
کت پویندگان راه سعادتشر

:نشانگرها، کلیدها واتصاالت کانکتورها
اتصال هدفون :Headphone

اتصال میکروفن  :Microphone

:Call/End Key اتصال و قطع تماس تلفنی با شماره وارد شده در تنظیماتPHONE-NUM

نشانگر اتصال به سرور:  Link LED

ر صورت روشن بودن به سرور متصل می باشدد.
در صورت خاموش بودن به سرور متصل نمی باشد.

GSM LED : نشانگر اتصال به شبکهGSM

 ثانیه ، یک بار نشانگرعدم وصل به شبکه 1در صورت چشمک زدن هرGSMمی باشد.
 ثانیه ، یک بار نشانگروصل به شبکه 3در صورت چشمک زدن هرGSMمی باشد.

Battery LEDs :يباترشارژنمایشگر هاي میزان
: Battery Keyکلید نمایش میزان شارژ باتري در زمان خاموش بودن پایه می باشد.

ARIA TCممبرن دستگاه –1شکل

: آیکون مربوط به وصل بودن اینترنت 
 عدم وجود اینترنت و  نشان دهنده وصل بودن آریا به پایه:سفیدرنگ
نشان دهنده وصل بودن آریا به پایه و وجود اینترنت : نگ سبزر

با روشن شدن دستگاه، مودم موبایل نیز روشن شده و هنگامی که نشانگر آن :وضعیت ارتباط با شبکه موبایل
یار برقرار در خط پیغام آریا مشاهده شود، ارتباط با شبکه تلفن سPhone Readyاي چشمک زند و پیغام بصورت لحظه

) .1شکل5نشانگر شماره (شده است 
:برقراري تماس تلفن

به مدت یـک ثانیـه   ) 1شکل3شماره (Call/Endصورت آماده بودن ماژول تلفن براي برقراري مکالمه، کافیست کلید در
د مجددا به مدت براي ختم مکالمه تلفنی کافیست همین کلی. نمایش داده شود.....DIAL: 021نگهداشته شود تا پیغام 
نمـایش داده شـده و   INCOMMING CALLدر صورت دریافت تماس تلفنـی ورودي پیغـام   . یک ثانیه نگهداشته شود

.به مدت یک ثانیه نگهداشته شودCall/Endجهت برقراري ارتباط کافیست کلید 
:گرفتن نوار قلب و ارسال به مرکز اورژانس

نمایش داده شده و پس از آن در صورت فشار دادن INTERNET CONNECTدر صورت اتصال به اینترنت، پیغام 
پس از اتصال لیدها به بیمار و تثبیت شدن  وضعیت . دکمه رکورد عمل ارسال دیتا همزمان با رکورد گیري انجام می شود

لب بصورت ثانیه از سیگنال ق10، نوار قلب روي کاغذ چاپ شده و RECها و نمایش عدد ضربان با زدن کلید سیگنال
پیغام ، نمایشو در صورت ارسال موفقیت آمیزSENDING FILEدر حین ارسال پیغام . خودکار به مرکز ارسال می شود

FILE SENDING OK ،رخ می دهدبه همراه شنیده شدن سه بیپ متوالی .
پس از در این صورت. براي خاموش شدن دستگاه کافیست سیستم آریا خاموش گردد:خاموش کردن دستگاه

.ثانیه پایه خاموش می شود20

با روشن کردن دستگاه آریا، سیستم پایه نیز بالفاصله روشن می شود و پس :روشن کردن دستگاه
کلید منو و ورود به تنظیمات با زدن )P1(در صفحه اول.ثانیه دستگاه آماده کار خواهد بود20از تقریبا 

TC صحت مقادیر ازHost وService وDevice IDوPHONE_NUM وARIA PHONE

.، دستگاه قابلیت ارسال اطالعات را ندارد اولگزینهسه در صورت وارد نشدن . اطمینان حاصل فرمایید

در صورت برقراري ارتباط با ARIA-TCپس از روشن شدن پایه :وضعیت اتصال به اینترنت
روي INTERNET CONNECTپیغام اینترنت، زمان سیستم با زمان سرور مرکزي یکسان می شود،

آریا به نمایش در می آید و آیکون ارتباط با پایه در آریا به رنگ سبز می شود همچنین دو صداي کوتاه 
).1شکل4نشانگر شماره (بیپ شنیده شده و نشانگر اتصال به شبکه اینترنت روشن می شود 

اینترنت یا سرور مرکزي به هر در صورتی که ارتباط با شبکه:به اینترنتاتصالوضعیت عدم 
روي آریا به نمایش در می آید و آیکون INTERNET DISCONNECTدلیل قطع باشد، پیغام 

ثانیه 10می شود همچنین یک صداي بیپ کوتاه با دوره تناوب سفیدارتباط با پایه در آریا به رنگ 
).1شکل4گر شماره نشان(شنیده شده و نشانگر اتصال به شبکه اینترنت، خاموش می شود 

توضیحاتمتن پیغامردیف
1Mxx_2017mmddنسخه و تاریخ تولید برنامه
2DEV CODE: xxxx کد دستگاه
3INTERNET DISCONNECTعدم اتصال به اینترنت
4INTERNET CONNECTاتصال به اینترنت
5Network Restartedراه اندازي مجدد واسط ارتباط با اینترنت
6PHONE OFFخاموش کردن ماژول تلفن
7PHONE ONروشن کردن ماژول تلفن
8PHONE READYآماده بودن ماژول تلفن براي برقراري مکالمه
9PHONE NOT READYآماده نبودن ماژول تلفن براي مکالمه
10DIAL: 021.....برقراري ارتباط با مرکز تماس

11DIAL: ERROR
اشغال، عدم اتصال به شبکه (خطا در شماره گیري

)تلفنی
12INCOMMING CALLدریافت مکالمه ورودي
13TALKINGدر حالت مکالمه
14CALL ENDختم مکالمه توسط دستگاه
15CALL TERMINATEختم مکالمه توسط مقصد مکالمه
16RECORD ECG آغاز ذخیره سازي سیگنالECG

17STOP RECORD ECGسازي سیگنال پایان ذخیرهECG

18SENDING FILEدر حال ارسال فایل نوار قلب به مرکز تماس
19FILE SENDING OKارسال موفقیت آمیز فایل به مرکز تماس
20File Remained: nتعداد فایل هاي ارسال نشده به مرکز تماس

.شودمراجعهدستگاهکاربريراهنمايدفترچهبهبیشترجزئیاتبراي

قبالکه) ضمائموملحقاتو(دستگاهازاستفادهوکاربريبهمسلطوايحرفهکاربرانبرايفقطکاربريسریعراهنما
.داردکاربرداند،نمودهمطالعهرادستگاهکاربريراهنمايدفترچه

Aria TCسیستمسریعراهنماي

021-73098000- 09121977157:تلفن خدمات پس از فروش

021- 77960761:فکس

www.saadatco.com

.دیجیتالخروجیوزیرمشخصاتباتغذیهآداپتوراتصالکانکتور
240VAC,1.4-0.7A,50/60HZ-100:آداپتورACورودي

15V/4V:آداپتورDCخروجی

نشانگر هاي آالرم

DC INنشانگر

نشانگر وضعیت باطري

نشانگر وضعیت روشن 
خاموش بودن/

ON/OFFکلید 

کانکتور کابل 
ECG

کانکتور پراب 
TEMP1

کانکتور 
Programmer

کلید منوها

رج براي خا: Ejectorکلید 
نمودن آریا از پایه

توقف /کلید شروع 
اندازه گیري فشار 

خون

توقف /کلید شروع 
رکوردگیري

طع آالرم به کلید ق
ثانیه120مدت 

شارژر آریا،:TCپایه 
باطري کمکی

پرابکتورکان
SPO2

NIBPکتور کان

فعالغیر
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کت پویندگان راه سعادتشر

)HOME/ MENU(: تنظیمات سیستم آریا

ط شرکت پویندگان راه سعادت براي پایه از آداپتورهاي تهیه شده توسTC استفاده شود در غیر اینصورت ایمنی
..کاربر و بیمار به خطر می افتد

براي اعمال تنظیمات در آریا از صفحه لمسی و کلیدهاي روي ممبرن دستگاه استفاده کنید.
 براي اطمینان بیشتر باید . باشدسیستم مانیتورینگ عالئم حیاتی یک وسیله کمکی براي ارزیابی وضعیت بیمار می

. همواره در کنار آن از عالئم و نشانه هاي بالینی بیمار نیز استفاده شود
 در هنگام استفاده از دستگاه الکتروشوك از تماس با بدن بیمار یا تخت یا سیستم هاي متصل به بیمار خودداري

. کنید
مریض وصل شود، امکان افزایش جریان نشتی از حد هرگاه تعداد زیادي سیستم بطور همزمان با سیستم مانیتور به

.قابل قبول وجود دارد
 براي اطمینان از رعایت مسائل ایمنی و زمین شدن مناسب سیستم باید بدنه مانیتور و سایر تجهیزات متصل به آن

. هم پتانسیل شوند
قبل از کار کردن با سیستم از سالم بودن سیستم و آالرم . ناسب با شرایط هر بیمار تنظیم شودآالرم ها باید مت

.صوتی آن در هنگام وقوع آالرم اطمینان حاصل کنید
 به منظور جلوگیري از تاثیرEMC از قرار دادن مانیتور در مجاورت سیستم دیگر و یا روي سیستم دیگر خودداري

.ر به انجام این کار شدید از صحت عملکرد سیستم اطمینان حاصل کنیدکنید و در صورتی که مجبو
شود که حداقل هر یک ماه یک بار مانیتور با باطري کارکند تا براي استفاده از حداکثر عمر مفید باطري توصیه می

.دشارژ شده و سیستم خاموش شود و بعد از آن دوباره سیستم را شارژ کنید"جاییکه باطري کامال

SET UP :جهت تنظیمات اصلی سیستم نظیر زمان، تاریخ، شماره تخت، زبان و غیره.

SIGMA, TREND:نمایش عالیم حیاتی گذشته بیمار.
ALARM :ها و تنظیم صداي آنفعال و غیر فعال کردن آالرم.

PATIENT :جهت ثبت و حذف مشخصات بیمار.
TC :لفنجهت تنظیم پارامترهاي ارتباط با شبکه دیتا و ت.

REC :موجود در پایهرها و پارامترها بوسیله رکوردجهت رکوردگیري از سیگنال.
FACTORY, PAGE SETUP :براي کادر درمانی جنبه کاربري ندارد.

:تنظیمات مربوط به پارامترهاي عالئم حیاتی 
ECG PARAM MENU:

BEAT VOLUME :تنظیم صداي ضربان قلب.
ECG Avg :4 ،8 و ثانیهAUTOقابل تنظیم است .

HR SOURCE :انتخاب منبع نمایش ضربان قلب در فضايHR.

LEAD TYPE :انتخاب نوع کابلECG سیمه باشد10که باید.
ECG EVENT ،ALARM REC :غیر فعال.

ECG TRACE MENU:

SWEEP ،SIZEوLEAD جهت تنظیم سرعت سیگنال و دامنه و انتخابLeadشوندستفاده میا.
ECG FILTER :جهت فیلتر کردن موارد زیر قابل انتخاب است:

NORMAL :گیردمیقراراستفادهموردنرمالشرایطدر .
EXTENDED:گیردمیقراراستفادهموردتشخیصیموارددرواستنویزمقداريدارايسیگنال.
MONITOR:گیردمیرارقاستفادهموردمحیطینویزهايکاهشبراي.

PACE DETECT :در بیمارانی که دارايPacemaker هستندPACE DETECTبایدONباشد.

ECG

TRACE MENURESP: براي انتخابLeadمورد نظر، تنظیم دامنه و سرعت جاروب سیگنال استفاده می شود.
PARAM MENURESP :براي تنظیم محدوده زمانAPNEA استفاده می شودو تعیین حدود آالرم .

.شودتوجه) ايشکمی یا سینه(در ضمن به لید تنفسی بیمار . قابل اطمینان نیستRRدر صورت حرکت زیاد بیمار، عدد 
SPO2 PARAM MENU :براي انتخابAvg. Time ،تعیین حدود آالرم ،تنظیم حساسیت)SENSITIVITY(

.شوداستفاده میو تنظیم صداي ضربان قلب
PULSE RATE , EVENT MARK , ALARM REC, SETUP, SPHB MODE :غیر فعال
مطمئن شوید که دریچه نوري ناخن را می پوشاند.
 گیردسیم سنسور باید همیشه باالي انگشت قرار.
 دقت اندازه گیريSPO2تحت تاثیر عوامل زیر کاهش می یابد:

SPO2 TRACE MENU : می شودبراي تنظیم سرعت سیگنال استفاده.
PARAM MENUNIBP:مشاهده لیست رکوردهاي،) یا اتوماتیکدستی(براي انتخاب واحد اندازه گیري، تعیین روش اندازه گیريNIBPو تعیین حدود آالرم استفاده می شود.

CHECK :براي کادر درمانی جنبه کاربري ندارد.
AUTO SLEEP :غیر فعال

RESET MODULE :درداکثر فشار اولیه کافبراي تنظیم حAdult: 150mmHg،mmHgPediatric: 140وNeonate:

85mmHgمی باشد.
هنگام اندازه گیريNIBPبه واحد آن(mmHg / KPa .دقت شود(

 گیريهنگام اندازهNIBP مد (از صحت تنظیمات سیستمADULT/NEONATE/PEDIATRIC (جهت .اطمینان حاصل نمائید
.اقدام نمائیدPAT. CONFو گزینهADMITگزینهPATIENTگزینهMENUه از طریق کلیدتنظیم مد دستگا

 براي شروع و یا خاتمه اندازه گیري از کلیدStart / Stopروي پنل جلو یا انتخاب هاي داخل منو استفاده کنید.
م می شود، نبندیدرا به عضوي از بدن که بر روي آن کتتر وصل است و یا تزریق داخل وریدي انجاکاف .

PARAM MENUTEMP :حدود آالرم استفاده می شودبراي انتخاب واحد اندازه گیري و تعیین.
.نسبت به کشیدگی و ضربه حساس می باشدTEMPکابل و سنسور


