
کت پویندگان راه سعادتشر
Quick Reference1600SNovin

کناري دستگاهکانکتورهاي پلیت و نشانگرهاراهنماي کلید ها

براي . سیستم مانیتورینگ عالئم حیاتی یک وسیله کمکی براي ارزیابی وضعیت بیمار می باشد
. اطمینان بیشتر باید 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 هرگاه تعداد زیادي سیستم بطور همزمان با سیستم مانیتور به
.جریان نشتی از حد قابل قبول وجود دارد

 براي اطمینان از رعایت مسائل ایمنی و زمین شدن مناسب سیستم باید بدنه مانیتور و سایر
. وندتجهیزات متصل به آن هم پتانسیل ش

قبل از کار کردن با سیستم از سالم بودن . آالرم ها باید متناسب با شرایط هر بیمار تنظیم شود
.سیستم و آالرم 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
نید و در صورتی که مجبور به انجام این کار شدید از صحت عملکرد سیستم دیگر خودداري ک

.سیستم اطمینان حاصل کنید
شود که حداقل هر یک ماه یک بار مانیتور با براي استفاده از حداکثر عمر مفید باتري توصیه می

دوباره باتري کار کند تا جایی که باتري کامالً دشارژ شده و سیستم خاموش شود و بعد از آن 
.سیستم را شارژ کنید

:اه و اکسسوريو نکات مربوط به تمیز و ضدعفونی کردن دستگهشدارها
اي بر روي سیستم را انجام ندهد ممکن است بعد از مدتی دقت اگر اپراتور بازدیدهاي دوره

.به خطر بیاندازدسیستم کم شود و سالمتی بیمار را
 سنسورها از خاموش بودن سیستم و جدا بودن آن از برق شهر قبل از تمیز کردن مانیتور و یا

.اطمینان حاصل کنید

انپروپانول،ایزوپروپانول،70%الکل ،3%هیدروژن پروکساید :مواد ضدعفونی پیشنهادي
استفاده نکنید،اي که داراي آمونیاك و یا استون هستنداز مواد شوینده.
 باید رقیق شودبیشتر مواد شوینده در هنگام استفاده.
مواد شوینده باقی مانده را خشک نمایید .
مواظب باشید مواد شوینده داخل کیس سیستم نشود.
براي تمیز کردن از وسایل زبر مانند پارچه فلزي یا سیم ظرفشویی خودداري کنید.
سنسورهاي دما را هرگز در آب جوش قرار ندهید.
ترنسدیوسرIBP رادر اتوکالو قرار ندهید و آن را باETOاستریل نکنید.
ازETOبراي ضد عفونی کردن مانیتور استفاده نکنید.
 از تمیز کردن رکوردر بالفاصله بعد از رکوردگیري به دلیل داغ شدن هد و محیط اطراف آن

.خودداري کنید

:تنظیمات قبل از شروع مانیتورینگ 
 اطالعات بیمار در قسمتوارد کردنPATIENT INFORMATION

 انتخاب مد بیمار)(Adult / Neonate / Pediatricقبل از اندازه گیري فشار
تنظیم واحد اندازه گیري فشار
 آالرم تنظیم صداي
محدوده آالرم
 عملیاتZeroing قبل از اندازه گیريIBP

تنظیمات پالس اکسیمتري
 تنظیماتResp

.براي جزئیات بیشتر به دفترچه راهنماي کاربري دستگاه مراجعه شود

و (راهنما سریع کاربري فقط براي کاربران حرفه اي و مسلط به کاربري و استفاده از دستگاه 
.که قبال دفترچه راهنماي کاربري دستگاه را مطالعه نموده اند، کاربرد دارد) ملحقات و ضمائم

آالرموضعیتنشانگر

ثانیه120آالرم به مدت کلید قطع

کلید متوقف کردن موقت شکل موج 
ها

توقف رکوردگیري/کلید شروع 

خونزه گیري فشارانداتوقف /کلید شروع 
بودن خاموش/ روشنوضعیتنشانگر
مانیتور

مانیتورکلید روشن و خاموش

ريوضعیت باتنشانگر 

)روتاري(چرخان کنترلکلید 

کلید منوها

ECG/Respکانکتور 

IBPکانکتور  1

SPO2کانکتور 

NIBPکانکتور 

TEMP 1کانکتور 

TEMP2کانکتور 

COکانکتور CO2/GASکانکتور 

IBPکانکتور  2
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ازETOبراي ضد عفونی کردن مانیتور استفاده نکنید.
 از تمیز کردن رکوردر بالفاصله بعد از رکوردگیري به دلیل داغ شدن هد و محیط اطراف آن

.خودداري کنید

:تنظیمات قبل از شروع مانیتورینگ 
 اطالعات بیمار در قسمتوارد کردنPATIENT INFORMATION
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تنظیمات پالس اکسیمتري
 تنظیماتResp

.براي جزئیات بیشتر به دفترچه راهنماي کاربري دستگاه مراجعه شود

و (راهنما سریع کاربري فقط براي کاربران حرفه اي و مسلط به کاربري و استفاده از دستگاه 
.که قبال دفترچه راهنماي کاربري دستگاه را مطالعه نموده اند، کاربرد دارد) ملحقات و ضمائم
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کت پویندگان راه سعادتشر
Quick Reference1600SNovin

کناري دستگاهکانکتورهاي پلیت و نشانگرهاراهنماي کلید ها

براي . سیستم مانیتورینگ عالئم حیاتی یک وسیله کمکی براي ارزیابی وضعیت بیمار می باشد
. اطمینان بیشتر باید 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 هرگاه تعداد زیادي سیستم بطور همزمان با سیستم مانیتور به
.جریان نشتی از حد قابل قبول وجود دارد

 براي اطمینان از رعایت مسائل ایمنی و زمین شدن مناسب سیستم باید بدنه مانیتور و سایر
. وندتجهیزات متصل به آن هم پتانسیل ش

قبل از کار کردن با سیستم از سالم بودن . آالرم ها باید متناسب با شرایط هر بیمار تنظیم شود
.سیستم و آالرم 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
نید و در صورتی که مجبور به انجام این کار شدید از صحت عملکرد سیستم دیگر خودداري ک

.سیستم اطمینان حاصل کنید
شود که حداقل هر یک ماه یک بار مانیتور با براي استفاده از حداکثر عمر مفید باتري توصیه می

دوباره باتري کار کند تا جایی که باتري کامالً دشارژ شده و سیستم خاموش شود و بعد از آن 
.سیستم را شارژ کنید

:اه و اکسسوريو نکات مربوط به تمیز و ضدعفونی کردن دستگهشدارها
اي بر روي سیستم را انجام ندهد ممکن است بعد از مدتی دقت اگر اپراتور بازدیدهاي دوره

.به خطر بیاندازدسیستم کم شود و سالمتی بیمار را
 سنسورها از خاموش بودن سیستم و جدا بودن آن از برق شهر قبل از تمیز کردن مانیتور و یا

.اطمینان حاصل کنید

انپروپانول،ایزوپروپانول،70%الکل ،3%هیدروژن پروکساید :مواد ضدعفونی پیشنهادي
استفاده نکنید،اي که داراي آمونیاك و یا استون هستنداز مواد شوینده.
 باید رقیق شودبیشتر مواد شوینده در هنگام استفاده.
مواد شوینده باقی مانده را خشک نمایید .
مواظب باشید مواد شوینده داخل کیس سیستم نشود.
براي تمیز کردن از وسایل زبر مانند پارچه فلزي یا سیم ظرفشویی خودداري کنید.
سنسورهاي دما را هرگز در آب جوش قرار ندهید.
ترنسدیوسرIBP رادر اتوکالو قرار ندهید و آن را باETOاستریل نکنید.
ازETOبراي ضد عفونی کردن مانیتور استفاده نکنید.
 از تمیز کردن رکوردر بالفاصله بعد از رکوردگیري به دلیل داغ شدن هد و محیط اطراف آن

.خودداري کنید
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ECG

هشدارها و نکات کاربري مربوط به ماژول ها
 در طول استفاده از الکتروشوك، مانیتور، تخت و بیمار را لمس نکنید و از

.نزدیک الکترود بازگشتی کوتر خودداري کنیدECGقراردادن الکترودهاي 
 در بیمارانی که دارايPacemaker،هستندPACE DETECT باید

ON،در غیر این صورت سیگنالهاي ناشی از باشدPace maker بعنوان
QRSتلقی می شود.

Leadمتصل به مانیتور، انتخاب ECGبراي تعیین نوع کابل ECGپنجره -1

مورد نظر، تنظیم دامنه و سرعت جاروب سیگنال، انتخاب نوع فیلتر، تعیین 
استفاده می ST، آنالیز آریتمی  و Paceحدود آالرم، فعال کردن مد تشخیص 

. شود
:سه نوع فیلتر وجود دارد-2

. در شرایط نرمال مورد استفاده قرار می گیرد: NORMALفیلتر 
سیگنال داراي مقداري نویز است و در موارد : EXTENDEDفیلتر 

.تشخیصی مورد استفاده قرار می گیرد
قرار می استفادهبراي کاهش نویزهاي محیطی مورد: MONITORفیلتر 
.گیرد

SPO2

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:
تزریق مواد رنگی - 3حرکت زیاد بیمار  -2دستگاه الکتروکوتر و الکتروشوك -1

توزیع - Methylen blue ،indocyanine green4قلبی و عروقی مانند 
قابل توجهی از هموگلوبین غیرعملکردي مانند کربکسی هموگلوبین و یا 

42تا C° 28بهترین دماي عملکردي ( دماي سنسور -5متهموگلوبین  °C (
Lumens 5000باالتر از  ( تشعشعات زیاده از حد - 6 / Squre meter (
پیچش و -9نبض وریدي -8اتصال غیر صحیح سنسور به عضو مورد نظر  -7

قرارگیري سنسور در محلی که کاف فشار خون، کتتر شریانی -10کشش کابل 
سیمتر در طول استفاده از پالس اک-11.و یا تزریق داخل وریدي انجام می شود

می تواند باعث ایجاد MRI، میدان هاي القائی از MRIتصویر برداري 
سوختگی شود

براي انتخاب سرعت تغییرات، سرعت جاروب سیگنال، تعیین SPO2پنجره 
. حدود آالرم و درجه حساسیت استفاده می شود

AVERAGE TIME:
در بازه زمانی تعیین شده درگزینه هاي SPO2%میانگین پارامترعددي 

.AVERAGE TIMEانتخابی 

SPO2 SENSITIVITY MODE :
مد:NORMAL بهترین ترکیب عملکردي ماژول از نظر حساسیت شکل

استفاده از این مد براي . موج و تشخیص پراب در انگشت را ایجاد می شود
. اکثر بیماران توصیه می شود

 مدMAX : سطح آستانه پرفیوژن را در طول زمان مانیتورینگ در پائین
و براي بیماران که سیگنال ضعیف دارند می کند،تنظیم %) 0.02(ترین حد 

.استفاده می شود

 در مدAPOD: این مد براي بیمارانی که داراي ریسک باالي جدا شدن
.پراب هستند، مانند کودکان یا بیماران نا آرام توصیه می شود

 استفاده همزمان دستگاه الکتروکوتر با پراب دما می تواند باعث ایجاد
.سوختگی بیمار شود

 در صورت امکان قبل از فعال کردن دستگاه کوتر و یا منبعRF،پراب دیگر
.را از بدن بیمار دور کنید

شد الزم اهمزمان با دستگاه الکتروکوتر باگر استفاده از اندازه گیري دما
براي خطر سوختگی تا حد امکان محل اندازه گیري دما را از مسیر است،

.به پلیت بازگشتی دور کنیدRFجریان 

و نکات کاربري مربوط به ماژول هاهشدارها
صحت تنظیمات اطمینان حاصل ازاندازه گیري فشار بر روي کودکان براي

. نمائید
 داخل کاف را به عضوي از بدن که بر روي آن کتتر وصل است و یا تزریق

.وریدي انجام می شود، نبندید 
کاف متناسب با عضو انتخاب شود.
( براي انتخاب واحد اندازه گیري، تعیین روش اندازه گیريNIBPپنجره -1

و تعیین حدود آالرم NIBP، مشاهده لیست رکوردهاي )دستی یا اتوماتیک
.استفاده می شود

Startبراي شروع و یا خاتمه اندازه گیري از کلید -2 / Stop روي پنل جلو یا
. انتخاب هاي داخل منو استفاده کنید

تنظیمات ( قابل استفاده در سه مد نوزاد، کودك و بزرگسال است مدهاي -3
، اندازه گیري به صورت متناوب انجام می AUTOدر مد ،)SETUPدر 

. ساعت قابل تنظیم است24دقیقه تا 1شود و از مد 
mmHg)به واحد آن NIBPدر هنگام اندازه گیري -4 / KPa .دقت شود(

Resp
 عددبیمار،حرکت زیاددر صورتRRدر ضمن به . قابل اطمینان نیست

.شودتوجه) شکمی یا سینه اي(بیمارلید تنفسی
ر حالت انتخاب دRESP پنجره مربوط به آن براي انتخابLead مورد

نظر، تنظیم دامنه و سرعت جاروب سیگنال و تعیین حدود آالرم استفاده 
.می شود

GAS

 استفاده نگردد و بالعکساز آداپتورهاي بزرگسال براي نوزادان.
 نباید استفاده شوداز این دستگاه در مجاورت گازهاي بیهوشی اشتعال زا.
 آداپتور جمع شدن ترشحات در پنجره آداپتور، براي جلوگیري از

IRMAرا به صورت عمودي قرار دهید.
پنجره مربوط به آن براي انتخاب واحد اندازه CAPNOدر حالت انتخاب -1

گیري، سرعت جاروب سیگنال، تنظیم نرخ مکش گاز نمونه برداري، جبران 
در هنگام اندازه .و تعیین حدود آالرم استفاده می شودZeroingسازي، 
.دقت شودV% ،mmHg ،Kpaبه واحد آنCo2گیري 

طراحی نشده و آداپتور Watertrapبراي استفاده از ISAسیستم -2
Nomolineتوصیه می شود سیستم در محلی . میتواند جایگزین آن شود

کردن حرکت آب و ترشحات باالتر از بیمار نگهداري شود، این کار باعث کند
.گرددبه سمت مانیتور و در نتیجه باال بردن عمر فیلتر می

همیشه جهت قرارگیري سنسور Mainstreamدر صورت استفاده از ماژول -3
در هنگام اندازه گیري باید طوري باشد که نشانگر روي سنسور به سمت باال 

. تنفسی بیمار جدا شودسنسور از مسیر Zeroingقرار گیرد و در هنگام انجام 
 وقتی از سیستم الکتروکوتر همزمان باIBPراي استفاده می شود، ب

جلوگیري از سوختگی بیمار ترنسدیوسر و کابل نباید با قسمت هاي هادي 
.الکتروکوتر در تماس باشد

 هواگیريDOME وSampel line مهمترین قسمت آماده سازيIBP

.است

mmHg / KPa)به واحد آن IBPدر هنگام اندازه گیري -1 / cmH2O )

.دقت شود

.لیبل مناسب انتخاب شود،IBPمتناسب با محل اندازه گیري -2
Label توضیح
IBP فشار خون تهاجمی
ART فشار خون شریانی
LVP فشار بطن چپ
PAP فشار شریان ریوي
RVP فشار بطن راست
CVP فشار سیاهرگ اصلی
LAP فشار دهلیز چپ
RAP فشار دهلیز راست
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