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Quick Reference

راهنمای سریع کاربری دستگاه الکتروکاردیوگراف DENA 350
کاربرد و مشخصات
 سيستم  DENA350داراي صفحه لمسي ،امکان نمايش همزمان شکل موج دوازده ليد  ،ECGچاپگر با قابليت رکوردگيري انتخابي به صورتهاي( Autoخودکار) و ( Manualدستي) با قابليت اندازهگيري و ذخيرهسازي سيگنال ،مزايايي چون کوچک بودن ،وزن سبک و امکان کار با باتري
مي باشد.
-زمان شارژ شدن باتري سيستم پنج ساعت مي باشد که در اين شرايط حداقل به مدت هشت ساعت ،امکان کار با باتري وجود خواهد داشت.

روش استفاده از دستگاه
دستگاه با فشردن کليد بنفش رنگ صفحه کليد روشن مي شود و در اين حالت نشانگر پاور به رنگ سبز در مي آيد.مد رکوردگيري به صورتهاي يک ،دو و سه کاناله بوسيله کليد  Modeصفحه کليد يا صفحه لمسي قابل انتخاب مي باشد.سرعتهاي قابل انتخاب براي انجام رکوردگيري  6.25, 12.5, 25, 50 mm/sمي باشدکه بوسيله کليد  Speedصفحه کليد يا صفحه لمسيقابل تنظيم است.
گين هاي قابل انتخاب  2.5, 5, 10, 20 mm/mV, Autoمي باشد که بوسيله کليد  Sensitivityموجود در صفحه کليد يا صفحه لمسيقابل تنظيم است.
-براي قرار دادن کاغذ ،در رکوردر را بوسيله کليد تعبيه شده باز کنيد و رول کاغذ را مطابق شکل زير در محل خود قرار داده و در را ببنديد.

محل قرار گيري الکترودهاي اندامي به صورت دست چپ ) ،(Lدست راست ) ،(Rپاي چپ ) (Fو پاي راست ) (Nمي باشد و محل قرار گيريالکترودهاي سينه اي مطابق شکل زير مي باشد:

پس از آماده سازي بيمار و اعمال تنظيمات فوق ،با فشردن کليد  Start/Stopرکوردگيري آغاز مي شود.-در صورت خارج شدن سيگنالها از صفحه نمايش ،از کليد  Resetاستفاده کنيد.

توصيه های مهم
به صورت روزانه سالمت ظاهري اکسسوري ها را چک کنيد.به هيچ وجه از الکترود هاي سولفاته شده استفاده نکنيد.مسير کابل  ECGرا از کابل برق جدا کنيد.در صورت عدم وجود ارت مناسب در مرکز درماني خود ،کابل برق را از سيستم جدا کرده و از باتري استفاده کنيد.از تميز بودن پوست بيمار اطمينان حاصل کنيد.عصبي و مضطرب بودن بيمار ،تاثير منفي در نتيجه کار خواهد داشت.الکترودها را روي بخش استخواني بدن قرار ندهيد.از ژل به ميزان کافي استفاده کنيد.در صورت وجود نويز علي رغم به کارگيري کليه توصيه هاي فوق ،از فيلترهاي دستگاه استفاده کنيد.براي تنظيم فيلترها ،ابتدا با فشردن کليد  Home/Menuصفحه کليد يا صفحه لمسي وارد پنجره  Main Menuشده و گزينه User
 settingرا انتخاب نماييد:
فيلتر  Driftرا به صورت  Onتنظيم کنيد .اين فيلتر براي حذف نوسانات سيگنال در صفحه ،مورد استفاده قرار مي گيرد.براي حذف نويزهاي ماهيچه اي ،فيلتر  EMGرا به صورت  Onتنظيم کنيد.در صورتي که با فعال کردن فيلتر  ،EMGهمچنان سيگنال نويزي بود ،از فيلتر  Low passاستفاده کنيد.الزم به ذکر است که در صورت استفاده از فيلترهاي  Low pass:F1=25,F2=35,F3=75Hzدامنه کمپلکس  QRSکاهش مييابد.-با توجه به فرکانس برق شهري محلي خود ،فيلتر  HUMرا تنظيم کنيد.

هشدارهای مهم
براي لمس صفحه نمايش از وسايل تيز و برنده استفاده نکنيد.فقط از اکسسوري هاي مجاز شرکت سازنده استفاده نماييد.از قرار دادن الکتروکارديوگراف در مجاورت سيستم ديگر و يا روي سيستم ديگر خودداري کنيد. براي استفاده همزمان دستگاه الکتروکارديوگراف و الکترو شوک ،فقط از کابل معرفي شده توسط شرکت سازنده و الکترودهاي يکبار مصرفاستفاده کنيد.
از دست زدن به رکوردر بالفاصله پس از رکوردگيري به علت داغ بودن هد ،خودداري کنيد.اين سيستم براي به کار بردن به همراه ترکيبات بيهوشي اشتعال زا طراحي نشده است.
-سيستم الکتروکارديوگراف براي استفاده به همراه  ،MRIطراحي نشده است.

تميز و ضدعفونی کردن:
قبل از اقدام به تميز کردن ،دستگاه را خاموش و اتصال آن را از برق قطع کنيد.سطح دستگاه را بوسيله اتانول بيمارستاني تميز و با دستمال نرم ،خشک کنيد.به منظور تميز کردن کابل  ،ECGاز پارچه نرم آغشته به آب و صابون استفاده کنيد.به منظور تميز کردن الکترودها ،از آب و صابون استفاده کنيد( .در اين حالت از عدم وجود آب داخل محفظه پوآر اطمينان حاصل کنيد).بوسيله پارچه آغشته به الکل ،هد و غلطک رکوردر را تميز کنيد و صبر کنيد تا کامال خشک گردد.از  ETOو مواد شوينده اي که داراي آمونياک و يا استون هستند ،استفاده نکنيد.سيستم را طبق برنامه دوره اي بيمارستان ضد عفوني کنيد.-دستگاه و کابلهاي آن را به منظور شست و شو و ضد عفوني ،داخل مايعات غوطه ور نکنيد.
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