
کت پویندگان راه سعادتشر
آریا دستگاه سریع راهنماي

:نشانگرها، کلیدها واتصاالت کانکتورها

 از آداپتورهاي تهیه شده توسط شرکت پویندگان راه سعادت براي پایهF1 /F1R استفاده شود در غیر
..اینصورت ایمنی کاربر و بیمار به خطر می افتد

 کنیدبراي اعمال تنظیمات در آریا از صفحه لمسی و کلیدهاي روي ممبرن دستگاه استفاده.
براي اطمینان . سیستم مانیتورینگ عالئم حیاتی یک وسیله کمکی براي ارزیابی وضعیت بیمار می باشد

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

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

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

. نسیل شوندبه آن هم پتا
قبل از کار کردن با سیستم از سالم بودن سیستم و . آالرم ها باید متناسب با شرایط هر بیمار تنظیم شود

.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 سیستم دیگر

خودداري کنید و در صورتی که مجبور به انجام این کار شدید از صحت عملکرد سیستم اطمینان حاصل 
.کنید

شود که حداقل هر یک ماه یک بار مانیتور با باطري براي استفاده از حداکثر عمر مفید باطري توصیه می
.دشارژ شده و سیستم خاموش شود و بعد از آن دوباره سیستم را شارژ کنید"د تا جاییکه باطري کامالکارکن

)HOME/ MENU(: تنظیمات سیستم آریا
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.
ABOUT :سازندهشرکتوسیستمبهمربوطمشخصاتنمایش.

REC :موجود در پایهرها و پارامترها بوسیله رکوردجهت رکوردگیري از سیگنالF1R

FACTORY, PAGE SETUP : کاربري نداردبراي کادر درمانی جنبه.

:هشدارها و تنظیمات مربوط به پارامترهاي عالئم حیاتی 
ECG PARAM MENU:

BEAT VOLUME :تنظیم صداي ضربان قلب.
ECG Avg :4 ،8 و ثانیه16وAUTOقابل تنظیم است .

HR SOURCE :انتخاب منبع نمایش ضربان قلب در فضايHR.

LEAD TYPE :انتخاب نوع کابلECG به دستگاهمتصل.
ECG EVENT ،ALARM REC،ARR & ST ANALYSIS :غیر فعال.

ECG TRACE MENU:

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

NORMAL :گیردمیقراراستفادهموردنرمالشرایطدر .
EXTENDED:گیردمیقراراستفادهموردتشخیصیموارددرواستنویزمقداريدارايسیگنال.
MONITOR:گیردمیقراراستفادهموردمحیطینویزهايکاهشبراي.

PACE DETECT :در بیمارانی که دارايPacemaker هستندPACE DETECTبایدONباشد.

ECG

.براي جزئیات بیشتر به دفترچه راهنماي کاربري دستگاه مراجعه شود

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

021-00073098و09121977157: فروشازپسخدماتتلفن

021- 77960761: فکس 
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NIBPکانکتور 

IBP 1,3کانکتور 

ECGکانکتور کابل 

TEMPکانکتور پراب 1

SpO2 Masimoکانکتور 

IBP 2,4کانکتور 

CO2کانکتور سنسور 

نشانگرهاي آالرم

DC INنشانگر 

باطريوضعیتنشانگر

خاموش بودن/ نشانگر وضعیت روشن 

ON/OFFکلید 

کلید منوها

فشار خونتوقف اندازه گیري /کلید شروع  توقف / کلید شروع 
رکوردگیري

ثانیه120کلید قطع آالرم به مدت 

شارژ آریا، باطري کمکی:F1/F1Rپایه 
هیاز پاایخارج نمودن آريبراEjector :کلید 

دیجیتال،خروجیوزیرمشخصاتباتغذیهآداپتوراتصالکانکتور

VAC, 1.4-0.7 A, 50/60 Hz 240-100:آداپتورACورودي

V/4A 15: آداپتورDCخروجی
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TRACE MENURESP: براي انتخابLeadمورد نظر، تنظیم دامنه و سرعت جاروب سیگنال استفاده می شود.
PARAM MENURESP :براي تنظیم محدوده زمانAPNEAو تعیین حدود آالرم استفاده می شود .

 زیاد بیمار، عدددر صورت حرکتRRشودتوجه) ايشکمی یا سینه(در ضمن به لید تنفسی بیمار . قابل اطمینان نیست.

SPO2 PARAM MENU :انتخاببرايAvg. Time ،تعیین حدود آالرم ،تنظیم حساسیت)SENSITIVITY (و تنظیم صداي ضربان قلب)pageشوداستفاده می) ٨و ٧هاي.
: SPHB MODE صورت فعال بودن پارامتردرSPHBدر ماژول.

PULSE RATE , EVENT MARK , ALARM REC, SETUP :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:

Methylenتزریق مواد رنگی قلبی و عروقی مانند -3حرکت زیاد بیمار  -2دستگاه الکتروکوتر و الکتروشوك -1 blue ,

indocyanine green4- 28بهترین دماي عملکردي (دماي سنسور - 5توزیع قابل توجهی از هموگلوبین غیرعملکردي مانند کربکسی هموگلوبین و یا متهموگلوبین °C 42تا °C (6-
قرارگیري سنسور در - 10.پیچش و کشش کابل-9نبض وریدي - 8اتصال غیر صحیح سنسور به عضو مورد نظر  -Lumens/Squre meter (7 5000باالتر از  ( تشعشعات زیاده از حد 

می تواند باعث ایجاد MRI، میدان هاي القائی ازMRIمتر در طول تصویر برداري استفاده از پالس اکسی-11.محلی که کاف فشار خون، کتتر شریانی و یا تزریق داخل وریدي انجام می شود
.سوختگی شود

SPO2 TRACE MENU :براي تنظیم سرعت سیگنال استفاده می شود.

PARAM MENUNIBP :مشاهده لیست رکوردهاي)یا اتوماتیکدستی( براي انتخاب واحد اندازه گیري، تعیین روش اندازه گیري ،NIBPو تعیین حدود آالرم استفاده می شود.
CHECK :براي کادر درمانی جنبه کاربري ندارد.

AUTO SLEEP :غیر فعال
RESET MODULE :براي تنظیم حداکثر فشار اولیه کاف

 اندازه گیريهنگامNIBPبه واحد آن(mmHg / KPa )دقت شود.

گیريهنگام اندازهNIBP مد (از صحت تنظیمات سیستمADULT/NEONATE/PEDIATRIC (اطمینان حاصل نمائید.

.اقدام نمائیدPAT. CONFو گزینهADMITگزینهPATIENTگزینه MENUجهت تنظیم مد دستگاه از طریق کلید
 براي شروع و یا خاتمه اندازه گیري از کلیدStart / Stopروي پنل جلو یا انتخاب هاي داخل منو استفاده کنید.
،باعث متوقف همچنین بافت اطراف کتتر در حال تزریق و این کار باعث صدمه دیدن . نبندیدکاف را به عضوي از بدن که بر روي آن کتتر وصل است و یا تزریق داخل وریدي انجام می شود

.شدن تزریق در هنگام اندازه گیري فشار می شود
PARAM MENUTEMP :حدود آالرم استفاده می شودبراي انتخاب واحد اندازه گیري و تعیین.

کابل و سنسورTEMPنسبت به کشیدگی و ضربه حساس می باشد.

IBP PARAM MENU: تعیین واحد اندازه گیري، انتخابLABEL

,CVP, ART(مورد نظر   و کالیبره کردن ZEROING،تنظیمات آالرم ، انتخاب فیلتر ،) …

TRACE MENUIBP: براي تنظیم سرعت جاروب سیگنال، تعیینSCALE و انتخابGRIDمی شوداستفاده.

 وقتی از سیستم الکتروکوتر همزمان باIBPراي جلوگیري از سوختگی بیمار ترنسدیوسر استفاده می شود، ب
.باشدتماسدرالکتروکوترهاديهايقسمتبانبایدکابلو

ًسیستم را قبل از هر بار مانیتورینگ و حداقل یکبار در روز بعد از قطع و وصل ترنسدیوسر حتماZEROکنید .
ترنسدیوسر روي پایه نگهدارنده همسطح قلب مریض قرار گیرد.
 در هنگام اندازه گیريIBP به واحد آن(mmHg / KPa / cmH2O .دقت شود(
 با توجه به لیبل انتخاب شده، الگوریتم اندازه گیريIBPتغییر می کند .

.بنابراین با انتخاب لیبل نامناسب، ممکن است دقت اندازه گیري کاهش یابد
 هواگیريDOME وSample line مهمترین قسمت آماده سازيIBPاست.

GAS PARAM MENU:
تعیین واحد اندازه گیري، براي 

،تعیین مد اندازه گیري
ZEROING و تعیین حدود

آالرم
GAS TRACE MENU :

براي تنظیم سرعت جاروب 
SCALEتعیین برايسیگنال، 

FILL SIGNALو 

Adult:     150 mmHg

Pediatric: 140 mmHg

Neonate: 85 mmHg

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

.عمودي قرار دهید
سیستمISAازاستفادهبرايWatertrapآداپتورونشدهطراحیNomoline

نگهداريبیمارازباالترمحلیدرسیستمشودمیتوصیه. شودآنجایگزینمیتواند
.شود

ماژولسنسورقرارگیريجهتهمیشهگیري،اندازههنگامدرIRMAنشانگرباید
مسیرازسنسوربایدZeroingانجامبرايوگیردقرارباالسمتبهسنسورروي

.شودجدابیمارتنفسی

GAS (CO2)


