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ECGکابلدفترچه راهنمامقدمه: 1فصل

١

مقدمه1

راهنمادفترچهازهدف
بر اساس عملکرد و ECGهاي الزم براي کار با کابل دستورالعمل

این دفترچه راهنما . استشدهآوردهراهنما اهداف کاربردي در دفترچه 
و یاتیحعالئمتوریمانECGکابلدربارهیکاملحاتیتوضشامل

.باشدیمالکتروکاردیوگراف 
تضمیندفترچه راهنما الزمه ي عملکرد صحیح و همچنین مطالعه
در صورت وجود هرگونه سؤال در خصوص . استاپراتوروبیمارایمنی
. فروش تماس حاصل نماییدازپسات لطفا با خدمکابل،

راهنمادفترچهمخاطبان
يبراECGاستفاده از کابل جهتدفترچه براي کادر درمانی این

درمانیکادرعنوان. استگردیدهتهیهECGمانیتورینگ سیگنال 
روشاقدامات،خصوصدرراکاملآشناییکهشودمیافراديشامل

.باشندداشتهبیمارانمانیتورینگجهتپزشکیعلمیاصطالحاتوها



ECGکابلدفترچه راهنمامقدمه: 1فصل

٢

راهنمادفترچهنسخه
بر دفترچهنیاهر زمان که . راهنما یک شماره نسخه دارددفترچه

این رد،یگقرار نظرتجدیدمورداساس تغییرات مشخصه هاي فنی آن 
راهنمادفترچهازنسخهنیااطالعات. شماره راهنما تغییر خواهد کرد

:استصورتبدین

تاریخ انتشارماره نسخهش
D00832-21397خرداد



ECGکابلدفترچه راهنمامقدمه: 1فصل

٣

عمومیهشدارهاي1-1

هشدار
از ایمنی و صحت عملکـرد کابل،ازاستفادهازقبلبایداپراتور

.نمایدحاصلاطمینانآن

هشدار
معـدوم خصـوص درزیسـت محیطآلودگیازجلوگیريبراي

هـاي اکسسـوري مثـل  (آنهايقسمتزابرخیوکابلکردن
. طبق مقررات مربوطه عمل گرددباید)افتادهکارازومعیوب



ECGکابلراهنمادفترچهیکلاطالعات: 2فصل

۴

اطالعات کلی2
:محیطیشرایط

c40~5◦کارحالتدردما
-c60~25◦در حالت حمل ونقل و انبار  دما

20~90% کارحالتدررطوبت
10~100% در حالت حمل ونقل و انبار رطوبت

:هاکابلمشخصات

PART. #:10-003●ECG Patient Cable, 3 Wires

PART. #:10-038● ECG Patient Cable, 5 Wires

PART. #:10-066● ECG Patient Cable, 10 Wires

PART. #:28-078●Diagnostic EKG Cable,10 lead



ECGکابلراهنمادفترچهیکلاطالعات: 2فصل

۵

یاتیحعالئمتوریمانECGکابل 2-1
یمآن سمتکانکتور در دو نوعشامل دو یاتیحعالئمتوریمانECGکابل
:باشد

.شودیممتصلمانیتوربهکانکتورتوسطکهیسمت-
.دشونیبه بیمار متصل مChest Leadکه توسط لیدوایرهاسمت-

مانیتور يبرارابطبه عنوان ) سه سیمه ، پنج سیمه و ده سیمه (ECGکابل
. شودیمتفادهاسECGکردن سیگنال 

قلبالکتریکیهايیک شکل موج پیوسته از فعالیتECGمانیتورینگ با
دقیقارزیابیامکانپزشکبرايموجشکلاینکهشودمیترسیمبیمار

پوالریزاسیونپیوستهفعالیت. کندمیفراهماربیمارفیزیولوژیکیشرایط
که به وسیله الکترودهاي کندمیایجادالکتریکیپتانسیلیکقلبیعضله

ECGشودکه بر روي پوست بیمار قرار دارد،گرفته و آشکار می .
سمتبیمار و چپشانه, بیمارراستشانهالکترودها به طور معمول به این

و پس از گیردرا میECGمانیتور سیگنال . شودمیشکم بیمار متصل چپ
. دهدمیروي صفحه نمایشبرECGپردازش و تقویت به صورت شکل موج 

و ECGاین شکل موج در صورتی براي ارزیابی مناسب است که کابل 
.باشندگرفتهقرارالکترودها به طور مناسب و در محل مناسب  



ECGکابلراهنمادفترچهیکلاطالعات: 2فصل

۶

الکترودهااتصال
.کنیدآمادهالکترودهااتصالازقبلرابیمارپوست.1

پوسـت سازيپوست داراي هدایت الکتریکی کمی است بنابراین آماده■
.استبرخوردارباالییاهمیتازپوستبهالکترودهامناسباتصالبراي

. اگر الزم است موهاي آن قسمت را تمیز کنید■
اي ایـن  هرگز از الکل خالص بـر (آن قسمت را با آب و صابون بشویید ■

.)بردکار استفاده نکنید زیرا مقاومت الکتریکی بدن راباال می
به آرامی آن قسمت پوست را مالش دهید تا جریان خون مـویرگی در  ■

.آن قسمت بافت زیاد شود
چسـت اگـر . کنیـد نصببیماربدنرويمناسبمحلدررالیدچست.2

بـر ژلريمقـدا نیسـت هـادي ژلداراي, کنیدمیاستفادهکهرالیدي
ــهآنپوســـــــتروي ــدناحیـــــ ــکل. (بمالیـــــ ــايشـــــ هـــــ

).3و1،2
.کنیدمتصللیدچستبهرالیدهاگیره. 3



ECGکابلراهنمادفترچهیکلاطالعات: 2فصل

٧

هشدار
از الکترودهاي مشابه استفاده کنید تا از بیمار،یکاتصالبراي

ـ ایجاد اخـتالف   بـراي  . جلـوگیري شـود  الکتریکـی لیپتانس
_نوع کلرید نقـره  استفاده از الکترودهاي باECGمانیتورینگ

استفاده از فلزهـاي غیـر مشـابه تولیـد     . شودنقره توصیه می
که در شکل موج کندمیپوالریزاسیونهنگامدربزرگیآفست

ECGمشـابه غیـر فلـز ازاستفادههمچنینوگذاردتأثیر می
ECGسـیگنال  Recovery Time)(بازگشتزمانافزایشباعث

.شودمیبعد از استفاده از الکتروشوك

:نکته
باید همه لیدها به بیمـار متصـل   بیمار،ایمنیازاطمینانبراي

الکترودهارسانايوفلزيهايمراقب باشید که قسمت. باشند
فلزي و یـا رسـانا و نیـز بـا ارت در تمـاس      هايبخشدیگربا

. نباشند



ECGکابلراهنمادفترچهیکلاطالعات: 2فصل

٨

لیدECG3محل قرارگیري الکترودها براي 1شکل

)1شکل (لید ECG3ارگیري الکترودها براي قرمحل
شانه راست زیر استخوان ترقوه نزدیکالکترود قرمز):  RA(راستدست
شانه چپ زیر استخوان ترقوه نزدیکالکترود زرد ):  LA(چپ   دست
چپ زیر شکم قسمتدر الکترود سبز ):  LL(چپ  پاي



ECGکابلراهنمادفترچهیکلاطالعات: 2فصل

٩

سیمهECG5الکترودها براي محل قرارگیري 2شکل

)2شکل (سیمه ECG5قرارگیري الکترودها براي محل
ترقوهاستخوانزیرراستشانهنزدیکالکترود قرمز):   RA(راستدست
شانه چپ زیر استخوان ترقوه نزدیکالکترود زرد ):   LA(چپ   دست
هنیسقفسهيروسفید الکترود:   (C)سینه
چپ زیر شکم قسمتدر الکترود سبز ):   LL(چپپاي
شکمزیرراستقسمتدرسیاه الکترود):   RL(راست   پاي



ECGکابلراهنمادفترچهیکلاطالعات: 2فصل

١٠

سینهقفسهرويمختلفهايدر مکانECGسیمه 5در نوع Cالکترود
:گیردقرارتواندمی

●V1استرنومراستکناردرچهارمايدندهبینفضاي
●V2استرنومچپکناردرچهارمايدندهبینضايف
●V3فاصله مساوي بین باV2 وV4

●V4چپمیدکالویکوالرخطروي, پنجمايدندهبینفضاي
●V5در همان سطح افقی , قسمت چپ خط زیر بغلی قدامیدرV4

●V6در همان سطح افقی , قسمت چپ خط زیر بغلی میانیدرV4

●V3R-V6R هايقفسه سینه در محلی مشابه با اشتقاقسمت راستV3-V6

●VEخنجريزائدهبااليمحل

- را در یکی از محلCقرار دادن الکترود در قسمت خلفی بدن الکترود براي

:کنیدنصبزیرهاي
●V7خلفیزیربغلیخطپشتچپقسمتدرپنجم،ايدندهبینفضاي
●V7Rزیربغلیخطپشتستراقسمتدرپنجم،ايفضاي بین دنده

خلفی



ECGکابلراهنمادفترچهیکلاطالعات: 2فصل

١١

سیمه5نوع ECGدر Cمحل قرارگیري الکترود 3شکل

Iلیدهاي مختلف توانمی, ) سیمه5یاسیمه3(کابلنوعبهتوجهبا

,II,III, aVR,aVL,aVF,Vرا انتخاب کرد.

ECGلیدهاي 4شکل



ECGکابلراهنمادفترچهیکلاطالعات: 2فصل

١٢

دلیECG12محل قرارگیري الکترود ها براي 5شکل

)5شکل (لید  ECG12قرارگیري الکترودها براي محل
ترقوهاستخوانزیرراستشانهنزدیکالکترود قرمز):     RA(راستدست
شانه چپ زیر استخوان ترقوه نزدیکالکترود زرد ):     LA(چپ  دست

قسمت راست زیر شکم درالکترود سیاه ):     RL(راست  پاي
قسمت چپ زیر شکم درالکترود سبز ): LL(چپ    پاي

5شکلمحل درالکترودهاي سفید ):  V6تا V1(سینه



ECGکابلراهنمادفترچهیکلاطالعات: 2فصل

١٣

هايدر مکانECGسیمه  10در نوع ) V6تا V1(ايسینههايالکترود
:گیرندمیقرارسینهقفسهرويمختلف

●V1استرنومراستکناردرچهارمايدندهبینفضاي
●V2استرنومچپکناردرچهارمايدندهبینفضاي
●V3فاصله مساوي بین باV2 وV4

●V4چپمیدکالویکوالرخطروي, پنجمايدندهبینفضاي
●V5در همان سطح افقی , قسمت چپ خط زیر بغلی قدامیدرV4

●V6در همان سطح افقی , قسمت چپ خط زیر بغلی میانیدرV4

هشدار
سالمت کابل را مورد بررسـی  ECGاز شروع مانیتورینگقبل

مشـهودي هايخرابیکهدیدهآسیبهايقرار دهید و از کابل
خـم کابـل، غالفازبخشیپارگیکابل،بدنهخراشیدگینظیر

شـود مـی دیـده هـا آندر... ولیـدوایرها حدازبیششدگی
.نکنیداستفاده



ECGکابلراهنمادفترچهیکلاطالعات: 2فصل

١۴

هشدار
ر هنگام استفاده باشد که ديباید به گونه اECGکابل اتصال

.در کابل ایجاد نشودیکشیدگ

هشدار
قسمتهیچکهشویدمطمئنالکترودهاوکابلاتصالهنگامدر

چک کنید که همه .از آنها به ارت اتصال نداشته باشدفلزي
.اندبه بدن بیمار به طور مناسب وصل شدهECGالکترودهاي 

هشدار
را براي جلوگیري از ایجاد ECGیکبار محل الکترودهاي روزي

در صورت مشاهده التهاب، الکترود را . التهاب بافت چک کنید
.عوض کنید یا جاي آن را تغییر دهید



ECGکابلراهنمادفترچهیکلاطالعات: 2فصل

١۵

هشدار
هنگام استفاده از دستگاه الکترو کوتر فاصله لیدها از در

زیاداالمکانحتیبایدکوترالکتروالکترود بازگشتی و قلم 
.کندجلوگیريکوترالکتروازاشینسوختگیازتاباشد
بسته به نوع عمل جراحی ECGقرارگیري لیدهاي محل

براي مثال در عمل جراحی قلب باز الکترودها . متفاوت است
در . باید به صورت افقی بر روي قفسه سینه یا پشت قرار گیرند

اتاق عمل اختالالت ناشی از سیستم الکتروکوتر بر روي شکل 
توانمیتأثیراینکاهشبراي. گذاردمیتأثیر ECGموج 

از.دادقرارهاشانهچپیاوراستسمتدرراالکترودها
بجز زمانی که شکل موج (شانهقراردادن الکترودها در باالي 

ECGخودداري کنید) خیلی ضعیف باشد.



ECGکابلراهنمادفترچهیکلاطالعات: 2فصل

١۶

هشدار
ECGهنگام استفاده از الکتروکوتر از قرار دادن الکترودهاي در

این کار باعث . دیک الکترود بازگشتی کوتر خودداري کنیدنز
. شودمیECGکاهش تداخل با سیگنال

هشدار
در طول استفاده از دستگاه الکتروشوك ممکن ECGکابل

که با الکتروشوك مورد استفاده ECGکابل . است صدمه ببیند
قبل از استفاده مجدد باید از نظر عملکردي ،قرار گرفته است

.ک شودچ

هشدار
را به طور کامل در آب و مواد شوینده ECGلیدهاي لطفاً

را ECGکابل.نیستآبضدهاآنکانکتورچوننکنیدورغوطه
.نکنیداستریلعشعاکسید اتیلن و یا تش،با بخار



ECGکابلراهنمادفترچهیکلاطالعات: 2فصل

١٧

الکتروکاردیوگرافECGکابل 2-2
لید سیگنال 12مانیتور کردن يبرارابطالکتروکاردیوگراف به عنوان کابل

ECGگرددیمفادهدر دستگاه الکتروکاردیوگراف است .
:الکتروکاردیوگراف شامل دو سمت استECGکابل

.شودیممتصلالکتروکاردیوگرافدستگاهبهکانکتورتوسطکهیسمت-
.دینمایبه بیمار متصل مراهاو دستبندپوارهاکهلیدوایرها-

الکترودها اتصال
هشدار

ازتاکنیداستفادهمشابهيو دستبندهاپوآریک بیمار از براي
استفاده از .شودجلوگیريالکتریکیولتاژاختالفایجاد

استفاده . نقره توصیه می شود_الکترودهاي با نوع کلرید نقره 
در هنگام بزرگیآفستاز فلزهاي غیر مشابه تولید 

ی گذارد و تاثیر مECGپوالریزاسیون می کند که در شکل موج 
همچنین استفاده از فلز غیر مشابه باعث افزایش زمان بازگشت 

)(Recovery Time سیگنالECG بعد از استفاده از الکتروشوك
.می شود



ECGکابلراهنمادفترچهیکلاطالعات: 2فصل

١٨

هشدار
هنگام اتصال کابل و الکترودهـا مطمـئن شـوید کـه هـیچ      در

. قسمت فلزي الکترودها به زمین حفاظتی اتصال نداشته باشد
به بـدن بیمـار بـه طـور     ECGه الکترودهاي چک کنید که هم

.مناسب وصل شده اند

هشدار
ازلیـدها فاصـله الکتروکـوتر، دسـتگاه ازاستفادههنگامدر

ـ بایدالکتروکوترقلمویبازگشتالکترود زیـاد االمکـان یحت
.کنديجلوگیرالکتروکوترازیناشیسوختگازتاباشد

هشدار
و سالم استفاده کنید، استفاده تمیزياو دستبندهپوآراز فقط

ـ ایدیدهآسیبآنهاسطحکهدستبندهاییوپوآراز  و دهیاکس
سولفاته شده است ممکن است موجب عدم دقت شکل موج ای

ECGشود.



ECGکابلراهنمادفترچهیکلاطالعات: 2فصل

١٩

اندامیالکترودهاياتصال
مرجع،لید. شوندمیمتصلاندامهابهالکترودچهارموجود،الکتروددهاز

.باشدمیراستپايبهمتصلالکترود
:الکترودهااتصالازقبل

.کنیدآمادهرابیمارپوست. 1
پوست داراي هدایت الکتریکی کمی است بنابراین آماده سازي پوست براي ■

.اتصال مناسب الکترودها به پوست از اهمیت باالیی برخوردار است
.آن قسمت را با آب و صابون بشویید■

.بمالیدناحیهآنپوسترويبرژلمقداري. 2
. الکترود را در محل مناسب روي بدن بیمار نصب کنید. 3

لید به شرح زیر می ECG12براياندامیالکترودهايقرارگیريمحل
:باشد

)L(دست چپ●

(R)دست راست●

(F)پاي چپ ●

)(Nپاي راست ●



ECGکابلراهنمادفترچهیکلاطالعات: 2فصل

٢٠

یانداميالکترودهااتصال6شکل 

ايسینهرودهايالکتاتصال
:الکترودهااتصالازقبل

.کنیدآمادهرابیمارپوست. 1
پوست داراي هدایت الکتریکی کمی است بنابراین آماده سازي پوست براي ■

.اتصال مناسب الکترودها به پوست از اهمیت باالیی برخوردار است
. اگر الزم است موهاي آن قسمت را تمیز کنید■
.و صابون بشوییدآن قسمت را با آب■
.بمالیدناحیهآنپوسترويبرژلمقداري. 2
دهیدفشارراپوآرحبابیسرودادهقرارخودمناسبمحلدرراالکترود. 3
.شودچسبیدهپوستبهتا



ECGکابلراهنمادفترچهیکلاطالعات: 2فصل

٢١

لید به شرح زیر می ECG12برايايسینهالکترودهايقرارگیريمحل
:باشد

●(V1)C1 در کنار راست استرنومفضاي بین دنده اي چهارم
●(V2)C2فضاي بین دنده اي چهارم در کنار چپ استرنوم
●(V3)C3 با فاصله مساوي بینV2 وV4

●(V4)C4روي خط میدکالویکوالر چپ, فضاي بین دنده اي پنجم
●(V5)C5در همان سطح افقی , در قسمت چپ خط زیر بغلی قدامیV4

●(V6)C6در همان سطح افقی , ی میانیدر قسمت چپ خط زیر بغلV4

يانهیسيالکترودهااتصال7شکل 



ECGکابلراهنمادفترچهیکلاطالعات: 2فصل

٢٢

:باشدميبهمختلف

مختلفيدهایلاتصالاگرامید8شکل 



ECGکابل دفترچه راهنمااطالعات کلی: 2فصل 

٢٣

ECGکابل يالکترودهايبندرنگ2-3

و IECبا توجه به استانداردهاي ،ECGهاي الکترودهاي و رنگهالیبل
AHA،بودخواهداوتمتف .

:IECبر اسا س 

Color code for
electrodes

Symbol for
electrodes

Site for
electrodes

RedRRight arm

YellowLLeft arm

BlackN (RF)Right leg

GreenFLeft leg

White/ RedC1

Chest

White/YellowC2

White/GreenC3

White/BrownC4

White/ BlackC5

White/ VioletC6



ECGکابل دفترچه راهنمااطالعات کلی: 2فصل 

٢۴

AHA:اسا س بر

Color code for
electrodes

Symbol for
electrodes

Site for
electrodes

WhiteRARight arm

BlackLALeft arm

GreenRLRight leg

RedLLLeft leg

Brown/RedV1

Chest

Brown/ YellowV2

Brown/ GreenV3

Brown/ BlueV4

Brown/ OrangeV5

Brown/  VioletV6

بلیلويبندرنگاز، سازندهشرکت ECGيهادر کابل: توجه
.استشده استفادهIECاستاندارد يها



ECGکابلECG: ٣فصل

٢۵

ECGکردن کابل تمیز3

،کابل مشاهده شدیفرسودگهر گونه عالمتی ناشی از صدمه دیدن و یا اگر
.ه جاي آن استفاده شودباید از یک کابل جدید ب

کردنتمیز■
باید از یک پارچه نرم مرطوب به آب صابون ECGتمیز کردن کابل براي

. اتانول استفاده شود% 70مالیم و یا مرطوب به ماده تمیز کننده شامل 

زدایی میکروب■
زداییمیکروبکهشودتوصیه میسیستم،بهزدنصدمهازجلوگیريبراي
میکروبعملیاتانجامازقبل. شودانجامبیمارستانعمومیمهبرناطبق

.باشدتمیزآنوسایلبایدزدایی

:شودچکروزانهصورتبهزیرمواردشودمیتوصیه
اکسسوريظاهريسالمت)1
اکسسوريعملکرد)2



ECGکابليابعيب: ٤فصل

٢۶

یو تعمیرات کلیعیب یاب4
توسـط شـده تأییـد ودیـده آموزشافرادتوسطبایدکابلداخلیبخشتعمیر

گونـه هـیچ سـازنده شـرکت صـورت ایـن غیـر در. شـود انجـام سازندهشرکت
.کندنمیقبولبیمارومانیتوربهاحتمالیخطرهايقبالدرمسئولیتی

عـدم علـت بـه کوچـک مشـکالت حـل بـراي اپراتوربهکمکبرايبخشاین
-مشکلاینازهرکدامباکهوقتی. استآنخرابییاوکابلازصحیحاستفاده

شـده ذکـر هايتوصیهبهفروشازپسخدماتباتماسازقبل, روبروشدیدها
.کنیددقت

ــرا: توجــه ـــتوريب ــه مانی ــوط ب ــکالت مرب ــتگاه مش ــا دس ی
ـ ECGکه مربوط به کابـل  يالکتروکاردیوگراف، فقط موارد یم

.باشد ذکر شده است



ECGکابليابعيب: ٤فصل

٢٧

مانیتور عالئم حیاتیکابلمختصمشکالت

مشکل کن ممدالیل الزم اقدامات

نویزي ECGموج شکل
.است

اتصال ●
مناسب نا

الکترودها
.غیره●

الکترودها و لیدهابررسی ●
ژل موجود بـر روي  بررسی ●

چست لیدها و در صورت لزوم 
چست لیدهاتعویض 

بـا خـدمات پــس از   تمـاس  ●
فروش 

وجود ECGموج شکل
.ندارد

اتصال نادرست ●
کابل

خرابکابل●
ال نادرست اتص●

والکترودهالیدها
.غیره●

.اتصال کابلبررسی صحت ●
لیدها و الکترودهابررسی ●
همه لیدها را به هم اتصـال  ●

کوتاه کنیـد اگـر کابـل سـالم     
ــدها    ــرل لی ــام کنت ــد پیغ باش

.شودنمایش داده نمی

از الکترودهاي عدم استفاده ●
.خراب و قدیمی

با خدمات پس از تماس ●
.فروش



ECGکابليابعيب: ٤فصل

٢٨

مشکل کن ممدالیل الزم اقدامات

.استریمتغHRارمقد

ECGسیگنال●

نویزي است و 
.مناسب نیست

.غیره●

.الکترودها و لیدهابررسی ●
خــدمات پــس از تمــاس بــا ●

.فروش

وجود RESPسیگنال
.ندارد
.نیستخوبموجشکل
.ناپایدار استRRمقدار

محل نامناسب ●
الکترودها

غیره●

الکترودها و لیدها بررسی ●
پس از با خدماتتماس ●

.فروش



ECGکابليابعيب: ٤فصل

٢٩

کاردیوگرافکابلمختصمشکالت

مشکل ممکن دالیل الزم اقدامات

ECGموج شکل

داراي باال و پایین 
افتادگی از خط 
مرجع سیگنال 

)(baseline می
.باشد

ــان  ● ــتفاده همزمـ از اسـ
س الکترودهــاي بــا جــن  

.متفاوت
لیـد بهالکترودهااتصال●

.نیستمحکموایرها
ــل  ● ــا روي مح الکتروده

استخوانی بدن قرار گرفتـه  
.اند
الکترودها تمیز نیستند ●

.یا سولفاته شده اند
میــزان ژل الکترودهــا  ●

.ناکافی است
پوســـت بیمـــار تمیـــز ●

.نیست

ــالاز● درســــتاتصــ
وایرهـا لیدبهالکترودها
.نیدکحاصلاطمینان

مکـان درراالکترودها●
.دهیدقرارمناسب

ــد از  ● ــا را بع الکتروده
ــار اســتفاده تمیــز  هــر ب

.کنید
ژلازکـافی میزانبه●

.کنیداستفاده
ــار را  ● ــت بیمــ پوســ

.بوسیله الکل تمیز کنید



ECGکابليابعيب: ٤فصل

٣٠

مشکل ممکن دالیل الزم اقدامات
باال و فرکانسهاي

نویزهاي ماهیچه 
اي موجب نویزي 
شدن شکل موج 

ECGشده است.
این مورد ممکن(

است همزمان با 
رخ ACنویزهاي 

)دهد

دستگیريقرارمکان●
نامناسببیمارپايو

.است
بیشاندامیالکترودهاي●
.هستندمحکمحداز

اتصاالتبررسی ●



ECGکابليابعيب: ٤فصل

٣١

مشکل ممکن دالیل الزم اقدامات

به ECGسیگنال
علت تداخالت 

AC،شدهنویزي
.است

الکترودها روي محل ●
استخوانی بدن قرار گرفته 

.اند
ند الکترودها تمیز نیست●

.یا سولفاته شده اند
میزان ژل الکترودها ●

.ناکافی است
با قسمتماریببدن●
یترول،تختيفلزيها
تماسدرگریديزهایچای
باشدیم
در لید وایرها، کابل ●

برق و یا کابل بیمار قطعی 
.وجود دارد

اتصاالتبررسی ●
.وایرهالیدوالکترودها

وایرهالیدکنیدچک●
نشدهپیچیدههمدر

.باشند
بیمارکابلکنیدچک●
همبابرقکابلو

.باشندنداشتهبرخورد


