  :2توان میزان دامنه شکل موج  میCO  راHIGH  و یاLOW   تنظـیم

  .کرد
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WORK MODE  : 2براي آغاز مانیتورینگCO    بایـد آنـرا رويMEASURE   تنظـیم

ایـن کـار   . است  باشد منبع اشعه مادون قرمز غیر فعال STANDBYاگر روي حالت . کرد

 تر شدن عمر کارکرد منبع اشعه مادون قرمـز و کـل   سبب کاهش مصرف انرژي و طوالنی

  .شود می 2COماژول

  : نکته 

  .تواند غیرفعال گردد نمی) قطع تنفس( Apneaآالرم       ●

شود سنسور وصل نباشـد   مورد نیاز نیست توصیه می 2COهنگامیکه مانیتورینگ       ●

  .تنظیم شود STANDBYروي  WORK MODEو گزینه 

OTHER SETUP  :شود  خاب این گزینه منوي زیر باز میبا انت:  

  
  :توانید تنظیمات زیر را انجام دهید  در این منو می

COMPENSTATE  :توانید گاز مورد نظر را جهت جبران سازي انتخـاب کنیـد   شما می .

  :ها عبارتند از  گزینه

GENERAL, 2O , ON2 , DES, ALL 

  :است  2COر نشاندهنده شرایط جبران سازي محاسبات جدول زی

  شرایط  DES ON2/تصحیح   2Oتصحیح   نوع جبران سازي
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GENERAL OFF OFF ON,%60O 22 ≤  بدون

2O  ON OFF ON,%50O 22 > نبدو  

DES OFF ON ON,%60O 22 ≤ 12DES% یا شامل ≥  

ALL ON ON ON,%60O 22 >  شامل

سپس ) ALLیا  GENERAL ،2O ،DES(نوع جبران سازي را انتخاب کنید : روش کار 

  .نمایید OFFیا  ONرا  BTPSو ) بخار آب( WATER VAPORگزینه جبران سازي 

WATER VAPOR  :  تـوان   جبران سازي بخـار آب را مـیON   یـاOFF  جبـران  . نمـود

بـه  . کنـد  هاي مادون قرمز را جذب مـی  اشعه 2COسازي بخار آب بر این اساس است که 

گیـري   تواند روي نتـایج انـدازه   طور عادي، تنفس بیمار شامل مقداري بخار آب است که می

گیري گـاز خشـک،    هنگام اندازه. باشد ONبنابراین جبران سازي بخار آب باید . ذارداثر بگ

بـراي مثـال جبـران سـازي بخـار آب هنگـام       . شود OFFتواند  جبران سازي بخار آب می

  .درون انکوباتور ضروري نیست 2COگیري غلظت  اندازه

BTPS  :توانـد   شار بدن و در حالت اشـباع کـه مـی   نشان دادن پارامترها بر حسب دما و ف

ON  یاOFF اگر . باشدON  باشد سیستم جبران سازيBTPS  را به طور خودکار انجام

گیري غلظـت   هنگام اندازه. غیرفعال است BTPSباشد جبران سازي  OFFدهد ولی اگر  می

2CO هاي بیمار،  درون ریهBTPS  راON بیعی دماي ریه بیمـار برابـر   به طور ط. نمایید

امـا دمـا و   . درجه سلسیوس بوده و بخار آب به میـزان کـافی یـا در حـد اشـباع اسـت       37

هنگام عبور تنفس بیمـار  . گیري با تنفس بیمار متفاوت است غلظت بخار آب در مسیر نمونه

بـراي اطمینـان از   . دکنـ  تغییـر مـی   2COگیـري غلظـت    گیـري، دقـت انـدازه    از مسیر نمونه

در این حالت، سیسـتم ضـرایب محاسـبات را    . نمود ONرا  BTPSگیري دقیق، باید  اندازه



  VISTAتور يدفترچه راهنمای مان
 

REV:A3 ٢٦٣

اندازه گرفته شـده برابـر غلظـت آن     2COکند که غلظت  به طور خودکار طوري تنظیم می

. نمـود  OFFرا  BTPSمحیط باید  2COگیري غلظت  هنگام اندازه. هاي بیمار گردد در ریه

  . کند گیري تغییري نمی در فشار محیط استاندارد و گاز خشک دقت سنسور در اندازه

  

  

  : نکته 

تنظیمات نادرست سبب بـروز اشـتباه   . نوع جبران سازي را طبق موقعیت تعیین کنید      ●

  .شود و خواندن مقدار نادرست می

گیري گاز خشـک   هنگام اندازه. است ONور پیش فرض جبران سازي بخار آب به ط      ●

هـاي معتبـر بـا     گیـري  گیـرد یـا انـدازه    مانند هنگامیکه تعمیرات انجام مـی . نمایید OFFآنرا 

  . شود استفاده از گاز کالیبراسیون خشک انجام می

گیري گـاز خشـک    هنگام اندازه. است ONبه طور پیش فرض  BTPSجبران سازي       ●

  .نمایید OFFار محیط آنرا در دما و فش

  .محاسبات مربوط به جبران سازي را طبق دستورالعمل اجرا کنید      ●

DEFAULT  : با انتخاب این گزینه منويDEFAULT CONFIG 2CO   شـود  بـاز مـی .

تنظیمات پـیش فـرض   ( FACTORY DEFAULT CONFIGتوان گزینه  درون منو می

را ) تنظیمـات پـیش فـرض کـاربر    ( USER DEFAULT CONFIG و یا گزینه) کارخانه

اي باز شده و در مـورد تأییـد انتخـاب     پس از انتخاب و خروج از منو پنجره. انتخاب نمایید

  .پرسد انجام شده سؤالی می
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  مانیتورینگ گازهاي بیهوشی: فصل هجدهم 

  :مقدمه  -18-1

گیري گاز بیهوشی و گـاز تنفسـی    تواند براي اندازه می (AG)مانیتورینگ گازهاي بیهوشی 

توانـد داراي یکـی از دو مـاژول     ایـن مـانیتور مـی   . بیمار در مواقع بیهوشی استفاده شـود 

AION O2 AG   یـاAION O3 AG  مـاژول  . باشـدAG      اعـداد پایـان بـازدمی و اعـداد

  .کند استنشاقی گازهاي زیر را تولید می

2CO  : 2اندازه گرفته شده  عدد: دي اکسید کربنCO Et حداکثر مقـدار بـازدمی   . (است :

  )حداکثر مقدار آشکار شده در طول تنفس

ON2  : آور گاز خنده: اکسید نیتروژن .  

2O  : عملکردي انتخـابی اسـت کـه در صـورت سـفارش بـه ایـن مـورد مجهـز          : اکسیژن

  .شود می

AA  : شامل عوامل بیهوشی مانیتور شده : گاز بیهوشی(HAL, SEV, ENF, ISO, DES) 

AwRR  : تعداد تنفس در دقیقه : نرخ تنفسی مسیر هوایی(BrPM)  

شـکل  : شکل موج را نشان دهد کـه عبارتنـد از    4تواند به طور همزمان حداکثر  مانیتور می

و شـکل مـوج گـاز     2O، شکل موج ON2، شکل موج )ش فرضشکل موج پی( 2COموج 

  (ENF)بیهوشی 
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، 2CO،ON2: تواند پارامترهایی را نیز نمـایش دهـد کـه عبارتنـد از      همچنین مانیتور می

2O  وAA )AA  گـردد کـه عبارتنـد از     گازهاي بیهوشی مـانیتور شـده برمـی   به :DES ،

SEV, ENF , ISO  یاHAL (  همچنین اعداد مربوط به دم و بازدم ماننـدMAC )  حـداقل

  . دهد را نشان می AwRRو ) تعادل گازي( MAL، )غلظت آلوئولی

  
  :پارامترها عبارتند از 

2CO  : Carbon dioxide 

ON2  : Nitrus Oxide 

2O  : Oxygen 

AwRR : Airway Respiration Rate (Respiration per minute, BrPM) 

HAL : Halothane 

ISO : Isoflurane 
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ENF : Enflurane 

SEV : Sevoflurane 

DES : Desflurane  

  : نکته 

توانـد نشـان داده    مقدار یکـی از عوامـل بیهوشـی مـی    در یک زمان تنها شکل موج و       ●

  .شود

  

  :گیري گازهاي بیهوشی  نحوه اندازه -18-2

شود که این گازها توانـایی جـذب مـادون     گیري می غلظت گاز بیهوشی بر این اساس اندازه

توانـد گازهـایی بـا مقـادیر مختلـف جـذب مـادون قرمـز را          می AGماژول . قرمز را دارند

گیـري فرسـتاده، اشـعه     گیري غلظت گاز، آنرا به اتاقـک نمونـه   براي اندازه. ندگیري ک اندازه

مادون قرمز با طول موج ویژه توسط فیلتر مادون قرمز اپتیکال را انتخـاب و آنـرا از گـاز    

براي حجم گاز داده شده، غلظت بـاالتر همـان جـذب بیشـتر اشـعه مـادون       . دهند عبور می

گیري شـده   غلظت اندازه. تواند عبور کند ي از اشعه میقرمز توسط گاز است و میزان کمتر

گاز نسبت عکس با مقدار اشعه مـادون قرمـز عبـور کـرده دارد بنـابراین غلظـت گازهـاي        

بـراي مـاژول   . تواند با محاسبه میزان مادون قرمز عبور کـرده بـه دسـت آیـد     بیهوشی می

AG قرمـز مختلفـی نیـز مـورد      کند فیلترهاي مادون گیري می که گازهاي مختلفی را اندازه

  .نیاز است
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  : 2Oگیري  نحوه اندازه -18-3

. کنــد اکسـیژن ماننـد آنچــه در بـاال توضــیح داده شـد، اشـعه مــادون قرمـز را جــذب نمـی       

، 2Oدرون سنسـور مـاژول   . گیري اکسیژن براساس پارا مغناطیس بودن آن اسـت  اندازه

. انـد  آنها داخل یـک میـدان مغناطیسـی معلـق    . کریستالی پر از نیتروژن وجود دارددو توپ 

تـرین خروجـی    انـد کـه متوجـه قسـمتی از میـدان کـه داري قـوي        آنها طوري طراحی شده

از طـرف  . ها اکسیژن پـارا مغنـاطیس وجـود دارد    خارج از توپ. باشند مغناطیسی است می

هـا   مقدار نیروي اعمال شده به تـوپ . شود مال میها نیرو اع اکسیژن پارا مغناطیس به توپ

  .متناسب با قدرت پارا مغناطیس است که آن نیز ناشی از غلظت اکسیژن است

  

  : هشدار 

هـر گونـه نشـتی در    . گیري گازها مطمئن باشید از محکم بودن اتصاالت هنگام اندازه      ●

  .گردد گیري نادرست می سیستم منجر به اندازه

. باشـد  ظه آب براي جمع کردن آب و ممانعت از آسـیب رسـیدن بـه مـاژول مـی     محف      ●

  .هنگامیکه آب جمع شده درون محفظه به میزان مشخص رسید باید تخلیه شود
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هـا،   محفظه آب داراي فیلتر داخلی اسـت کـه از ورود عوامـل اضـافی نظیـر بـاکتري            ●

اینکه محفظه آب براي مـدت طـوالنی    بعد از. کند به درون ماژول جلوگیري می... مایعات و 

در ایـن شـرایط بایـد    . استفاده شد عوامل خارجی ممکن است سبب بسته شدن فیلتر شـود 

  .ماه است 2زمانی پیشنهادي تعویض . آنرا تعویض کرد

را به سیسـتم   AGهنگام استفاده از عوامل بیهوشی استنشاقی باید خروجی ماژول       ●

  .بیهوشی وصل کرد/ تنفسی خروجی بیمارستان یا ماشین

در .فقط لوله هاي خرطومی نمونه گیري گاز بـراي مانیتورینـگ بیمـار اسـتفاده گـردد         ●

  .  کاهش خواهد یافت AGغیر اینصورت ،بازدهی و اطمینان ماژول 

در زمانیکه لوله هاي خرطومی نمونه گیري گـاز گـره خـورده اسـت از آن اسـتفاده            ●

  .سدود شدن یا نشتی خواهد شدچون که باعث م.نکنید

  

  : AG SETUPمنوي  -18-4

  :شود  در پنجره پارامتر منوي زیر باز می  GASبا انتخاب نشانگر 
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  :توانید تنظیمات زیر را انجام دهید  در این منو می

Agent  :خـواهیم مـانیتور شـود را انتخـاب      توان عامل بیهوشی کـه مـی   در این قسمت می

اگر ماژول شما از . DES , SEV , ISO , ENF , HAL , AA: تند از ها عبار کنیم، گزینه

. توانـد نـوع عامـل بیهوشـی را تشـخیص دهـد       باشـد مـانیتور نمـی    AION O2 AGنوع 

گاز بیهوشی استفاده شـده را انتخـاب کنـیم تـا      AGبنابراین باید قبل از استفاده از ماژول 

 AION O3 AGگر ماژول شـما از نـوع   ا. گیري را به طور طبیعی انجام دهد ماژول اندازه

شـود   است عامل بیهوشی استفاده شده به طور خودکـار در ایـن قسـمت نمـایش داده مـی     

  .بنابراین نیازي نیست که شما این گزینه را تنظیم کنید

UNIT 2CO  : 2واحــد فشــارCO ــد  مــی ــی متــر جیــوه( mmHgتوان ــو ک( KPa، )میل یل

  .باشد) درصد% (و یا ) پاسکال

UNIT 2O  : 2واحد فشارO تواند  میmmHg )میلی متر جیوه( ،KPa )  و ) کیلـو پاسـکال

  .باشد) درصد% (یا 

UNIT ON2  : واحد فشارON2  است) درصد% (به صورت.  

AA UNIT  : است) درصد% (واحد فشار عوامل بیهوشی.  

PUMP RATE  :  تـوان   سرعت کارکرد پمـپ را مـیHIGH ،MED   و یـاLOW   تنظـیم

  .کرد

COMPEN 2O  :هـاي موجـود عبارتنـد از     انتخاب. جبران سازي اکسیژن :OFF ،30% ،

 %60از  2O هنگامیکـه غلظـت  . %100و  40% ,50% , 60% , 70% , 80% , 90%

  . در حال مانیتور شدن نباشد باید از این گزینه استفاده نمود 2Oبیشتر شود و 
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SWEEP  :میلـی متـر بـر ثانیـه      12.5و یـا   6.25توانـد   هـا مـی   سرعت نمایش شکل موج

(mm/s) باشد.  

WORK MODE  :    ار آن ایـن گزینــه را روي  بـراي اسـتفاده از مــاژول و شـروع بـه کــ

MEASURE  تنظیم کرده و در غیر این صورت آنرا رويSTANDBY گذاریم می.  

ALARM SETUP  :گردد  با انتخاب این گزینه منوي زیر باز می:  

  
  :توانید تنظیمات زیر را انجام دهید  داخل این منو می

ALM  :توان  وضعیت آالرم را میON  یاOFF اگر . نمودON شد و آالرم مربـوط بـه   با

AG اگـر  . کند رخ دهد مانیتور عالئم آالرم را نشان داده و مورد را ذخیره میOFF   باشـد

در این حالت . کند دهد و نه مورد را ذخیره می در هنگام بروز آالرم نه عالمتی را نشان می

  .شود در پنجره مربوطه نمایش داده می GASنماد         در سمت راست نشانگر 

ALM LEV  :توان  سطح را میHIGH )آالرم سطح باال( ،MED ) و ) آالرم سطح میـانی

  .تعریف کرد) آالرم سطح پایین( LOWیا 
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ALM REC  : در صورتON    توانـد از آن پرینـت    بودن هنگام وقـوع آالرم مـانیتور مـی

  .باشد و آالرمی رخ دهد مانیتور قادر نیست از آن پرینت بگیرد OFFاگر . بگیرد

ALM HI 2CO Et  : 2تنظیم کردن حد باالي آالرم مربوط بهCO Et 

ALM LO 2CO Et  : 2تنظیم کردن حد پایین آالرم مربوط بهCO Et 

ALM HI 2CO Fi  : 2تنظیم کردن حد باالي آالرم مربوط بهCO Fi 

ALM LO 2CO Fi  : 2تنظیم کردن حد پایین آالرم مربوط بهCO Fi 

ALM HI 2O Et  : 2تنظیم کردن حد باالي آالرم مربوط بهO Et 

ALM LO 2O Et  :2ردن حد پایین آالرم مربوط به تنظیم کO Et 

ALM HI 2O Fi  : 2تنظیم کردن حد باالي آالرم مربوط بهO Fi 

ALM LO 2O Fi  : 2تنظیم کردن حد پایین آالرم مربوط بهO Fi 

AWRR ALM HI  : تنظیم کردن حد باالي آالرمAwRR  

AWRR ALM LO  : تنظیم کردن حد پایین آالرمAwRR  

OTHER SETUP  :شود  با انتخاب این گزینه منوي زیر باز می:  

  
 :توانید تنظیمات زیر را انجام دهید  درون این منو می

ALM HI ON2 Et  : تنظیم حد باالي آالرمON2 Et 
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ALM LO ON2 Et  : تنظیم حد پایین آالرمON2 Et 

ALM HI ON2 Fi  : تنظیم حد باالي آالرمON2 Fi 

ALM LO ON2 Fi  : تنظیم حد پایین آالرمON2 Fi 

Et AA ALM HI  : تنظیم حد باالي آالرمEt AA 

Et AA ALM LO  : تنظیم حد پایین آالرمEt AA 

Fi AA ALM HI  : تنظیم حد باالي آالرمFi AA 

Fi AA ALM LO  : تنظیم حد پایین آالرمFi AA 

APNEA ALM  :تـوان در ایـن    زمان تأخیر آشکار نمودن آالرم قطع تنفسی بیمار را می

  .ثانیه 40و  20 ,25 ,30 ,35: هاي موجود عبارتند از  گزینه. قسمت تعریف کرد

  

  : نکته 

  .را هرگز خاموش نکنید (Apnea)آالرم قطع تنفسی       ●

ADJUST WAVE AG  :هاي منوي  یکی از گزینهAG SETUP   است که با انتخـاب آن

  :منوي زیر باز خواهد شد 

  



  VISTAتور يدفترچه راهنمای مان
 

REV:A3 ٢٧٣

  : توان موارد زیر را تنظیم کرد درون این منو می

WAVE AMP 2CO  :  2براي تنظیم دامنه نمایش شکل مـوجCO . هـاي موجـود    گزینـه

  .1 ,2 ,3 ,4 ,5: عبارتند از 

WAVE AMP ON2  : براي تنظیم دامنه نمایش شکل موجON2 . هـاي موجـود    گزینـه

  .1 ,2 ,3 ,4 ,5: عبارتند از 

WAVE AMP 2O  :       2بـراي تنظـیم دامنـه نمـایش شـکل مـوجO . هـاي موجـود    گزینـه

  .1 ,2 ,3 ,4 ,5: عبارتند از 

AA WAVE AMP   :      براي تنظـیم دامنـه نمـایش شـکل مـوجAA . هـاي موجـود    گزینـه

  .1 ,2 ,3 ,4 ,5: عبارتند از 

  .نشانگر حداکثر دامنه است 5داقل دامنه و نشانگر ح 1

Default  :ــه ــوي  از گزین ــوي   AG SETUPهــاي من  AGاســت کــه بــا انتخــاب آن من

DEFAULT CONFIG ــه  درون منــو مــی. شــود بــاز مــی  FACTORYتوانیــد گزین

DEFAULT CONFIG )   ــه ــیش فــرض کارخان ــه  )  تنظیمــات پ ــا گزین  USERو ی

DEFAULT CONFIG )   پـس از پایـان   . را انتخـاب نمـود  ) اربرتنظیمات پـیش فـرض کـ

اي باز شـده و سـؤالی در مـورد تأییـد انتخـاب انجـام شـده         انتخاب و خروج از منو پنجره

  .پرسد می
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 لیست لوازم جانبی 

با توجه به تعدد ماژول ها در دستگاه مانیتور عالئم حیـاتی بیمـار، مـدل هـاي مختلفـی را      

  . براي آن می توان تعریف کرد

  اندارداست. 1

  انتخابی . 2

در دسـتگاه قـرار    ECG،  SPO2 ،Temp ،NIBPدر فرم استاندارد مـاژول هـاي اصـلی    

  : عبارتند از  و لوازم جانبی مربوطه . دارند 

  کابل برق  .1

  کابل بیمار  .2

3. LEAD WIRE   
 )SPO2 )Masimo ،Nellcor ،Mindray ،Sazgan Gostarپروب  .4

  کاف و شلنگ  .5

 TEMPعدد پروب  2 .6

  

و رکوردر بـر روي دسـتگاه    CO2 ،IBPتخابی بنابر سفارش کاربر ماژول هاي در فرم ان

  هاي دستگاه  Accessoryکه در . نصب می شوند

  عدد کاغذ رکوردر  2 .1

 CO2فیلتر الین براي ماژول  .2

 IBPترانسدیوسر  .3

  . قرار داده می شوند
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Appendix A Product Specifications  
 

A.1 Safety Classifications  

 

Type of protection 

against electric 

shock 

Class I with internal electric power supply.  

Where the integrity of the external protective earth 

(ground) in the installation or its conductors is in doubt, 

the equipment shall be operated from its internal electric 

power supply (batteries) 

Degree of 

protection against 

electric shock 

Monitor : 

ECG/RESP/TEMP/ 2SpO /NIBP/IBP: 

B 

CF 

 (defibrillation proof) 

Degree of 

protection against 

hazards of ignition 

of flammable 

anesthetic mixtures 

Not protected (ordinary) 

Degree of 

protection against 

harmful ingress of 

water 

Not protected (ordinary) 

Mode of operation Continuous 

Equipment type  Portable  
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A.2 Environmental Specifications  

 

Operating 

temperature 
0 to 40 Co  

 

 

 

Operating humidity 15 to 95%, noncondensing  

Altitude -500 to 6400m (-1640 to 15092 feet) 

-305 to 3014m (-1000 to 9889 feet) (with Masimo 

2SpO  module) 

Storage temperature  -20 to 60 Co  

Storage humidity  10 to 95%, noncondensing  
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A.3 Power Source Specifications  

 

AC mains 

Input voltage 100 to 240V 

Frequency  50/60Hz 

Power 140VA 

Fuse T 3A 

Internal battery 

Number of 

batteries 

2 

Type Lithium-ion battery 

Time to shutdown 5 to 15min (after the first low-power alarm) 

Lithium battery 

Rated voltage 11.1VDC 

Capacity 4.4Ah 

Operating time 120 minutes or 300 minutes typical when powered 

by one or two new fully-charged batteries 

respectively (25 Co , ECG, SpO2, NIBP 

measurement per 15 minutes). 

Charge time A maximum of 6.5h (in the running status or standby 

mode) 

 

A.4 Hardware Specifications  
 

Physical 

Size 318 × 270 × 137mm (width×height×depth) 
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Weight  Different due to different configurations  

Display  

Type  Color TFT LCD 

Size 10.4 inches (diagonal) 

Resolution 800×600 pixels 

Recorder  

Type  Thermal dot array 

Horizontal resolution 160 dots/cm (at 25 mm/s recording rate) 

Vertical resolution 80 dots/cm 

Width of the recorder paper 50 mm 

Length of the recorder 

paper 

30 m 

Recording rate 25 mm/s, 50 mm/s 

Recorded waveforms 2 

LED indicator 

Alarm indicator 1 (yellow and red) 

AC power indicator 1 (green) 

Audio indicator  

Speaker  Giving audio alarms, keypad tones, and 

heartbeat/ pulse tone. Supporting PITCH 

TONE and multi-level volume. 

Audio alarms comply with EN475 and 

IEC60601-1-8. 

Control  

Control knob 1 knob, which can be rotated 

clockwise/counterclockwise or pressed.  

Button  7 buttons : POWER, MAIN, FREEZE, 
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SILENCE, RECORD, NIBP, MENU 

Connectors 

Power supply 1 AC power connector  

Parameter ECG, RESP, TEMP, SPO2, NIBP, IBP 

Network  1 standard RJ45 network connector, 100 

BASE-TX 

VGA 1 standard color VGA monitor connector,  

15-PIN D-sub 

Auxiliary output 1 BNC connector 

Equipotentiality  1 equipotential grounding connector  
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A.5 Data storage 

 

Trend data Long trend:  96 hours, resolution 1min, 5min or 10 

min. 

Short trend : 1 hour, resolution 1 s or 5 s. 

Alarm 

Alarm events 70 alarm events and associated waveforms (with 

user selectable waveform length 8s, 16 or 32). 

Volume of 
auditory ALARM 
SIGNAL 

<70db 

ARR events 80 ARR events and associated waveforms with 8s 

wavelength.  

NIBP 

measurements 

800 NIBP groups, including systolic pressures, 

mean pressures, diastolic pressures and 

measurement time. 
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A.6 Signal Output Specifications  

 

 

 

Standards  Meets the requirements of EC60601-1 for 

short-circuit protection and leakage current 

Output impedance 50Ω 
 

ECG analog output 

Bandwidth  

(-3dB; reference  

Frequency : 10Hz) 

Diagnostic mode : 

 

Monitor mode : 

Surgery mode : 

0.05 to 100Hz (12-lead : 

0.05 to 150Hz) 

0.5 to 40Hz 

1 to 20Hz 

Signal delay ≤ 25ms 

Maximum propagation 

delay 

25ms (In DIAGNOSTIC mode, NOTCH is 

OFF) 

Sensitivity  1V/mV ± 5% 

PACE 

rejection/enhancement 

No space rejection or enhancement 

IBP analog output 

Bandwidth  0 to 12.5Hz (-3dB, reference frequency : 

1Hz) 

Maximum propagation 

delay 

55ms (the filter function is disabled) 

Sensitivity 1 V/100mmHg ± 5% 

Nurse call output 

Driver Relay 

Electrical specifications ≤ 60W, ≤ 2A, ≤ 36VDC, ≤ 325VAC 
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Isolation voltage >1500 VAC 

Signal type Normally open or normally closed, 

selectable 

Defibrillator synchronization pulse 

Maximum time delay 35ms (R-wave peak to leading edge of the 

pulse) 

Amplitude 3.5V (min) at 3 mA sourcing; 0.8 V (max) 

at 1 mA sinking 

Pulse width 100 ms ± 10% 

Rising and falling time < 3ms 

VGA 

Signal  RGB : 0.7 Vp-p/75O; 

Horizontal/vertical synchronization : TTL 

level  
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A.7 ECG Specifications 

 

Lead type 3-lead (1 channel): 

5-lead (2 channels): 

 

12-lead(8 channels): 

I, II, III 

I, II, III, aVR,aVL, aVF and 

V 

I, II, III, aVR, aVL, aVF, 
V1-V6 
 

Lead naming style AHA, EURO 

Sensitivity selection 1.25mm/mV (×0.125), 2.5mm/mV (×0.25), 5mm/mV 

(×0.5), 10mm/mV (×1), 20mm/mV (×2) and auto 

Sweep speed 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s 

Bandwidth (-3dB) Diagnostic 

mode: 

Monitor mode: 

Surgery mode: 

0.05 to 100Hz (12-lead: 0.05 to 

150Hz) 

0.5 to 40Hz 

1 to 20 Hz 

Common mode 

rejection 

Diagnostic 

mode: 

Monitor mode: 

Surgery mode: 

≥  90 dB (12-lead: >95 dB) 
 
 
≥  105 dB 
≥  105 dB 

(The notch filter is turned off). 

Differential input 

impedance 

≥ 5MΩ 
 

Input signal range ± 8mV (peak-to-peak value) 

DC offset voltage ± 300mV (12-lead: ± 500mV) 
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Tall T-Wave  regection 

capibility  

1.2 mV  

Patient leakage current < 10Ua 

Recovery time after 

defibrillation 

< 3s 

Calibration signal 1mV (peak-to-peak vale), precision: ± 5% 

HR 

Measurement range Neonate: 

Pediatric: 

Adult: 

15 to 350 BPM 

15 to 350 BPM 

15 to 300 BPM 

Resolution 1 BPM 

Precision ± 1BPM or ± 1%, whichever is greater.  

Sensitivity  200 µ V (lead II) 

Heart rate averaging 8s 

Response time to heart 

rate changes 

Meets the requirement of ANSI/AAMI EC13-2002: 

Section 4.1.2.12 f). 

Less than 11 sec for a step increase from 80 to 120 BPM 

Less than 11 sec for a step increase from 80 to 40 BPM 

Response time of 

tachycardia alarm 

When tested in accordance with ANSI/AAMI EC13-

2002 Section 4.1.2.12 g, the response time is as 

follows. 

Figure 4ah- range: 

4a- range: 

4ad- range: 

Figure 4bh- range: 

4b- range: 

4bd- range: 

15.7 to 19.2s, average : 17.4s 

5.7 to 8.5s, average: 7.5s 

3.6 to 5.1s, average: 4.2s 

11.5 to 14.7s, average: 12.9s 

4 to 14s, average: 7.2s 

6.6 to 14.5s, average: 10.5s 

Pace pulse 
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Pulse indicator Pace pulses meeting the following conditions are 

marked by the PACE indicator. 

Amplitude: 

Width: 

Rise time: 

± 4 to ± 700mV 

0.1ms to 2ms 

10us to 100 µ s 

Pulse rejection When tested in accordance with the ANSI/AAMI 

EC13-200: 

Sections 4.1.4.1 and 4.1.4.3, the heart rate meter 

rejects all pulses meeting the following conditions.  

Amplitude: 

Width: 

Rise time: 

Min. input slew rate: 

± 2 to ± 700mV 

0.1ms to 2ms 

10us to 100 µ s 

50V/s RTI 

St segment measurement 

Measurement range -2.0 to +2.0 Mv 

Precision -0.8 to +0.8mV: 

 

Beyond this range: 

± 0.02Mv                                                                                                                                                 

or ± 10%, whichever is 

greater. 

Undefined  

Update period 10s 

Arrhythmia analysis 

Type  ASYSTOLE, VFIB/VTAC, PVC, COUPLET, VT>2, 

BIGEMINY, TRIGEMINY, R ON T, MISSED 

BEATS, TACHY, BRADY, PNC and PNP 
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A.8 RESP Specifications  

 

Measurement 

technique 

Thoracic impedance 

Lead Optional: lead I and lead II; default lead II 

Differential input 

impedance 

> 2.5 MΩ 
 

Respiration impedance 

test range 

0.3 to 3Ω 
 

Excitation current < 300 µ A 

Baseline impedance 

range 

200 to 2500Ω (using an ECG cable with 1kO 

resistance) 

Bandwidth 0.2 to 2Hz (-3 dB) 

Sweep speed 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s 

RR 

Measurement range Adult: 

Pediatric/neonate: 

0 to 120 BrPM 

0 to 150 BrPM 

Resolution 1 BrPM 

Precision 7 to 150 BrPM: 

 

0 to 6 BrPM: 

± 2BrPM or ± 2%, whichever 

is greater. 

Undefined. 

Apnea alarm delay 10 to 40s 

A.9 SPO 2 Specifications 

 

A.9.1 Mindray and Sazgan Gostar SpO2 Module   



  VISTAتور يدفترچه راهنمای مان
 

REV:A3 ٢٨٧

 
 

 

A.9.2 Masimo SpO2 Specifications 

Spo2 

SPO2 

Measurement range 0 to 100% 

Resolution 1% 

Precision 70 to 100%: 

70 to 100%: 

70 to 100%: 

0 to 69%: 

± 2% (adult/pediatric, non-motion 
conditions) 
± 3%(neonate,non-motion 
conditions) 
± 3% (in motion conditions)(Only in 

Mindray module) 

±  Undefined )(Only in Mindray 

module) 

Refreshing rate 1s 

PR 

Measurement range 20 to 254bpm 

Resolution 1bpm 

Precision ± 3 bpm (non-motion conditions) 

± 5 bpm (in motion conditions)(Only in Minday 

module) 

Refreshing rate 1s 
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SPO 2  

Measurement range 1 to 100% 

Resolution 1% 

Precision 70 to 100%: 

70 to 100%: 

70 to 100%: 

0 to 69%: 

± 2% (adult/pediatric, non-motion conditions) 

± 3% (neonate, non-motion conditions) 

± 3% (in motion conditions) 

±  Undefined  

Refreshing rate 1s 

PR 

Measurement range 25 to 240bpm 

Resolution 1bpm 

Precision ± 3 bpm (non-motion conditions) 

± 5 bpm (in motion conditions) 

Refreshing rate 1s 

 

A.9.3 Nellcor SpO2 Specifications 
SpO2 

Measurement 

range and 

Precision 

Sensor Range  Precision* 

MAX-A,MAX-AL,MAX-N, 
MAX-P,MAX-I and MAX-FAST 
 

70to 100%: 
0 to 69%: 

± 2%  

Undefined 

OxiCliq A,OxiCliq N, OxiCliq P, 
OxiCliq I 

70to 100%: 
0 to 69%: 

± 2.5%  

Undefined 

D-YS,DS-100A,OXI-A/N and 

OXI-P/I 

70to 100%: 
0 to 69%: 

± 3%  

Undefined 

MAX-R,D-YSE and D-YSPD 70to 100%: 
0 to 69%: 

± 3.5%  

Undefined 

PR 
Measurement 
range and 
precision 

20 to 250bpm: ± 3 bpm 

251 to 300 bpm: Undefined  
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Refreshing rate 1s 
*: When sensors are used on neonatal subjects as recommended, the specified 

precision range is increased by ± 1%, to account for the theoretical effect on 

oximter measurements of fetal hemoglobin in neonatal blood. 

 

 

A.10 Mindray and Sazgan Gostar NIBP Specifications  

 

Measurement 

technique 

Auto oscillation 

NIBP Reference ANSI/AAMI SP 10A-1996 

Displayed 

parameters 

Systolic pressure, diastolic pressure and mean pressure 

Mode of 

operation 

Manual, auto and continuous  

Measurement 

interval in auto 

mode 

1/2/3/1/5/10/15/30/60/90/120/180/240/480 minutes 

Measurement 

time in 

continuous mode 

5 minutes 

Measurement 

range in normal 

mode 

mmHg Adult Pediatric Neonate  

 Systolic 

Pressure 

40 to 270 40 to 200 40 to 135 

 Diastolic 10 to 210 10 to 150 10 to 100 
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Pressure 

 Mean pressure 20 to 230 20 to 165 20 to 110 

Measurement 

precision 

Maximum average error: ± 5mmHg 

Maximum standard deviation: 8mmHg 

Resolution  1mmHg 

NIBP Start 

Pressure and 

Ranges 

PATIENT 

SIZE 

INITIAL 

CUFF 

INFLATION 

VALUES 

DEFAULT 

SETTING 

MAXIMUM 

INFLATION 

VALUES 

Adult 100-280 

mmHg 

180 mmHg 300 mmHg 

Pediatric 60-180 

mmHg 

140 mmHg 195 mmHg 

Neonate 40-120 

mmHg 

100 mmHg 150 mmHg 

Over-pressure 

protection 

Adult: 

Pediatric: 

Neonate: 

297 ± 3 mmHg 

240 ± 3 mmHg 

147 ± 3 mmHg 
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A.11 TEMP Specifications  

 

Number of channels 2 

Displayed parameters T1, T2 and TD 

Measurement range 0 to 50 Co  (32 to 122 Fo ) 

Resolution 0.1 Co  

Precision 0.1 Co  (excluding the sensor) 

± 0.2 Co  (including the YSI 400 series sensor) 

Update period 1s 

Minimum time for  

accurate measurement 

Body surface: < 100s 

Body cavity: <80s 

(YSI 400 series sensor) 

 

A.12 Mindray and Sazgan Gostar IBP Specifications 

 

Number of channels 2 

Pressure labels ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, P1 and P2 

Measurement range 

ART 0 to 30 mmHg 

PA -6 to 120 mmHg 

CVP/RAP/LAP/ICP -10 to 40 mmHg 

P1/P2 -50 to 300 mmHg 

Resolution  1 mmHg 

Precision ± 2% or ± 1 mmHg, whichever is greater 

Update period 1s 

Pressure transducer 
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Sensitivity 5 uV/VmmHg 

Impedance range 300 to 3000Ω 
 

 

A.13 CO Specifications 
 

Measurment technique Thermal dilution 

Calculated parameter CO,hemodynamics 

Measurmwnt range CO                  0.1 to 201/min 

TB                   23 to 43°C 

TI                     0 to 27 °C 

Resolution  CO:                  0.11/min 

TB,TI:              0.1°C 

Precision CO:                ±5% or ±0.11/min 

TB,TI:              0.1°C 

Alarm range TB:                      23 to 43°C 

 

A.14 CO2 Specifications 
 

Measurment technique Infrared absorption technique 

Measurement mode  Sidestream,microsttream or 

mainstream(optional) 

Display parameter EtCO2,FiCo2,Respiration Rate 

Co2 function Meet the requirement of EN864 and 

ISO9918 

 

A.14.1 Mindray CO2 Specifications 
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CO2 measurment range 0 to 99 mmHg 

Precision* 0 to 40 mmHg            ±2 mmHg  

41 to 76                       ±5% 

77 to 99mmHg            ±10%  

Deflation rate 100,150 ml/min 

Precision of deflation rate 15%  

Start-up time CO2 module 

<1min 

The module enters the warming up starts 

after the startup.ten minutes later, it enters 

the ready-to-measure status. 

AwRR measurement range 0 to 120 BrPM 

Precision  0 to 70 BrPM:                ±2BrPM 

>70 BrPM:                     ±5 BrPM  

Response time <240 ms(10 to 90%) 

Delay time <2s(Length of sampling tube:7 feet;inner 

diameter:0.055 inches;sampling 

flow:150ml/min) 

Apnea alarm delay AwRR: 10 to 40 s 

* Conditions for measurement in typical presicion: 

The measurement is started after the preheating mode of the module; 

Ambient pressure:750mmHg to 760mmHg;room temperature:22°C to 

28°C; 

The gas under test is dry, and the balance gas is N2; 

The deflation rate is 150ml/min, the respiration rate is no greater than 30 

BrPM, with a fluctuation less than ±3BrPM, and the inhale 

interval/exhale interval is 1:2;  

In other conditions, the measurement precision should meet the 
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requirement of EN864 or ISO9918: ±4mmHg(0 to 40mmHg) or ±12% of 

the reading(41 to 99 mmHg) 

 
A.14.2 Oridion CO2 Specifications 

 
CO2 measurment range 0 to 99 mmHg 

Precision* 0 to 38 mmHg            ±2 mmHg  
39 to 99        ±5%+0.08%×(reading-38 mmHg) 

Resolution Waveform:                   0.1mmHg 
Value:                           1 mmHg 

Flow rate 5.7
1550−

+ ml/min 
Initialization time 

30s (typical) 

Response time  
2.9s(typical) 

Delay time 
2.7s(typical) 

AwRR measurement 
range 

0 to 150 BrPM 

AwRR measurement 
Precision  

0 to 70 BrPM:                        ±1BrPM 

70 to 120BrPM:                     ±2 BrPM  

121 to 150BrPM:                   ±3 BrPM 

Apnea alarm delay AwRR: 10 to 40 s 

* Precision applies for breath rates of up to 80 bpm. For breath rates 
above 80 bpm, accuracy complies with EN 864/ISO 9918 (4 mmHg or 
±12% of reading whichever is greater) for EtCO2 values exceeding 18 
mmHg. To achieve the specified accuracies for breath rates above 60 
breaths/minute, the Microstream® FilterLine H Set for Infant/Neonatal 
(p/n 006324) must be used. 
The accuracy specification is maintained to within 4% of the values 
indicated in the above table 
in the presence of interfering gases according to EN864 Section Eleven, 

Part 101. 
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A.14.3 Welch Allyn CO2 Specifications 

 
CO2 measurment range 0 to 99 mmHg 

Precision* 0 to 40 mmHg            ±2 mmHg  

41 to 76                       ±5% 

77 to 99mmHg            ±10%  

Resolution 1mmHg 

Refreshing rate 1s 

Precision of deflation rate 15%  

Start-up time  

<80 s (ambient 

temperature:25°C;preheating power of 

transducer:5W) 

Response time 100 ms(10 to 90%) 

Calibration Daily calibration is unnecessary 

Calibration stability There is a defference (<1%) from the 
precision criteria after a 12-month 
continous service time 

Alarm range 0 to 99 mmHg 

AwRR measurement range 0 to 150 BrPM 

AwRR alarm range 0 to 150 BrPM 

Apnea alarm delay AwRR: 10 to 40 s 

* Precision specification is based upon the following standard airway 
conditions: sensor 42°C; airway adapter temperature 33°C; water vapor 
pressure 38 mmHg; standard gas mixture equals CO2 in balance air; fully 
hydrated at 33°C; atmospheric pressure 760 mmHg; airway flow rate 
60 cc/min. 

 
A.15 AG Specifications 
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Measurement 
technique  
 
 

Infrared absorption 

Measurement mode Side stream 
 

AG functions 
 

Meets requirements of ISO9918, ISO11196, 
EN12598 and 
ISO7767 

Warm-up time 
 

45 seconds (warming-up status) 
10 minutes (ready-to-measure status) 

Sampling flow  
(sidestream)  

Adult/Pediatric 120, 150, 200 ml/minute 

(user-selectable) 

Neonatal 70, 90, 120 ml/minute 

(user-selectable) 

Gas type  CO2, N2O, O2 (optional), Des, Iso, Enf, Sev, 

Hal 

Measurment range CO2: 
N2O: 
Des: 
Sev: 
Enf, Iso, Hal: 
O2: 
AwRR:               

0 to 30% 
0 to 105% 
0 to 30% 
0 to 30% 
0 to 30% 
0 to 105% 
2 to 100 BrPM 
 

Resolution 
 

CO2:                               1 mmHg 
AwRR:                            1 BrPM 
 

Precision Gas Range(%REL) Precision(%ABS) 
CO2 0 to 1 ±0.1 

1 to 5 ±0.2 
5 to 7 ±0.3 
7 to 10 ±0.5 
>10 Not specified 

N2O 0 to 20 ±2 
20 to 100 ±3 

Des 0 to 1 ±0.15 
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1 to 5 ±0.2 
5 to 10  ±0.4 
10 to 15 ±0.6 
15 to 18 ±1 
>18 Not specified 

Sev 0 to 1 ±0.15 
1 to 5 ±0.2 
5 to 8 ±0.4 
>8 Not specified 

Enf,Iso,Hal 0 to 1  ±0.15 
1 to 5 ±0.2 
>5 Not specified 

O2(optional) 0 to 25 ±1 
25 to 80 ±2 
80 to 100 ±3 

AwRR 2 o 60 BrPM ±1 BrPM 
>60 BrPM Not specified 

Alarm range 
 

CO2:                              0 to 10 % (0 - 76 mmHg) 
AwRR:                           2 to 100 BrPM 

Apnea alarm delay AwRR:                           20 - 40 s 
Refreshing rate 1s 
Calibration Yearly calibration requested 
Calibration stability 
 

After module being used for 12 consective 
months, the error is < 
1% 

Rise time (10 % to 90 
%) 
Sampling flow 
120ml/min, 
using the DRYLINE. 
water trap and 
neonatal 
DRYLINE. sampling 
line (2.5m) 

CO2 250ms(fall time 200 
ms) 

N2O 250 ms 
O2 600 ms 
HAL,ISO,SEV,DES 300 ms 
ENF 350 ms 

Rise time (10 % to 90 
%) 
Sampling flow 
200ml/min, 
using the DRYLINE. 
water trap and adult 
DRYLINE. sampling 
line (2.5m) 

CO2 250ms(fall time 200 
ms) 

N2O 250 ms 
O2 500 ms 
HAL,ISO,SEV,DES 300 ms 
ENF 350 ms 
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Delay time  < 4s 
 

Appendix B EMC 
The equipment meets the requirements of IEC 60601-1-2:2001. 

              NOTE 

• Use of accessories, transducers, and cables other than those 

specified may result in increased emission and/or decreased 

immunity of the equipment. 

• The equipment should not be used adjacent to or stacked with other 

equipment, and if adjacent or tacked use is necessary, the 

equipment hould be observed to verify normal operation in the 

configuration in which it will be used. 

• The equipment needs special precautions regarding EMC and 

needs to be installed and put into service according to the EMC 

information provided below. 

• The equipment may be interfered with by other equipment, even if 

that other equipment complies with CISPR emission requirements. 

• Operation of the device, in the case that the patient physiological 

signal is lower than the minimum amplitude and/or value specified 

in the product specifications, may cause inaccurate results. 

 

 

 TABLE B-1  

 

Guidance and SAZGAN GOSTAR declaration- electromagnetic 

emissions 

The equipment is intended for use in the electromagnetic environment 

specified below: 
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The customer or the user of the equipment should assure that it is used in 

such an environment.  

Emissions test compliance Electromagnetic environment-

guidance 

RF emissions 

CISPR 11 

Group 1 The equipment uses RF energy only 

for is internal function. Therefore, its 

RF emissions are very low and are 

not likely to cause any interference in 

nearby electronic equipment.  

RF emissions 

CISPR 11 

Class A The equipment is suitable for use in 

all establishments other than 

domestic and those directly 

connected to the public low-voltage 

power supply network that supplies 

buildings used for domestic purposes.  

Harmonic 

Emissions 

IEC61000-3-2 

Class A 

Voltage 

Fluctuations/Flicker 

Emissions IEC 

61000-3-3 

Compliance  

 

TABLE B-2  

 

Guidance and SAZGAN GOSTAR declaration — electromagnetic 

immunity 

The equipment is intended for use in the electromagnetic environment 

specified below. 

The customer or the user of the equipment should assure that it is used in 

such an environment. 

Immunity test IEC 60601 Compliance Electromagnetic 
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Test level level environment — guidance 

Electrostatic 

Discharge 

(ESD) 

IEC 61000-4-2 

±6 kV 

contact 

±8 kV air 

±6 kV 

contact 

±8 kV air 

Floors should be wood, 

concrete or ceramic tile. If 

floors are covered with 

synthetic material, the 

relative humidity should be 

at 

least 30%. 

Electrical fast 

Transient/burst 

IEC 61000-4-4 

±2 kV for 

power 

supply lines 

±1 kV for 

input/output 

lines 

(>3m). 

±2 kV for 

power 

supply lines 

±1 kV for 

input/output 

lines (>3m) 

Mains power quality 

should be that of a typical 

commercial or hospital 

environment. 

Surge IEC 

61000-4-5 

±1 kV 

differential 

Mode ±2 kV 

common 

Mode 

±1 kV 

different 

Mode ±2 kV 

common 

mode 

Mains power quality 

should be that of a typical 

commercial or hospital 

environment. 

Voltage dips, 

Short 

interruptions 

and 

voltage 

variation 

on power 

supply 

<5% UT 

(>95% dip in 

UT) 

for 0.5 cycle 

40% UT 

(60% dip in 

UT) 

for 5 cycle 

70% UT 

(30% dip in 

<5% UT 

(>95% dip in 

UT) 

for 0.5 cycle 

40% UT 

(60% dip in 

UT) 

for 5 cycle 

70% UT 

(30% dip in 

Mains power quality 

should be that of a typical 

commercial or hospital 

environment. If the user of 

our product requires 

continued operation during 

power mains interruptions, 

it is recommended that our 
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input lines IEC 

61000-4-11 

UT) 

for 25 cycle 

<5% UT 

(>95% dip in 

UT) 

for 5 sec 

UT) 

for 25 cycle 

<5% UT 

(>95% dip in 

UT) 

for 5 sec 

product be powered from 

an uninterruptible power 

supply or a battery. 

Power 

frequency 

(50/60 HZ) 

magnetic field 

IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Power frequency magnetic 

fields should be at levels 

characteristic of a typical 

location in a typical 

commercial or hospital 

environment. 

UT is the A.C. mains voltage prior to application of the test level. 

 

TABLE B-3  

 

Guidance and SAZGAN GOSTAR declaration — electromagnetic 

immunity 

The equipment is intended for use in the electromagnetic environment 

specified below. 

The customer or the user of the equipment should assure that it is used in 

such an environment 

Immunity 

test 

IEC 60601 

Test level 

Compliance 

level 

Electromagnetic environment — guidance 

Conduced 

RF IEC 

61000-4-

6 

 

 

3 Vrms 

150kHz 

to 

80MHz 

3 Vrms Portable and mobile RF 

communications equipment should 

be used no closer to any part of the 

equipment, including cables, than 

the recommended separation 

distance calculated from the 
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equation applicable to the frequency 

of the transmitter. 

Recommended separation distance 

d = 1.2 x P 

d = 1.2 x P 80 MHz to 800 MHz 

d = 2.3 x P 800 MHz to 2.5GHz 

where P is the maximum output 

power rating of the transmitter in 

watts (W) according to the 

transmitter manufacturer and d is 

the recommended separation 

distance in meters (m). 

Field strengths from fixed RF 

transmitters, as determined by an 

electromagnetic site survey, a 

should be less than the compliance 

level in each frequency range b 

Interference may occur in the 

vicinity of equipment marked with 

the following symbol:  

Radiated 

RF IEC 

61000-4-

3 

3 V/m 

80MHz 

to 

2.5GHz 

3V/m 

 

Note — At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies. 

Note — These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic 

propagation is affected by absorption and reflection from structures, 

objects and people. 

a Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio 

(cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM 

and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted 

theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment 
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due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be 

considered. 

If the measured field strength in the location in which the equipment is 

used exceeds the applicable RF compliance level above, the equipment 

should be observed to verify normal operation. If abnormal performance 

is observed, additional measures may be necessary, such as reorienting or 

relocating the equipment. 

b Over the frequency ranges 150kHz to 80MHz, field strengths should be 

less than 3V/m. 

 

TABLE B-4  

 

Recommended separation distances between portable and mobile RF 

communication and the equipment 

The equipment is intended for use in an electromagnetic environment in 

which radiated RF disturbance are controlled. The customer or the user of 

the equipment can help prevent electromagnetic interference by 

maintaining a minimum distance between portable and mobile RF 

communication equipment (transmitters) and the equipment as 

recommended below, according to the maximum output power of the 

communication equipment. 

Rated 

Maximum 

Output power 

of 

Transmitter W 

(Watts) 

Separation Distance According to Frequency of 

Transmitter M (Meters) 

150kHz -80MHz 

d = 1.2 P 

80MHz-800MHz 

d = 1.2 P 

800MHz -2.5GHz 

d = 2.3 P 

0.01 0.12 0.12 0.23 
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0.1 0.37 0.37 0.74 

1 1.17 1.17 2.34 

10 3.69 3.69 7.38 

100 11.67 11.67 23.34 

For transmitters at a maximum output power not listed above, the 

recommended separation distanced in meters (m) can be determined 

using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P 

is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) 

according to the transmitter manufacturer. 

Note — At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher 

frequency range applies. 

Note — These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic 

propagation is affected by absorption and reflection from structures, 

objects and people. 

 

Appendix C   Alarm Messages and Prompt Information 

 

 

C.1 Physiological Alarm Messages 
 

 Note: XX represents the parameters being monitored, such 

as HR, RR, SpO2, etc. 

The .L. field indicates the alarm level, and 1 means high, 2 

means medium, 3 mean low, * means the level is user-

adjustable. 

 

Alarm messages 

 

L Cause Measure 
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XX TOO HIGH 2* XX value exceeds the upper alarm limit. Make sure the 

alarm limits are 

appropriate for the 

patient, and check 

the patients 

condition. 

XX TOO LOW 2* XX value exceeds the lower alarm limit. 

ECG LOST 1 The ECG signal is so weak that the 

monitor cant perform ECG analysis. 

Check the 

connection of the 

patient cable and 

lead wires, and 

then check the 

patients condition. 

 

RESP ARTIFACT 1 The patients heartbeat interferes with his 

respiration. 

The respiration rate cannot be measured 

correctly. 

NO PULSE 1 The pulse signal of the patient is so weak 

that the monitor cannot perform pulse 

analysis. 

CO2 APNEA 1 The respiration signal of the patient is so 

weak that the monitor cannot perform 

respiration analysis. 

RESP APNEA 1 

ASYSTOLE 1* The a systole arrhythmia event occurs to 

the patient. 

VFIB/VTAC 1* The ventricular tachycardia or ventricular 

fibrillation arrhythmia event occurs to the 

patient. 

R ON T 2* The R ON T arrhythmia event occurs to 

the patient. 

VT > 2 2* The VT>2 arrhythmia event occurs to the 

patient. 

COUPLET 2* The couplet arrhythmia event occurs to the 

patient. 

PVC 2* The PVC arrhythmia event occurs to the 

patient. 

BIGEMINY 2* The bigeminy arrhythmia event occurs to 

the patient. 

TRIGEMINY 2* The trigeminy arrhythmia event occurs to 

the patient. 

TACHY 2* The patient is suffering from tachycardia. 
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BRADY 2* The patient is suffering from bradycardia. 

PNC 2* No pacer signal is captured. 

PNP 2* The pacemaker is not paced. 

MISSED BEATS 2* The arrhythmia event of missed beats 

occurs to the patient. 

 

 

C.2 Technical Alarm Messages 
 

 Note: XX represents the parameter modules like ECG, 

NIBP and SpO2, or the parameters being monitored like 

HR, PR and SpO2. 

The A field indicates whether an alarm can be completely 

cleared; the B field indicates whether the visual and 

audible indications of an alarm can be cleared; the "L" 

field indicates the alarm level, and 1 means high, 2 means 

medium, 3 mean low, * means the level is user-adjustable. 

 

C.2.1 General Alarm Messages of Parameter Modules 
 

Alarm message A B L Cause  Measure 

XX INIT ERR N Yes No 1 XX module initialization error N Restart the 

monitor. 

If the error 

remains, 

contact our 

company for 

repair. 

Note: N stands for the error number. 

XX COMM STOP No No 1 Failure in communication between 

XX module and the main board. 

XX COMM ERR Yes No 1 Error in communication between XX 

module and the main board. 

XX ALM LMT 

ERR 

No No 1 The alarm limit of the XX parameter 

is changed inadvertently. 

If the error 

remains, 

contact our XX EXCEED No No 1 The measured XX parameter value 
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exceeds the measurement range. company for 

repair. 

 

C.2.2 ECG Module Alarm Messages 
 

Alarm message A B L Cause  Measure 

ECG LEAD OFF No Yes 3 The ECG lead is not connected 

correctly. 

Check for 

correct 

connection of 

the 

leadwires. 

ECG X LEAD OFF No Yes 3 

Note: X represents the leadwires, V, LL, RL, LA and RA, as per AHA 

standard, or C, L, F, R and N as per IEC standard. 

ECG NOISE No No 3 Large interference signals appear on 

the ECG signal. 

Make sure 

the leadwires 

are correctly 

connected. 

Check the 

patient for 

severe 

motion 

ECG CH1 

SELFTEST ERR 

Yes No 1 An error occurs in the ECG 

initialization. 

Restart the 

monitor. If 

the error 

remains, 

contact our 

company for 

repair. 

 

C.2.3 RESP Module Alarm Messages 
 

Alarm message A B L Cause  Measure 

RESP 

DISTURBED 

No No 3 The module circuit is 

disturbed. 

If the problem occurs 

continuously, restart 

the monitor. If it still 

exits, contact our 

RR EXCEED No No 1 The circuit is disturbed and 

the 
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measurement is inaccurate. company for repair. 

 

C.2.4 TEMP Module Alarm Messages 
 

Alarm message A B L Cause  Measure 

TEMP1 SENSOR 

OFF 

No Yes 3 The T1 sensor is not 

connected correctly to the 

patient or the monitor. 

Check for correct 

connection of the T1 

sensor. 

TEMP2 SENSOR 

OFF 

No Yes 3 The T2 sensor is not 

connected correctly to the 

patient or the monitor. 

Check for correct 

connection of the T2 

sensor. 

TEMP SELFTEST 

ERROR 

No No 1 Circuit fault of the 

temperature channel. 

Contact our company 

for repair. 

TEMP 

CALIBRATION 

ERR 

No No 2 Error in temperature 

channel calibration. 

Restart the monitor. If 

the error remains, 

contact our company 

for repair. 

 

C.2.5 Mindray and Sazgan Gostar NIBP Module 

Alarm Messages 
 

Alarm message A B L Cause  Measure 
NIBP SELFTEST 

ERR 
Yes Yes 1 Error in NIBP initialization. Select RESET from the 

NIBP SETUP menu. If the 

error remains, contact our 

company for repair. 

LOOSE CUFF No Yes 3 The NIBP cuff is not properly 

connected. 

Check the patients 

condition, and check if the 

patient type is correct. 

Replace with a proper cuff 

and connect it correctly. If 

the problem still exists, 

contact our company for 

repair. 

AIR LEAK No Yes 3 Leak in the airway. 

PNEUMATIC 

LEAK 
No Yes 3 

CUFF TYPE ERR No Yes 2 The cuff applied is not 

appropriate to the patient type. 

AIR PRESSURE 

ERROR 
No Yes 3 Failure occurs in the pulse 

measurement. The monitor cannot 
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WEAK SIGNAL No Yes 3 perform measurement, analysis, 

SIGNAL 

SATUATED 

No Yes 3 or calculation.  

RANGE 

EXCEEDED 

No Yes 3 Check the patients 

condition, and check 

if the patient type is 

correct. Replace with 

a proper cuff and 

connect it correctly. If 

the problem still 

exists, contact our 

company for repair. 

EXCESSIVE 

MOTION 

No Yes 3 Excessive motion of the 

patients arms. 

OVER PRESSURE No Yes 2 The airway might be 

blocked. 

NIBP SYSTEM 

FAILURE 

No Yes 2 Failure occurs in the pulse 

measurement. The monitor 

cannot perform 

measurement, analysis, or 

calculation. 

NIBP TIME OUT No Yes 2 

MEASURE FAIL No Yes 2 

NIBP 

ILLEGALLY 

RESET 

No Yes 2 Illegal reset comes out 

during the NIBP 

measurement. 

Check if the airway is 

blocked. 

Deal with the 

blocking and perform 

the measurement 

again. 

If the problem still 

exists, contact our 

company for repair. 

 
C.2.6 Mindray and Sazgan Gostar SpO2 Module 

Alarm Messages 
 
Alarm message A B L Cause  Measure 
SPO2 SENSOR 
OFF 

NO Yes 3 The sensor is 
disconnected 
from the patient or the 
monitor. 

Make sure the sensor is 
placed on the patient’s 
finger or other parts, 
and the monitor is 
connected to cables 
correctly. 

SPO2 NO 
SENSOR 

Yes Yes 3 The sensor is 
disconnected 
from the patient or the 
monitor, or it is not 
properly connected. 

Disconnect and 
reconnect the sensor as 
directed by the 
instructions. If the 
alarm remains, the 
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sensor or the cable 
might have been 
damaged. 

The SpO2 is connected 
upside down. 

Disconnect and 
reconnect the sensor by 
the instructions. Pay 
attention to the mark 
on the probe. 

SPO2 LOW 
PERFUSION 

No No 3 The pulse signal is too 
weak. 

Move the sensor to a 
site with better 
perfusion. 

 
 
C.2.7 Masimo SpO2 Module Alarm Messages 
 
Alarm message A B L Cause  Measure 

SPO2 SENSOR 

OFF 

Yes Yes 3 The sensor is disconnected 

from the patient or the 

monitor. 

Make sure the sensor 

is placed on the 

patients finger or 

other parts, and the 

monitor is connected 

to cables correctly. 

SPO2 PULSE 

SEARCH 

No No 3 The monitor is searching 

for the pulse signal of the 

patient. 

If the pulse reading is 

not displayed after 30 

seconds, check if the 

probe is properly 

connected to the 

patient. Change the 

sensor site for better 

signals if necessary. 

SPO2 

INTERFERENCE 

No No 3 The pulse signals are 

subject to great external 

interference. 

Reduce or remove 

external interference. 

SPO2 LOW 

PERFUSION 

No No 3 The pulse signal detected 

by the monitor is too weak. 

Change the sensor 

site for better signals. 

SPO2 TOO MUCH 

LIGHT 

No No 3 Too much light on the 

patient and sensor. 

Turn down or off the 

lighting, move the 

probe to a place of 

weaker light or cover 
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the probe. 

SPO2 

UNRECOGNIZED 

SENSOR 

No No 3 The monitor cannot 

recognize the SpO2 probe 

type. 

Check for correct 

probe type. 

SPO2 BOARD 

FAULT 

No No 1 The SpO2 set board 

malfunctions and might be 

unable to measure the pulse 

signals correctly. 

Stop using the 

SpO2module, and 

contact biomedical 

engineers or our 

company for 

maintenance. 

SPO2 SENSOR 

FAULT 

No No 1 The probe is damaged. Stop using the sensor. 

SPO2 NO 

SENSOR 

Yes Yes 3 The sensor is disconnected 

from the patient or the 

monitor, or the sensor is not 

properly connected. 

Disconnect and 

reconnect the sensor 

as directed by the 

instructions. If the 

alarm remains, the 

sensor or the cable 

might have been 

damaged. 

The SpO2 probe is inserted 

upside down. 

Disconnect and 

reconnect the sensor 

as directed by the 

instructions. Pay 

attention to the mark 

on the probe. 

SPO2 LOW 

SIGNAL IQ 

No No 3 The pulse signals detected 

by the monitor are of poor 

quality. 

Move the sensor to a 

site with better 

signals. 

SPO2 

INCOMPATIBLE 

SENSOR 

No No 3 The SpO2 probe is 

incompatible to the 

monitor, or is damaged. 

Stop using the sensor. 

 

C.2.8 Nellcor SpO2 Module Alarm Messages 
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Alarm message A B L Cause  Measure 

SPO2 SENSOR 
OFF 

NO Yes 3 The sensor is disconnected 
from the patient or the 
monitor. 

Make sure the sensor 
is placed on the 
patients finger or 
other parts, and the 
monitor is connected 
to cables correctly. 

SPO2 NO 
SENSOR 

Yes Yes 3 The sensor is disconnected 
from the patient or the 
monitor, or it is not 
properly connected. 

Disconnect and 
reconnect the sensor 
as directed by the 
instructions. If the 
alarm remains, the 
sensor or the cable 
might have been 
damaged. 

The SpO2 is connected 
upside down. 

Disconnect and 
reconnect the sensor 
by the instructions. 
Pay attention to the 
mark on the probe. 

SPO2 
INTERFERENCE 
 

No No 3 The pulse signals are 
subject 
to great external 
interference. 

Reduce or remove 
external 
interference 

SPO2 BOARD 
FAULT 

No No 1 The SpO2 set board 
malfunctions and might be 
unable to measure the pulse 
signals correctly. 

Stop using the SpO2 
SpO2 using SpO2 
module, and contact 
biomedical engineers 
or our company for 
maintenance. 

SPO2 MOTION  No No 3 The patient is moving. Reduce patient 
motion. 

SPO2 SENSOR 
FAULT 

No No 1 The probe is damaged. Stop using the 
sensor. 

SPO2 WEAK 
SIGNAL 
 

No No 3 The SpO2 signal is weak. 
 

Change the sensor 
site for better 
signals. 

SPO2 WEAK 
PULSE 

NO NO 3 The detected pulse signal is 
too weak. 
 

 
 

C.2.9 Mindray and Sazgan Gostar IBP Module Alarm 

Messages 
 

Alarm message A B L Cause  Measure 

IBP1 SENSOR 

OFF 

No Yes 3 The invasive blood pressure 

cable of channel 1 is 

Check if the IBP 1 

sensor is properly 
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disconnected from the 

monitor. 

connected. 

IBP2 SENSOR 

OFF 

No Yes 3 The invasive blood pressure 

cable of channel 2 is 

disconnected from the 

monitor. 

Check if the IBP 2 

sensor is properly 

connected. 

IBP1 NEED 

ZERO-CAL 

No Yes 3 The IBP transducer of 

channel 1 has not been 

zeroed. 

Zero the IBP 

transducer of channel 

1. 

IBP2 NEED 

ZERO-CAL 

No Yes 3 The IBP transducer of 

channel 2 has not been 

zeroed. 

Zero the IBP 

transducer of channel 

2. 

 

C.2.10 CO Module Alarm Messages 

 

Alarm message A B L Cause  Measure 

TB SENSOR OFF NO YES 3 The cable for blood pressure 

measurment is disconnected 

from the monitor 

Check for proper 

connection of TB 

cable 

 

 

C.2.11 Mindray CO2 Module Alarm Messages 

 

Alarm message A B L Cause  Measure 

CO2 No 

WATERTRAP 

No NO 2 The water trap is not 

properly connected or is 

disconnected 

Make sure the 

sidestream CO2 water 

trap is firmly 

connected 

CO2 SENSOR 

TEMP HIGH 

NO NO 1 The temperature of the 

sensor assembly is too high. 

 

 

Restart the monitor if 

necessary. If the 

problem 

CO2 SENSOR 

TEMP LOW 

NO NO 1 The temperature of the 

sensor assembly is too low 

CO2 AIRWAY NO  NO  2 The pressure inside the 
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PRES TOO HIGH airway is too high. remains,contact our 

company for repair. CO2AIRWAY 

PRESS TOO LOW 

NO   NO 2 The pressure inside the 

airway is too low. 

CO2 

BAROMETRIC 

TOO HIGH 

NO  NO 2 The barometric pressure is 

too high. 

CO2 

BAROMETRIC 

TOO LOW 

NO NO 2 The barometric pressure is 

too low 

CO2 HARDWARE 

ERROR 

NO NO 1 AD sampling 2.5 V error 

CO2 HARDWARE 

ERROR 

NO NO 1 The pump malfunctions 

CO2 HARDWARE 

ERROR 

NO NO 1 The 3-way stopcock 

malfunctions. 

CO2 SAMPLE 

LINE 

ABNORMAL 

NO NO 2 The sampling line is 

abnormal or blocked 

Make sure the airway 

is not blocked.If 

problem still exists 

contact our company 

for repair 

CO2 CALIBRATE 

ZERO ERROR 

NO NO 1 Zeroing failure Restart the monitor.If 

the problem still 

exists,contact our 

company for repair. 

CO2 USER 

CALIBRATE 

FAIL 

NO NO 2 User calibration failure Make sure the preset 

calibration gas 

concentration consista 

with the input 

calibration gas.If the 

problem 

remains,contact our 

company for repair.  

CO2 SYSTEM 

ERROR 

NO NO 1 EEPROM reading address 

error 

Contact to our 

company for repair 

CO2 SYSTEM 

ERROR 

NO NO 1 EEPROM reading length 

error 
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CO2 SYSTEM 

ERROR 

NO NO 1 EEPROM response to 

component error 

CO2 SYSTEM 

ERROR 

NO NO 1 EEPROM checksum error 

CO2 SYSTEM 

ERROR 

NO NO 1 External AD sample line 

error 

CO2 SYSTEM 

ERROR 

NO NO 1 Internal AD sample line 

error  

CO2 SYSTEM 

ERROR 

NO NO 1 Self-test error 

CO2 COMM 

ERROR 

YES NO 1 CO2 module 

communication fault 

Restart the monitor.If 

the problem still 

exists,contact our 

company for repair 

CO2 INIT ERR YES NO 1 The CO2 module is not 

properly installed, or 

malfunctions 

CO2 COMM STOP NO NO 1 Co2 module fault or 

communication fault 

 

C.2.12 Oridion CO2 Module Alarm Messages 

 

Alarm message A B L Cause  Measure 

CO2 CHECK 
CALIBRATION 
 

NO NO 2 Calibration error Make sure the 
calibration gas is 
proper 

CO2 CHECK 
FLOW 
No 2  

No No 2 Airway error 
 

Check for leaks in the 
airway 

CO2 OCCLU. IN 
GAS LINE 

No No 2 The sampling airway has 
been 
occluded for a period of 
time. 

CO2 FILTERLINE 
OFF 
 
 

No No 2 The filter Line cannot be 
detected. 

Check if the filter line 
is properly 
connected. 

CO2 OVER 
RANGE 

No No 2 The CO2 concentration 
value 
exceeds the measurement 
range. 

Check the input gas. 

CO2 REPLACE 
MAIN BOARD 

No No 1 CO2 module fault. Contact our company 

CO2 CHECK No No 1 
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SENSOR OR PCB 
CO2 REPL 
SCRUBBER+PUM 
P 

No No 1 

CO2 CHANGE 
SENSOR 

No No 1 

CO2 15VOLT 
OUT 
OF RANGE 

NO NO 1 

CO2 CALIB 
ERROR 
 

NO NO 2 Including the error 
messages 
displayed at the lower part 
of 
the menu (like gas error, 
measurement error, zeroing 
failure, etc.) 
 

Take measures 
specific to the errors. 
For instance, in case 
of a gas error, check 
if the gas 
concentration is 
wrong. A 
measurement error 
indicates the module 
is removing the 
occlusion or the filter 
line is not connected 
properly 

CO2 INIT ERR   
 

Yes No 1 An error occurs during the 
CO2 
initialization. 

Restart the monitor. If 
the error 
remains, contact our 
company for 
repair 

CO2 COMM STOP No No 1 Failure in communication 
between the CO2 module 
and 
the main board 

CO2 COMM ERR Yes No 1 Error in communication 
between the CO2 module 
and 
the main board 

 
C.2.13 Welch Allyn CO2 Module Alarm Messages 

 

Alarm message A B L Cause  Measure 

CO2 SENSOR 
OFF 3  
 

No Yes 3 The mainstream 
sensor is not 
properly 
connected or is 
disconnected. 

Make sure the sensor is 
properly 
connected 

CO2 SIGNAL 
LOW No 3  
No 3  
 

No No 3 The CO2 signal is 
weak. 

Check for leaks in the 
airway. Check if the 
airway is clogged. 
Check if the water trap is 
too old. If all the above 
problems are 
eliminated but the problem 
still exists, replace with a 
new CO2 
tube or water trap. If the 
problem remains, contact 
our company 
for repair 

CO2 SIGNAL 
TOO LOW 

No No 3 The CO2 signal is 
too weak. 
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CO2 
BAROMETRIC 
TOO 
LARGE 

No No 2 CO2 module fault Contact our company for 
repair. 

CO2 PNEUMATIC 
LEAK 

No No 2 

CO2 SIGNAL 
NOISY 

No No 3 

CO2 SIGNAL 
SATURATE 

No No 3 

CO2 
CALCULATION 
ERR 

No No 1 

CO2 SENSOR 
FAULT 

No No 1 

CO2 SENSOR 
TEMP HIGH 

No No 1 

CO2 SENSOR 
TEMP LOW  

No No 1 CO2 module fault Contact our company for 
repair 

CO2 WATCHDOG 
TIMEOUT 

Yes No 1 

CO2 SYSTEM 
ROM ERR 

Yes No 1 

CO2 FLASH CRC 
ERR 

Yes No 1 

CO2 INT COMM 
ERR 

Yes No 1 

CO2 EXT RAM 
ERR 

Yes No 1 

CO2 INT RAM 
ERR 

Yes No 1 

CO2 FLASH 
CHECK ERR 

Yes No 1 

CO2 STACK 
OVER 

Yes No 1 

CO2 PUMP 
FAULT 

No No 1 

CO2 REVERSE 
FLOW 

No No 1 

CO2 FORWARD 
FLOW 

No No 1 

CO2 
MALFUNCTION 

No No 1 

CO2 
BAROMETRIC 
HIGH 

No No 1 

CO2 
BAROMETRIC 
LOW 

No No 1 

  

AG Module Alarm Messages 
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C.2.14 
 

Alarm message A B L Cause  Measure 

AG SENSOR OFF   
 

No Yes 3 The AG sensor is 
not 
properly connected 
or is 
disconnected. 

Make sure the AG sensor is 
properly connected. 

AG NO 
WATERTRAP 

No Yes 3 The AG water trap 
is 
disconnected from 
the 
monitor. 

Make sure the water trap is 
properly connected 

CHANGE AG 
WATERTRAP  

Yes No 2 The AG water trap 
is 
replaced. 

Wait until the water trap 
has been changed. 

AG WATERTRAP 
TYPE 
WRONG 

Yes No 2 The AG water trap 
is of 
a wrong type. 

Replace with a water trap of a 
correct type 

AG USA ERROR.  Yes No 2 AG module fault Contact Mindray to get rid 
of the fault. 

AG 
PARAMAGNETIC 
O2 ERR 

Yes No 1 O2 module fault. Contact Mindray to get rid 
of the fault. 
 

AG GALVANIC 
O2 ERROR 

Yes No 1 

AG OXIMA 
DEPLETION 
WARN 

Yes No 2 

AG OXIMA 
DEPLETION 
ERR 

Yes No 2 

AG OCCLUSION  
 

Yes No 1 The actual pump 
rate of 
the AG module is 
<20ml/min, which 
exceeds 1 second. 

Remove the block of the 
airway. 

AG HARDWARE 
ERROR  

Yes No 1 Hardware fault of 
the 
AG module. 

Contact Mindray to get rid 
of the fault. 

AG DATA LIMIT 
ERROR 

Yes No 2 AG module fault. 
 

AG ZREF FAIL Yes No 3 Failure in AG 
module 
zeroing. 
 

AG CAL FAIL Yes No 1 Failure in AG 
module 
calibration. 
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C.2.15 Recorder Module Alarm Messages 

  

Alarm message A B L Cause  Measure 

RECORDER INIT 

ERR N 

Yes No 2 An error occurs during the 

recorder initialization. 

Contact the hospitals 

engineers or our 

customer Service. 

Note: N represents the error number. 

RECORDER 

SELFTEST ERR 

Yes No 2 An error might occur to the 

RAM, ROM and CPU 

watchdog. 

Open the RECORD 

menu and select the 

CLEAR REC TASK 

option. If the problem 

remains, contact our 

company for repair. 

RECORDER VLT 

HIGH 

No No 1 A problem occurs to the 

system power. 

If this alarm message 

is given for many 

times, contact our 

company for repair. 

RECORDER VLT 

LOW 

No No 1 

RECORDER 

HEAD HOT 

No No 1 The thermal head of the 

recorder is too hot. 

Resume the recording 

till the recorder cools 

down completely. If 

the problem still 

exists, contact our 

company for repair. 

REC HEAD IN 

WRONG POS. 

Yes Yes 3 The thermal head of the 

recorder is in wrong 

position. 

Restore the control 

lever of the recorder 

to its previous 

position. 

RECORDER OUT 

OF PAPER 

Yes Yes 3 The recorder paper is used 

up. 

Replace with a new 

paper roll. 

RECORDER 

PAPER JAM 

No No 2 The recording continues for 

more than 30 minutes. 

Place the recorder 

correctly and try 

again. 

RECORDER 

COMM ERR 

Yes No 2 Error in recorder 

communication. 

Open the RECORD 

menu and 

select the CLEAR 
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REC TASK option. If 

the problem remains, 

contact our company 

for repair. 

TOO MANY REC 

TASKS 

No No 2 Quite a few alarm events 

occur at the same time. 

Check the patients 

condition and the 

alarms. Open the 

RECORD menu and 

select the CLEAR 

REC TASK option. If 

the problem remains, 

contact our company 

for repair. 

RECORDER 

PAPER W.P. 

Yes Yes 2 The paper roll of the 

recorder is not placed in the 

correct position. 

Place the paper roll 

correctly. 

RECORDER S. 

COMM ERR 

Yes No 2 Error in recorder 

communication. 

Open the RECORD 

menu and select the 

CLEAR REC TASK 

option. If the problem 

remains, contact our 

company for repair. 

REC NOT 

AVAILABLE 

No No 2 Error in the recorder work 

mode. 

 

C.2.16 System Alarm Messages 
 

Alarm message A B L Cause  Measure 

REAL CLOCK 

NEED SET 

No No 1 The system time is 

incorrect. 

Reset the system time 

and then restart the 

monitor. 

REAL CLOCK 

NOT EXIST 

No No 1 No button battery, or the 

battery power is depleted. 

Add, or replace with a 

new button battery. 

KEYBOARD INIT 

ERR N 

No No 1 Keyboard error. The 

keyboard cannot be used. 

Contact our company 

for repair. 

Note: N represents the error number. 

KEYBOARD No No 2 The system cannot be 
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ERROR connected to the network 

due to problems in the 

monitors network part. 

NET INIT ERR 

(G.) 

No No 2 

NET INIT ERR 

(Ram) 

No No 2 

NET INIT ERR 

(Reg) 

No No 2 

NET ERR (Run 1) No No 2 

NET ERR (Run 2) No No 2 

12V TOO HIGH No No 1 A problem occurs to the 

system power. 

If this alarm message 

is given for many 

times, contact our 

company for repair. 

12V TOO LOW No No 1 

BATTERY 

TOOLOW 

No No 1 The battery voltage is too 

low. 

Connect the monitor 

with AC power to 

recharge the battery. 

 
 

C.3 Prompt Messages 
 

Prompt messages Cause  Measure  

ECG1 SIGNAL 

SATURATION 

Signals of abrupt change interfere with 

the ECG signal. 

Check whether the 

electrodes and leads are 

well connected. ECG2 SIGNAL 

SATURATION 

SEARCH PULSE The SpO2 module is searching the 

pulse. 

Wait till the end of the 

searching. 

Welch Allyn CO2 module 

CO2 STANDBY The CO2 module enters the energy-
saving 
status when switching from the Normal 
mode 
to the Standby mode. 
 

None 
 

CO2 WARM UP 
The  
 

CO2 module is starting and warming 
itself up. 

Wait for the CO2 module 
to finish 
warming itself up 

CO2 SENSOR 
START 
UP 
 

The CO2 sensor is starting. Wait for the CO2 sensor to 
finish 
the startup. 
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Mindray CO2 module 

CO2 STANDBY  
.  
 

The CO2 module enters the energy-
saving 
status when switching from the Normal 
mode 
to the Standby mode. 

None 
 

CO2 START UP The CO2 module is starting. Wait for the CO2 module 
to finish 
the startup. 

CO2 CALIBRATE 
ZERO 
 

The CO2 module is in the zeroing 
status 

Wait for the CO2 module 
to finish 
the zeroing. 

CO2 WARM UP The CO2 module is warming itself up 
after 
startup. 

Wait for the CO2 module 
to finish 
warming itself up. 

Oridion CO2 module 

CO2 STANDBY The  
 

CO2 module enters the energy-saving 
status when switching from the Normal 
mode 
to the Standby mode. 

None 
 

CO2 START UP The CO2 module is starting. Wait for the CO2 module 
to finish 
the startup. 
 

CO2 CALIBRATE 
ZERO 

The CO2 module is in the zeroing 
status. 

Wait for the CO2 module 
to finish 
the zeroing. 

CO2 SENSOR 
START 

The CO2 sensor is warming itself up 
after 

Wait for the CO2 module 
to finish 

UP  startup warming itself up. 
CO2 CALIBRATE The CO2 module is in the calibrating 

status. 
Wait for the CO2 module 
to finish 
the calibration. 
 

CO2 PURGING The CO2 module is in the purging 
status. 

Wait for the CO2 module 
to finish 
the purging 

Recorder 

RECORDER 

INITIALIZING 

The recorder is in the initializing status. Wait for the recorder to 

finish the initialization. 

RECORDER BUSY The recorder is recording. Wait for the recorder to 

finish the recording. 

AG module 

AG STANDBY The AG module is in the standby mode None 
AG IS STARTING The AG module is starting. Wait for the AG module to 

finish 
the startup 

AG WARM UP The AG module is warming itself up. Wait for the AG module to 
finish 
warming itself up. 
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NIBP module 

Manual measure... The NIBP module is performing the 

manual measurement. 

Wait for the NIBP module 

to finish the measurement. 

CONTINUAL... The NIBP module is performing the 

continuous measurement. 

Auto measuring... The NIBP module is performing the 

auto measurement. 

Resetting... The NIBP module is being reset. Wait the NIBP module to 

finish the resetting. Resetting... 

Please start This message appears after the auto 

measurement interval is selected. 

Press the NIBP button to 

start the measurement. 

CALIBRATE... The NIBP module is performing the 

calibration. 

Wait for the NIBP module 

to finish the calibration. 

Calibration over The calibration is finished. None 

PNEUMATIC... The NIBP module is checking the 

pneumatic system for leakage. 

Wait for the NIBP module 

to finish checking the 

pneumatic system. 

Pneum test over The NIBP finishes checking the 

pneumatic system for leakage. 

None 

Measurement over The NIBP button is pressed during the 

measurement. 

None 

Reset failed The reset fails. None 

ST LEARNING The QRS complex template for the 

ARR analysis is forming. 

Wait till the end of the 

ARR learning. ARR LEARNING 

DEFIB. SYNC.ON The DEFIB. SYNC. switch is turned 

on. 

It indicates that the 

auxiliary output port is 

outputting DEFIB. 

SYNC. signals. 
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Appendix D  Optional Functions 

 
Name  Description  Operation  

Dynamic Short 

Trends 

The main screen 

displays the dynamic 

short trends. 

Press the MENU button. In SYSTEM 

MENU, select SYSTEM SETUP >> to enter 

the SYSTEM SETUP menu, and then select 

TREND SCREEN in the FACE SELECT 

sub-menu. 

OXYCRG (Oxygen 

Cardio 

Respirogram) 

The main screen 

displays the OXY CRG 

and the relevant 

information. 

Press the MENU button. In SYSTEM 

MENU, select SYSTEM SETUP >> to enter 

the SYSTEM SETUP menu, and then select 

OXY CRG SCREEN in the FACE SELECT 

sub-menu. 

View Bed The main screen 

displays the 

information. 

Press the MENU button. In SYSTEM 

MENU, select SYSTEM SETUP >> to enter 

the SYSTEM SETUP menu, and then select 

VIEWBED SCREEN in the FACE SELECT 

sub-menu. 

Waveform Scroll The waveforms are 

displayed in the 

scrolling manner 

Press the MENU button. In SYSTEM 

MENU, select SELECTION >> to enter the 

SELECTION menu, and then set SCAN 

TYPE to SCROLL. 

Parameter Alarm 

Limit 

The parameter zone of 

the main screen 

displays the alarm 

limits of parameters. 

Press the MENU button. In SYSTEM 

MENU, select SELECTION >> to enter the 

SELECTION menu, and then set ALM 

LIMIT to ON. 

Drug Calculation 

and Titration Table 

The system provides 

the function of 

calculating 15 drugs 

and displaying the 

titration table as well 

as outputting the 

contents of the titration 

table by the recorder. 

Press the MENU button. In SYSTEM 

MENU, select DRUG CALC >> to enter the 

DRUG CALC menu. 

Then the DRUG CALC information and 

TITRATION information can be viewed. 



  VISTAتور يدفترچه راهنمای مان
 

REV:A3 ٣٢٥

Arrhythmia 

Analysis and ST 

Analysis 

The patient monitor 

has the functions of 

the arrhythmia 

analysis and ST 

analysis. 

Select the ECG label and press the control 

knob to enter the ECG SETUP menu, and 

then select ARR ANALYSIS >> and ST 

ANALYSIS >> respectively to enter the 

ARR ANALYSIS sub-menu and the ST 

ANALYSIS sub-menu. 

ECG Lead Type You can select either 3 

leads or 5 leads, 

depending on the ECG 

cable used. 

Select the ECG label and press the control 

knob. In the ECG SETUP menu, set LEAD 

TYPE as needed. 

ECG Multi-Leads 

Waveform Display 

The 6 displayed ECG 

waveforms occupy the 

whole waveform area 

or only half the 

waveform area. full 

screen. 

Select the ECG label and press the control 

knob. In the ECG SETUP menu, select 

OTHER SETUP >>, and then set ECG 

DISPLAY to MULTI-LEADS DISPLAY or 

HALF-SCN MULTI-LEADS. 

NIBP Groups Multiple NIBP groups 

are displayed in the 

lower left corner of the 

screen. 

Select the NIBP label and press the control 

knob. In the NIBP SETUP menu, set 

DISPLAY WAY to GROUPS. 

Audio Alarm Off Used to disable the 

audio alarms of the 

patient monitor. 

Press the MENU button. In SYSTEM 

MENU, select MAINTAIN >>. Enter the 

user key and confirm it to enter the USER 

MAINTAIN menu. Then set AUDIO 

ALARM to OFF. 

Pace maker pulse 

Rejection 

The monitor rejects 

pacemaker pulses that 

have amplitudes from -

700 mv to +700 mv, 

pulse widths less than 

2 ms and no overshoot 

None  

Nurse Call The monitor alerts 

nurses when certain 

alarms are present. 

Press the MENU button. In SYSTEM 

MENU, select MAINTAIN >>. Enter the 

user password and confirm it to enter the 

USER MAINTAIN menu. Set AUX 

OUTPUT to NURSE CALL, and then select 
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NURSE CALL SETUP >>. In the NURSE 

CALL SETUP menu, set the parameters. 

Data Output The data can be output 

from the patient 

monitor to the PC. 

Press the MENU button. In SYSTEM 

MENU, select SYSTEM SETUP >> to enter 

the SYSTEM SETUP menu, and then select 

DATA OUTPUT >>. In the DATA OUTPUT 

sub-menu, set parameters, and then select the 

OUTPUT button. 

Large Font Screen The monitored 

parameters and 

information can be 

displayed in large 

fonts. 

Press the MENU button. In SYSTEM 

MENU, select the SYSTEM SETUP >> 

button. In the SYSTEM SETUP menu, select 

LARGE FONT SCREEN in the FACE 

SELECT sub-menu. 

Defibrillator 

Synchronization 

Pulse Signal 

In case of ventricular 

fibrillation, the 

defibrillator 

synchronization pulse 

signal (100ms, +5V) 

can be output to the 

defibrillator through 

the auxiliary output 

interface on the back 

of the patient monitor. 

Press the MENU button. In SYSTEM 

MENU, select MAINTAIN >>. Enter the 

user key and confirm it to enter the USER 

MAINTAIN menu. Then set AUX OUTPUT 

to DEFIB. SYN. Then Select the ECG label 

and press the control knob. In the ECG 

SETUP menu, select OTHER SETUP >>, 

and then set DEFIB SYNC to ON. 

Non-volatile Measurement data can 

be kept in the monitor 

memory even after the 

monitor is powered 

off. 

None  

  

 

  

  

 


