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اطالعات بیمار
تی را به درس)Adult/Neonate/Pediatric(احتیاط: قبل از انجام هرگونه اندازه گیري، مد بیمار

انتخاب کنید.
Patientودیرا فشار دهHome Menuدیکل.1 Informationاز پنجره راHome Window انتخاب

. دیکن
.دیانتخاب کنماریبدیرا به جهت وارد کردن اطالعات جدNEWنهیگز.2
.دیینماانتخابهادادهپاك کردن يرا براYESنهیگز.3
.دیکنواردراماریبدیجداطالعات.4
.دیکنشروعرايریگاندازه.5

يباطرشارژ
شارژ%90حدود: سبز
شارژحالدر:ینارنج
يباطرایووزیفدریخراب:سبززنچشمک

Apneaآالرم يبندکریپ

Resp Apneaآالرم يبندکریپ
.دیکنوصلماریببهرارهایوادیل.1
از نمایش شکل موج تنفس اطمینان حاصل کنید..2
.شودیمبازResp Windowپنجرهد،یکنکیکلشینماصفحهدر Respپارامتر يروبر.3
انه را را فشار داده و کلید چرخان را بچرخانید و آستApnea Limit، گزینه Resp Windowدر پنجره .4

تنظیم کنید.
را تغییر دهید.Apneaدومرتبه آستانه Gainدر صورت لزوم بعد از تغییر .5

AWRR Apneaآالرميکربندیپ
.دیحاصل کننانیاطمCO2شکل موج شینمااز.1
CO2پنجرهد،یکنکیکلشیدر صفحه نماCO2پارامتر يروبر.2 Windowرا آالرمنهیگزشود،یمباز

.دیانتخاب کن
CO2در پنجره .3 Alarm Window گزینهAPNEA  LIMIT را انتخاب و کلید چرخان را بچرخانید و

آستانه را تنظیم کنید.
4.Sampling line.را به بیمار وصل کنید

آالرميبندکریپ
ALARM Limit)آالرممحدوده(

محدوده شوید،Alarm Windowوارد پنجره Alarmنهیو انتخاب گزHome Menuدیکلفشردنبا.1
.دیکنبنتخاآالرم پارامترها را ا

محدوده آالرم را تغییر دهید..2
.7تا 1محدوده صداي آالرم را انتخاب کنید رنج بین .3

Alarm Silence) ثانیه120قطع آالرم به مدت(
متوقفهیثان120مدتبهفعالآالرمزنگ Alarm Silenceدیفشردن کلبا.1

.شودیم
سیستم از حالت سکوت خارج شده Alarm Silenceدومرتبه با فشردن کلید .2

صداي زنگ آالرم فعال می شود.
Displaying Trend Data

را فشار دهید.Trendکلید .1
مشاهده گراف انتخاب کنید.پارامتر مورد نظر را جهت .2

)Recorder(رکوردر
.دیکنواردرا دیرکوردر جدکاغذ.1
.دیببندرارکوردردرب.2
را فشار دهید.Recordکلید .3
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ECGنگیتوریمان

ماریبيسازآماده
.کنیدآمادهالکترودهااتصالازقبلرابیمارپوست.1
فادهاستکهرالیديچستاگر. کنیدنصببیماربدنرويمناسبمحلدررالیدچست.2

داراي ژل هادي نیست مقداري ژل بر روي پوست آن ناحیه بمالید.، کنیدمی
.کنیدمتصللیدچستبهرالیدهاگیره.3
.باشدیمانتخاب مناسبIIدیلد،یمورد نظر را انتخاب کندیلشده و ECGوارد پنجره .4

را انتخاب )ECGتنظیم بلندي شکل موج(ECG GAINشده و ECGوارد پنجره .5
:ازعبارتندهانهیگز. دیکن
AUTOو ×4، × 2، × 1، × 5/0، × 25/0

HR Sourceرییتغ

پارامتر يروبرECGپنجرهد،یکنکیکلشیدر صفحه نماECG Windowشود، یمبازHR Source

.دیمورد نظر را انتخاب کن
)Arr(هایتمیآرستیلشینما

 بر روي پنجرهECG ،در صفحه نمایش کلیک کنیدAnalysisARR بررويو سپس را انتخاب کنید
ARR EVENT RECALLشودیممشاهدهدادهرخيهایتمیآرستیل،کلیک کرده.

SpO2نگیتوریمان
WindowSpO2پنجرهدر صفحه نمایش کلیک کنید، SpO2بر روي پارامتر .1

SpO2تیحساسحالت،باز می شود SENSITIVITY MODE را)(
میباشد.APOD,NORMAL,MAXانتخاب کنید. حالت هاي انتخابی 

سنسور را به محل مناسب انگشت بیمار وصل کنید..2
در SpO2را به کابل رابط وصل کنید و سپس آن را به سوکت مخصوص سنسور.3

سمت چپ سیستم وصل کنید.
.پوشاندمیرانوريپنجرهناخنکهشویدمطمئن.4
.گیردقرارانگشتبااليهمیشهبایدسنسورسیم.5

NIBPخونفشارنگیتوریمان )(
شلنگ را به سیستم وصل کنید..1
ر ببندید.کاف با اندازه مناسب را انتخاب کنید و سپس آن را به دور اندام بیما.2
را فشار دهید.Start/Stopکلید .3
.در حین اندازه گیري بیمار نباید صحبت و یا حرکت کند.4

NIBPتغییر تنظیمات 

 براي تغییر تنظیمات مربوط بهNIBP پنجره واردNIBP Window.شوید
IBPماژولZeroingعملیات 

ریمسایکاتتردرهواحبابچیهکهدیشومطمئن و دیوصل کنماریرا به بکاتتر.1
.نداردوجودفشار

IBPپنجرهد،یکنکیکلشیصفحه نمايبر روIBPپارامتر يروبر.2

Window دینظر را انتخاب کنموردبلیلوشود یمباز.
(mmHg, Kpa, cmH2O)نظر را انتخاب کنید.واحد اندازه گیري مورد .3

.باشدداشتهقرارقلبباسطحهمبایدترنسدیوسر.4
را از طرف بیمار قطع کنید.stopcockطرفه شیرسه.5
ترنسدیوسر را به سمت فشار هوا قرار دهید.Zeroingعملشروعازقبل.6
را فشار دهید.IBP Zeroکلید Zeroبراي شروع عمل .7
ید.) از سمت هوا جدا و به سمت بیمار را  باز کنstopcock(طرفهسهشیر.8

Temperatureنگیتوریمان
شود.یباز مTemp Windowپنجرهد،یکنکیکلشیدر صفحه نماTempپارامتريبررو.1
)ºC or ºFموارد انتخابی (، انتخاب کنیدواحد اندازه گیري مورد نظر را .2
.را به مانیتور وصل کنیدTempپراب .3

را به بیمار وصل شود.Tempسنسور .4

.شودمراجعهدستگاهيکاربريراهنمادفترچهبهشتریباتیجزئيبرا

يراهنمادفترچهقبالکه) ضمائموملحقات(و دستگاهازاستفادهويکاربربهمسلطوياحرفهکاربرانيبرافقطيکاربرعیسرراهنما
.داردکاربرداند،نمودهمطالعهرادستگاهيکاربر

نشانگر آالرم

کلید روتاري 

خاموشکلید روشن/


