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 درباره دفترچه راهنما

 راهنما  دفترچه از هدف

اين دفترچه راهنما جزئی از محصول محسوب شده و چگونگی کارکرد صحیح و ايمن آن را برای بیمار و کاربر،  

ی کارايی مناسب محصول و عملکرد صحیح آن است و ايمنی بیمار و  رعايت دستورالعمل، الزمه کند.  تشريح می 

   کند.کاربر را تضمین می 

های موجود در اين دفترچه الزامی است. با اين حال،  ی ايمن از تجهیزات، رعايت دستورالعملبه منظور استفاده 

 باشد.های پزشکی مراقبت از بیمار نمیجايگزين شیوههای موجود در اين دفترچه، به هیچ وجه دستورالعمل

 راهنما دفترچه مخاطبان

ای،  رود که کادر بیمارستانی حرفه ای نوشته شده است. انتظار میاين دفترچه راهنما برای کادر بیمارستانی حرفه 

ای نظارت بر بیماران  ای که برها، اقدامات و اصطالحات پزشکی، به گونه دانش عملی الزم را در ارتباط با روش 

 دارا باشند.  ،بدحال نیاز است

 

  عالئم استفاده شده در اين دفترچه

  هشدار

که به همراه اين عالمت در دفترچه راهنما ذکر شده است بیانگر هشدار برای جلوگیری از هر گونه خطر    مواردی 

 باشد. و صدمه به بیمار، کاربر يا دستگاه می 

 

   نکته

برای   مواردی که به همراه اين عالمت در دفترچه راهنما ذکر شده است حاوی توصیه و توضیحات تکمیلی 

 باشد.  استفاده بهتر از دستگاه می 
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 هاشيرايو يخچهيتار

  . کند می   تغییر  دفترچه،  رسانیروز   به  هر  بااين شماره ويرايش    .باشد می  ويرايش  شماره  دارای  راهنما  دفترچه  اين

 باشد. اطالعات ويرايش اين دفترچه راهنما به شرح زير می 

 

 

  مطالعه   دقت  به  را  آن  يراهنما  دفترچه  دستگاه،  از  استفاده  هرگونه  از   شيپ  لطفا •

 . دييفرما

 دينبا  نيبنابرا  اند؛شده  آورده  نمونه  يبرا  راهنما  دفترچه  نيا  در  موجود   ريتصاو  يتمام •

 آن را منعکس كند.   يداده شده رو ش ينما يتايد ايدستگاه شما و  مات يالزاما تنظ

 يارتقا  و  راهنما  دفترچه   نيا  در  رات يي تغ  اعمال  حق  سعادت   راه  ندگانيپو  شركت •

 .دارد ارياخت  در ،يرسان اطالع به تعهد گونه چيه بدون را خود محصوالت 

  ي بخش   چيه  و  باشديم  "سعادت  راه  ندگانيپو"  شركت  ارياخت  در   يقانون  حقوق  يتمام •

 . ابدي ريتکث دينبا "سعادت  راه ندگانيپو " شركت يكتب ياجازه بدون دفترچه نيا از

 

  

 کد و ورژن فايل  تاريخ انتشار

1401 خرداد  D00872-V5 
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 نمادهاي مورد استفاده 

.متریلیم 2.۵از  شتریب  یها میس ابزار و  دربرابرشده  حفاظت  

. و به صورت عمود درجه   1۵  ازآب اعمال شده با کمتر  ی اسپر دربرابرشده  حفاظت  
IP32 
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دکننده یتول ینشان  
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  کامل  اطالعات برای که کند می  نشان خاطر کاربر  به دستگاه روی  بر برچسب اين

 .کند   مراجعه راهنما دفترچه  به
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  زيست  محیط   با سازگار ای شیوه به بايد  تجهیزات انهدام که   دهد می نشان نماد اين

 . گیرد صورت
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د یتول خيتار  
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اليسر شماره  SN 6 

 NB  يیو شماره شناسا CE نماد
 

7 

  متصل   کاربردی  هایقسمت  برای   IEC 60601-1  استاندارد  الزامات  طبق  نماد  اين

  با   همزمان   ی استفاده  از   ناشی  تاثیرات   دربرابر   شده  محافظت  و   CF  نوع  از   بیمار  به

 .باشد می الکتروشوک 
 

8 

 

  از   بخشی   که   دهد می  نشان  بیمار  کانکتور  کنار   در   نماد  اين  وجود   : اطياحت  نماد

  نظر   در  بیمار  به   متصل  جانبی  لوازم  در   الکتروشوک،  از  ناشی   تاثیرات  دربرابر   حفاظت

  .نمايید  استفاده  را سازنده تايید  مورد  جانبی لوازم  فقط  بنابراين. است شده گرفته

9 

م یس  ی ب اتصال  
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 ( ايمني و هشدارهاي عمومي 1فصل 

 

نکاتی   هشدارها  تمامی  بايستی  مانیتور،   ايمن  عملکرد   تضمین  جهت  رعايت  ،اند اين دفترچه ذکر شده   در  که  و 

 اند.شده  اشارهپارامتر با آن مرتبط  بخش  درخاص   ی پارامترها مربوط به یاضاف نکاتهشدارها و  .گردند 

  تجهیزات   برای   المللی   بین  ايمنی  استاندارد  الزامات   با  که   است  شده  طراحی   ای   گونه   به  حیاتی  عالئم   مانیتور   سیستم

  ی کلیه  که   معنی  بدين  است؛  Float  های ورودی  دارای  سیستم   اين.  باشد   داشته  مطابقت   پزشکی  الکتريکی

  شده  محافظت   الکتروشوک  و   الکتروکوتر   از  ناشی  تاثیرات  دربرابر  ضمنا.  باشد می  ايزوله  شهر  برق   از  هااکسسوری

  10  عرض   در  سیستم  گیرد،  قرار   استفاده  مورد  کننده  تولید   هایدستورالعمل  مطابق  مناسب  الکترودهای  اگر.  است

 . گرددبازمی  عادی شرايط  به الکتروشوک از  استفاده از پس  ثانیه

 

 هشدار 

  استفاده  مورد   شده  ارائه   ی هادستورالعمل  با  مطابق  و   راهنما   دفترچه  کامل  خواندن   از   پس  بايد   دستگاه •

 . ردی گ قرار

شده  توصیه  مصرفی  و مواد  لوازم جانبی    از  استفادهگارانتی دستگاه، هرگونه آسیب وارد شده ناشی از عدم   •

 دهد.توسط شرکت را پوشش نمی 

  ی دهيد   آموزش   مجاز   پرسنل  توسط بايد    ریتعم  ا ي  و  اصالح   ، یرسانروز  به  و  توسعه  د، یتول  مونتاژ،  هرگونه  •

 . رديپذ  صورت شرکت

فقط پرسنل مجرب مهندسی پزشکی بايد تجهیزات مانیتورينگ را با انواع ديگر تجهیزات پزشکی تعبیه   •

 کنید که مشخصات سازندگان را جهت انجام عملکرد ايمن، حفظ کنید. کنند. اطمینان حاصل 

متخصص  یص یتشخ  ی¬ استفاده  ی برا  JAM S3  توریمان • است.  نشده  گرفته  نظر    های ¬مراقبت  نی در 

   باشند. ی صیاهداف تشخ یکامل برا   ECG ستمی س  ک يبه دنبال  د يبا یسالمت

همراه    د يبا  نيدر نظر گرفته شده است. بنابرا  ماریب  ی ابيراهنما در ارز  ک يتنها به عنوان    JAM S3  توریمان •

 استفاده شود.   ی نیبال های ¬با عالئم و نشانه
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وصل    مار یب  کيبه    ز یرا ن  توریمان  ک ياز    شی. بد یمتصل نکن  تور یمان  ک يرا به    مار یب  کياز    ش یهرگز ب •

  .د ینکن

  ن یزنگ هشدار درح  زان یم  نيیسطح پا  می . تنظد ینکن  هی تک  ماریب   نگيتوریمان  یهشدار صوت   ستم یتنها به س  •

  نيتر  نانیکه قابل اطم  د یداشته باش   اديخطر داشته باشد. به    ماریب  یممکن است برا مار،یب  نگيتوریمان

  ب یترک  نگيتوری مان  زاتیهاز تج  حیصح   ی¬را با استفاده  ک ينزد  ینظارت شخص  مار، یروش نظارت بر ب

 . کند ¬یم

در نزديکی يک فرستنده    نگيتوریمان  ستمیس درصورتی که اين    – (  EMCالکترومغناطیسی ) سازگاری   •

تلويزيون، راديو    ،  (MRI)  ی سیمغناط  رزونانس  یربردار يتصو  زات یتجهقوی مانند تجهیزات اشعه ايکس،  

AM/FM،    پلیس/آتش نشانی، اپراتور راديويی    هایايستگاهHAM  نیاز    ، گیرد، فرودگاه يا تلفن همراه قرار

تداخل داشته باشند که ممکن    JAM S3توانند با مانیتور  ها می به اقدامات ويژه ای دارد. سیگنال های آن 

است منجر به اختالل در عملکرد اين دستگاه شود يا از دريافت واضح سیگنال ها توسط مانیتور، جلوگیری  

 کند.

معدوم کردن لوازم جانبی يک بار مصرف و برخی از  برای جلوگیری از آلودگی محیط زيست در خصوص   •

اکسسوریقسمت باتری،  )مثل  آن  لوازم جانبی  و  بايد طبق  های سیستم  افتاده(  کار  از  و  های معیوب 

 ی خود تماس بگیريد. های قديمی با شهرداری منطقه مقررات مربوطه عمل گردد. برای از بین بردن باتری

الکتريکی،  ها در  ممکن است اندازه گیری • مجاورت منابع قوی الکترومغناطیس مانند تجهیزات جراحی 

 تحت تاثیر قرار گیرد. 

  اختالل  دچار  موقت  طور  به  شده  داده  شينما  یها  گنالیس   و  پارامترها  التور،يبریدف   از  استفاده  هنگام •

 . شودی م برطرف  شوک  اعمال  انيپا از پس بالفاصله  بايتقر   اختالل ن يا که شوند ی م

  دستگاه   وارد  عاتيما  اگر.  د ینده  را  آن   داخل  به   عاتيما  ورود  یاجازه  دستگاه،  یخراب  از   یری جلوگ  یبرا •

  س يسرو  ن یتکنس  ک ي   توسط   را  دستگاه   مجدد،   ی استفاده  از   قبل   و   د یکن  خارج  سيسرو   از   را  آن  شدند،

 . د یکن یبررس 

 . شود ی ری جلوگ یاحتمال ی خفگ  از  تا د یکن  دور  ماریب یگلو  از  را هاکابل  یهمه •

از خطر برق    یری جلوگ  ی . براباشد   داشته   وجود  ی گرفتگ   برق  خطر  تور،یمان  با  برخورد   اثر   در   است  ممکن •

 متصل شود.   نیحفاظت زم ی دارا ه يبه منبع تغذ  د يبا تور یمان ، یگرفتگ 

  فقط   را دهایکل لطفا. برساند  بیآس   آن  به است ممکن ز یت  ابزار با دستگاه  ممبرن اي تاچ   یدهایکل فشردن  •

 . د یده  فشار خود انگشت با

،  ی قابل اشتعالحس کنندهمايعات، بخارها يا ترکیبات بی   در مجاورت JAM S3 مانیتور    از  - خطر انفجار   •

 با هوا يا اکسیژن يا اکسید نیتروژن استفاده نکنید. کیب آنو تر 
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   نکته

است. تمامی قطعات تجهیزات در برابر اثرات  برای ارتقای ايمنی بیماران طراحی شده    JAM S3مانیتور   •

ی دفیبريالتور، محافظت شده اند. در هنگام استفاده از اين تجهیزات به همراه يک دفیبريالتور،  تخلیه 

 . هیچ اقدام جداگانه ای الزم نیست
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 دستگاه با  ييآشنا( 2فصل 

 دستگاه كاربرد 

  نرخ   و   (SPO2)  شريانی  اکسیژن  اشباع  ،(HR)  قلب  ضربان  ،ECG  یپیوسته  مانیتورينگ  جهت  JAM S3  مانیتور

  برای   و  طراحی  پرتابل/بدسايد   مانیتور  يک  عنوان  به   ، JAM S3مانیتور.  است  شده  گرفته   نظر   در   ، (RR)تنفس

  سه   از )  کودک   ، (یسالگ   سه  تا   تولد   زمان   از )  نوزاد   مارانی ب  جهت   بهداشتی  هایمراقبت  متخصصین   توسط   استفاده 

   .است شده  گرفته نظر  در   ،(سال دوازده یباال) بزرگسال و(  سال دوازده  تا

 

 موارد منع مصرف  

  چسب  به  آلرژيک  واکنش   يا  و  پوست  به  محدود  دسترسی  با  بیماران  یاستفاده  برای  ECG  الکترودهای •

 . است شده منع  کاربردی،  ژل يا  الکترودها

  ممنوع   بیماران  مدت  طوالنی  ی   استفاده  برای  دارند؛  مجدد   ی استفاده  قابلیت  که  ECG  الکترودهای  استعمال •

  و   برداشته  بايستی  الکترودها.  اند نشده  گرفته   نظر  در  مدت  طوالنی   مانیتورينگ  برای  الکترودها  اين.  است

 . شوند  متصل ديگری قسمت  به و شده جابجا

 . است  ممنوع  کنند،می  دريافت  باال  فرکانس  با  تنفسی  کمک  که   بیمارانی  یاستفاده  برای  تنفس  مانیتورينگ •

  ممنوع  بیماران  مدت  طوالنی  ی استفاده   برای   ،دارند   مجدد  یاستفاده   قابلیت  که   SPO2  سنسورهای  استعمال •

 بايستی  يکبار  ساعت(  4)  چهار  هر .  اند نشده  گرفته  نظر  در  مدت  طوالنی   مانیتورينگ  برای  سنسورها  اين.  است

 .شوند  متصل  ديگری  قسمت به  و  شده جابجا و  برداشته سنسورها

  منع   دهند،می  نشان  چسب  نوار  به  آلرژيک  هایواکنش   که  بیمارانی  برای  مصرف  يکبار  SPO2  سنسورهای •

  ديگری   قسمت  به   و  شده   جابجا  و   برداشته   يکبار  ساعت(  ۸)  هشت  هر   بايستی  سنسورها  اين .  است  شده

   .شوند  متصل

 . د ینکن استفاده( یقلب  درون)استعمال   باز قلب یکاربردها ی براJAM S3  تور یمان از •

  .است نشده  گرفته  نظر در(،  ژن یاکس)چادر  ژنیاکس  با شده  یغن ی فضا در   استفاده جهتJAM S3  توریمان •

 استفاده نکنید.   MRIرا همراه با سیستم تصويربرداری   JAM S3مانیتور  •
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  ن ي. انجام اد یدفترچه استفاده نکن  ن ياز موارد مندرج در ا  ر یغ  ی گريهر منظور د  ی برا  JAM S3  تور یاز مان •

 .قبول خواهد کرد  رقابلیرا غ تور یمان ی گارانتکار 

  تنظيمات  و نصب

  ی ها تیموقع  و   هامکان  در   ماریب   ی اتیح  عالئم   کردن   تور یمان  امکان   که   پرتابل   تور یمان  کي   عنوان   به JAM S3   تور یمان

  دستگاه   همراه   به  که   یگردن  بند   ک ي  قيطر   از  تور یمان  ن يا.  ردیگی م  قرار   استفاده   مورد  ،آورد یم  فراهم   را   گوناگون 

.  کند ی م  توریمان  را  ی و  یاتی ح  عالئم   مربوطه،  یالکترودها  اتصال  از  پس  و  شده  ختهي آو  ماریب  گردن   به  باشد،یم

 Wi-Fi  یشبکه   قيطر  از  ل،يموبا  و  تبلت   یرو   بر   اي  و  یپرستار  ستگاهيا  در  یمرکز   ستمیس   یرو   بر  اطالعات  انتقال

 .باشد یم ريپذ  امکان

  طول   در  ،کند یم   توریمان  را  ماریب  ی اتیح  عالئم  استفاده،  زمان  مدت  در   وستهیپ  بطور JAM S3   تور یمانکه    يیآنجا  از

  مار، یب  استراحت  و  خواب  زمان  در  و  شود یم  نقل   و  حمل  او   با  و  بوده   ختهيآو  یو  گردن  به  مار،یب  یداریب  زمان  مدت

 . شودیم  داده قرار  ی و کنار  در  تخت  ی رو

 

 شرايط محيطي  

  نان یاطم  ن يبنابرا.  کنند   جاديا  اختالل   یات یح  عالئم  توریمان  درممکن است    یکيالکترو    ی سیمغناط  ی ها  دانیم

  ادامه   در .  باشد   داشته   مطابقت  EMC  استاندارد  الزامات  با   تور،یمجاور مان  ی کيالکتر  ی که دستگاه ها  د یحاصل کن

 .  ستند ین ر يز موارد   به محدود هشدارها  که   د یباش  داشته  توجه اما اند، شده  ذکر هشدارها از یبرخ

  هشدار

  در   EMCپیوست    در   شده   مشخص   ی سیالکترومغناط  ط یمح  در   استفاده   یبرا  ی اتیح  عالئم   تور یمان  ستمیس  •

  شده،   مشخص  یسی الکترومغناط  ط یمح  درJAM S3   توریمان  از   استفاده  از  نيبنابرا.  است  شده   گرفته  نظر

 . د یکن حاصل نانیاطم

   نکته
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مانیتور،   خصوص در  شتریب  اطالعات   افتيدر  جهت • دستگاه  نگهداری  و  کارکرد  رطوبت  و  فصل    به   دما 

 .د يی نما مراجعه ی فن مشخصات

 

 

 كار  به آغاز راهنماي

 JAM S3  مانيتور كردن روشن

 شود  روشن  مانیتور   تا  داريد   نگه   ثانیه  ۵  مدت  به  و  داده  فشار  را  دستگاه  کناری  یبدنه   روی  Power  کلید   لطفا

 . (۵-2 شکل)

  JAM S3 توريمان كردن خاموش

پنجره  ثانیه،    ۵و نگه داشتن آن به مدت    Powerگیرد، با فشار دادن کلید  زمانی که مانیتور مورد استفاده قرار نمی 

  صورت   در   د؟ يدار  نانیاطم  دستگاه   کردن   خاموش   از   ايآ  پرسد ی م   که   شودنمايش داده می   6- 2ای مانند شکل  

 .شودی م خاموش  دستگاه  Yes گزينه انتخاب
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JAM S3 1-2  شکل   جلو  ینما   

 
JAM S3 2-2  شکل   پشت  ینما   
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JAM S3 باال    ینما  3-2  شکل   

 

 
JAM S3 4-2  شکل   یکنار  ینما   

 

 
JAM S3 یکنار  ینما    ۵-2  شکل   
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   Power off  6-2  شکل  

 

 Lockتنظيم 

  صفحه   شدن  غیرفعال  برای.  گرددمی  غیرفعال  و  شده  قفل   دستگاه  تاچ  ، JAM S3 مانیتور   بودن   Lock  درصورت

 Display"  نهيگز انتخاب از  پس. د يینما انتخاب را دستگاه ماتیتنظ  قسمت  در "Display Lock" گزينه نمايش،

Lock"،   یکلمه  Lock   شودمی  داده   نمايش  ، (باتری  شاخص  کنار  در)  راست  سمت  نمايش  صفحه   باالی  قسمت  در  .

 Lock  یکلمه  درنتیجه   و  شده   خارج  قفل  حالت  از  مانیتور  آن،   داشتن  نگه  بدون  Power  کلید  دادن  فشار  يکبار  با

  فصل تنظیمات  به"  Display Lock"  گزينه  درخصوص  بیشتر  اطالعات  به   دسترسی  جهت  .شودنمی  داده  نشان  ديگر

 . نمايید  مراجعه

 
 Lock  ۷-2  شکل
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 جلو پنل تاچ كليدهاي

 . د یکن استفاده  (۸-2 شکل) دستگاه تاچ   صفحه و  جلو پنل تاچ  یدهایکل  ازJAM S3 توریمان با کردن  کار  یبرا

 JAM S3   جلو  ینما ۸-2  شکل  

 .رد یگی م قرار  استفاده  مورد دستگاه شينما صفحه  ض يتعو جهت د یکل نيا : Page ديكل •

   نکته
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  ( Portrait)   یعمود  صورت  به  اول   یصفحه   که  باشد یم  صفحه  سه  یداراJAM S3   توریمان  حاضر  حال  در •

 . باشد یم SPO2. صفحه سوم صفحه  باشند یم (Landscape) یافق  صورت به سوم،  و  دوم   یصفحه  و

 Portrait  صفحه  ۹-2  شکل

 

 Landscape  صفحه  10-2  شکل
 

 
 SPO2  صفحه  11-2  شکل

 

 گیرد. جهت ورود به منوی تنظیمات دستگاه مورد استفاده قرار می  اين کلید  Setting:ديكل •

 گیرد. جهت بازگشت به منوی قبلی، مورد استفاده قرار می اين کلید   Back: ديكل •

 اصلي  صفحه

 .باشد می زير هایقسمت شامل  اصلی نمايش صفحه 
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  ، یباتر  شاخص  تخت،  شماره  زمان،  مانند   یموارد  یدهنده   نشان  که  (Status Bar)  دستگاه  وضعیت  نوار •

   .باشد ی م  Lockو  ،Wi-Fi به اتصال تیوضع شاخص ،Alarm Silence شاخص

 

   نکته

 شينمااا بااه ۸-2 شااکل در  هیااناح در آن عالماات ،Alarm Silence د یااکل فشااردن هنگااام در •

  .د يآیدرم
 

 

 ( Technical Alarm Bar) تکنیکال  هایآالرم  به مربوط نوار •

 ( Physiological Alarm Bar)  فیزيولوژيک  هایآالرم  به مربوط نوار •

 . است زير صورت  به  هاآن  قرارگیری  ترتیب که دستگاه  پارامترهای  به  مربوط  قسمت •

o چپ، سمت باال پارامتر HR  (Heart Rate) باشدمی . 

o راست، سمت باال پارامتر SPO2 باشد می. 

o چپ، سمت پايین پارامتر RR (Respiration Rate) باشد می . 

o راست، سمت پايین پارامتر Temp (شد  خواهد  فعال آينده  در پارامتر اين. )باشد می. 

 . است زير صورت  به  هاآن قرارگیری ترتیب که   دستگاه هایموج شکل به  مربوط  قسمت •

o موج  شکل ECG 

o موج  شکل SPO2 

o موج  شکل Respiration 

 جانبي لوازم اتصال

 شوند. های مختلف از طريق کانکتورهای ورودی مناسب در قسمت باالی مانیتور، متصل میاکسسوری

  USBو    ECG/Respiration،  SPO2در قسمت باالی مانیتور از چپ به راست به ترتیب کانکتورهای مربوط به  

 اند. قرار گرفته 

 گیرد. مورد استفاده قرار می ECGجهت اتصال کابل   :ECG/Respirationکانکتور  •
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 گیرد. پراب پالس اکسی متری ماسیمو مورد استفاده قرار می   و   اکستنشن   اتصال : جهت    SPO2کانکتور   •

ی شرکت  ی پرسنل مجاز آموزش ديدهدر حال حاضر اين کانکتور تنها جهت استفاده    :  USBکانکتور   •

يا ذخیره افزاری دستگاه و  نرم  ارتقای  ی اطالعات پويندگان راه سعادت قرار داده شده است و به منظور 

 گیرد. دستگاه روی رايانه مورد استفاده قرار می

 ي باتر عملکرد

  پیشنهاد   سازنده  شرکت .  کند می   کار   شارژی   يا   و   مصرف   يکبار   نوع   از AA قلمی  باطری  2  ا ب  JAM S3 مانیتور  

  تر مناسب  نیز   زيست   محیط  برای   و   باشد می  بیشتری   ظرفیت  دارای  که   هیبريد   متال نیکل  باطری  2 از   که  کند می

 . گردد  استفاده ،است

  به   ساعتی  آمپر   میلی  2400  باطری  عدد   2  از  استفاده   با  ساعت  24  مدت  به   تواند می   متری  تله   مد   در   دستگاه

  صفحه  و   کند می  ارسال  سانترال سیستم  به  را  ECG های سیگنال  مانیتور  متری،  تله  مد   در. کند  کار  مداوم  صورت

  متفاوت   شده  استفاده  هایباطری  و  تنظیمات  توجه  با  دستگاه  کارکرد  زمان  مدت.  باشد می  خاموش   آن  نمايش

 .باشد می

 . شودمی عمل زير  روش  به  مانیتور در  هاباطری دادن  قرار  برای

 . شودمی  باز محفظه اين  درب  عقب، سمت به( 12- 2 شکل ) هاباطری ی محفظه  روی  دستگیره  کشیدن  با -1

 . کنید  خارج  مانیتور از  را باطری  یمحفظه  -2

 .دهید  قرار  آن درون  باطری، یمحفظه   روی)مطابق شکل(  شده  قیده -  و+   هایعالمت رعايت با را  هاباطری -3

 .کنید   حاصل اطمینان درستی به  آن  شدن  قفل از  و  داده  قرار مانیتور   داخل در  هاباطری همراه به را محفظه  -4

 

  هشدار

 اين  اگرچه.  شد   نخواهد   روشن  مانیتور  گیرند،  قرار  باطری  یمحفظه  در  اشتباه  هایجهت  در  هاباطری  اگر •

 . گرددنمی مانیتور شدن خراب موجب  امر
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 ي باتر عملکرد   12- 2 شکل

 ي باتر تيوضع

 . شودمی  داده نمايش باتری  شاخص از  استفاده با  باتری بودن پر  میزان

.  کند می   آگاه   باتری   شارژ   میزان   از   را   کاربر   شارژ،   % ۵  زير  و   % 2۵  ، %۵0  ، %۷۵  کامل،   شارژ  سطح   ۵  در   شاخص  اين

 . گرددمی  صادر Low Battery آالرم ، %۵ زير  و  % 2۵ سطح دو   در

 شارژر 

باشد. جهت شارژ ( جهت شارژ کردن باتری می USB  برق   آداپتور )يک کابل و    USBدستگاه شامل يک شارژر  

 ، مطابق با دستورالعمل زير عمل کنید.با شارژر کردن باتری 

 

 متصل نمايید و آداپتور را به پريز برق وصل کنید.  USBرا به آداپتور برق  USB. کابل 1

 شارژر دستگاه وصل کنید.  پورت را به  USB. کابل 2

3 .LED   مجاور پورت شارژر، نشانگر شارژ شدن دستگاه است.قرمز 

 برق جدا کنید.  پريزرا از  آداپتور را از آن جدا کنید. سپس،  کابل . پس از اينکه دستگاه به طور کامل شارژ شد، 4
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 شارژر  13- 2 شکل

 

 

  هشدار

 استفاده کنید. سازنده شرکت   تأيید فقط از شارژرها، باتری ها و کابل های مورد   •

 

 Wi-Fi به اتصال وضعيت

شود  با رنگ سفید نمايش داده می      Wi-Fi، شاخص  Smart Phoneيا    Centralدر صورت تنظیم دستگاه در مد  

 کند.به شبکه، رنگ شاخص از سفید به سبز تغییر پیدا می  JAM S3 مانیتور  و پس از اتصال 
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 هاآالرم ( 3فصل 

 مقدمه

 ها طبقه بندی نمود. های تکنیکال و پیغامهای فیزيولوژيک، آالرمتوان در سه گروه آالرمها را می آالرم

   شود.ها، تمايز قائل میهای تکنیکال و پیغامفیزيولوژيک، آالرمهای بین آالرمJAM S3 مانیتور 

  هشدار

 های ديداری و شنیداری را چک کنید. هربار بعد از روشن شدن سیستم، آالرم •

مراقب،    دائم  حضور  عدم  به   توجه   با  ...  و   پارامترها  آالرم  صدای  ها،محدوده  ،هااولويت   شامل  تنظیمات آالرم  •

  و   شود  جلوگیری  تکراری  هایآالرم  بروز  از  هم  که  شوند   تنظیم  ای  گونه  به  ،شرايط محیط   و  شرايط بیمار

   .نگردد بیمار برای خطر بروز به منجر هم

 

 ک يولوژيزيف  يهاآالرم

شوند، هنگامی که پارامتری از حدود تعیین شده تجاوز  های بیمار نیز شناخته می ها که به عنوان آالرماين آالرم

  شوند.فعال می  د،يا اينکه بیمار در شرايط غیرطبیعی باش نمايد و 

  هشدار

شود،  های آالرم تنظیم شده با بیماری که مانیتور میقبل از هرگونه استفاده، بررسی کنید که محدوده •

  متناسب باشد.
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   نکته

و ...(    SPO2)مانند ضربان قلب،    وسته، یپ  یپارامترها  نگ يتوریاز مان  ی ناش   ک، يولوژي زیف  ی هاآالرم  یتمام •

 .شوند یبرود، به صورت خودکار قطع م ن یکه منبع آالرم از ب یزمان

 .د ی کن مراجعه  هاها و آالرم پیغام  فصل   به  ک يولوژيزیف  یها آالرم ست یل به  ی دسترس  یبرا •

 

 

 کي ولوژيز يف يهاآالرم وقوع

 زند.نمايش عددی پارامتر آالرم دهنده چشمک می  •

• LEDشوند.های آالرم فعال می 

 باشد.(شود. )نوع آهنگ متناسب با سطح آالرم میصدايی قابل شنیدن ايجاد می •

   دهد.های فیزيولوژيک، علت ايجاد آالرم را توضیح میمتن چشمک زن در نوار مربوط به آالرم •

 

   نکته

  ی تمام  شود،یم  د يیتا  Alarm Silence  د یکل   فشردن  با  کيولوژيزیف  مداوم  آالرم  کي  که  یهنگام •

 .  مانند ی م یباق  فعال ر یغ هی ثان 120 مدت  به  )شينما صفحه  در  یشينما متن  جز  به( آالرم ینشانگرها

  ها،   غامیپ  شينما  پارامترها،   زدن   چشمک)  آن  ی ها  نشانه   بروز   تا   آالرم   ط يشرا  رخداد   هنگام   از   ریتاخ  زمان •

  م یتنظ  به  باتوجه  APNEA  آالرم  ی برا  ریتاخ  زمان . )انجامد   ی م  طول   به  هیثان  1  از  کمتر ...(  و  آالرم  یصدا

 .( باشد  یم  RESP به  مربوط   یمنو در APNEA LIMIT ی برا شده انجام

 

 کال يتکن  هايآالرم

شوند، در اثر عملکرد نادرست سیستم و يا نمايش غلط  های سیستم نیز شناخته میها که به عنوان آالرماين آالرم

   شوند.اطالعات بیمار ناشی از مشکالت عملکردی يا مکانیکی، فعال می
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   نکته

 شوند.های تکنیکال به طور اتوماتیک پاک میزمانی که علت آالرم ديگر پايدار نباشد، تمامی آالرم •

 کنید. اجعه  مر هاها و آالرم پیغامبه فصل لیست آالرم های تکنیکال دسترسی به برای  •

 

 کال يتکن   يهاآالرم وقوع

 زند.پارامتر آالرم دهنده چشمک می •

• LEDشوند.های آالرم فعال می 

 باشد.(شود. )نوع آهنگ متناسب با سطح آالرم میصدايی قابل شنیدن ايجاد می •

  دهد.های تکنیکال، علت ايجاد آالرم را توضیح میمتن چشمک زن در نوار مربوط به آالرم •

 

   نکته

 ینشانگرها  یتمام  شود، یم  د يیتا  Alarm Silence  د یکل  فشردن   با  کالیتکن  مداوم  آالرم   ک ي  که   یهنگام •

  .مانند ی م  یباق  فعال ر یغ هی ثان 120 مدت  به  )شينما صفحه در  یشينما متن جز  به( آالرم

 

 هاغاميپ

ها را  فیزيولوژيک و تکنیکال، مانیتور برخی پیغامهای  شوند. صرف نظر از آالرمها، آالرم تلقی نمیدرحقیقت پیغام

صفحه نمايش،   Message Areaها در قسمت  دهد. تمامی پیغامجهت مشخص نمودن وضعیت سیستم نشان می

   شوند.نشان داده می

   نکته

 مراجعه کنید.  هاها و آالرم پیغام لیست پیغام ها به فصل دسترسی به برای  •
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 ها پيغام  وقوع

 دهد. ها، علت ايجاد آالرم را توضیح میمتن چشمک زن در نوار مربوط به پیغام •

 آن ماتيتنظ و آالرم سطح

 باشد.دارای سه سطح مختلف آالرم میJAM S3 مانیتور 

باشد. ی اين است که زندگی بیمار در خطر است و يا مانیتور دارای مشکل جدی مینشان دهندهسطح يک:   •

 مهم ترين سطح آالرم است.سطح يک، 

 ی هشدار جدی است.نشان دهنده سطح دو:  •

 ی هشدار عمومی است.نشان دهنده سطح سه:  •

تواند سطح آالرم را  دارای يک سری تنظیمات اولیه برای سطوح آالرم پارامترها است و کاربر میJAM S3 مانیتور  

ی انجام تنظیمات به بخش تنظیمات  نايی با نحوهبرای هر پارامتر، در منوی مربوط به آن تنظیم نمايد. جهت آش 

 مربوط به هر پارامتر مراجعه فرمايید.

 هاي آالرمحالت

  ی طراح ی ا گونه  به مختلف  سطوح  با  یصوت صورت به  زین  و نشانگرها ی  لهیوس  به  ش،ينما صفحه  ی رو  بر ها آالرم

 .باشند  ص یتشخ  قابل کاربر یبرا  دستگاه،  یروبرو  یمتر  1  ی  فاصله  از که  اند  شده

 نمايش صفحه

  آالرم  سطح به  باتوجه زن  چشمک متن  و  زند می چشمک است، شده  آالرم  موجب  که  پارامتری  آالرم،  وقوع  هنگام

 . شودمی  داده نشان مناسب  یزمینه  رنگ با

 د یسف رنگ  به  متن –  قرمز  رنگ  به  زمینه  : يک سطح  آالرم با پيغام •

 مشکی  رنگ به  متن –  زرد  رنگ  به زمینه: دو سطح  آالرم با پيغام •

    مشکی  رنگ به  متن  –  ای فیروزه  رنگ  به زمینه: سه سطح  آالرم با پيغام •

 

 



20 
 

   نکته

  با   غامیپ  ،Alarm Silence  د یکل  فشردن   از  بعد   اي  و   باشد   داشته   دهنده   اطالع   حالت   غام یپ  کهیصورت  در •

 . شودیم  داده  شينما یخاکستر  ینه یزم
 

 

 آالرم  نشانگر

  روشن   زرد   رنگ   با  سه  سطح  در  و  زند می  چشمک  زرد   رنگ  با  دو  سطح  در   و   قرمز   رنگ  با  يک  سطح  در   آالرم  نشانگر

 . شودمی

 آالرم شنيداري 

 Alarmکلید برای مثال  شود که سیستم به داليل خاصی در حالت سکوت نباشد. )آالرم شنیداری زمانی فعال می

Silence ).فشرده نشده باشد 

 شوند.شنیداری با سه سطح فعال میهای آالرم

 شود.فعال می ”DO-DO-DO—DO-DO“ثانیه يکبار با صدای  10در سطح يک، آالرم هر  •

 شود. فعال می ”DO-DO-DO“ثانیه يکبار با صدای  20در سطح دو، آالرم هر   •

 شود. فعال می ”DO“ثانیه يکبار با صدای  30در سطح سه، آالرم هر  •

  باشد.می dB(A) 54متری روبروی دستگاه،   1ی شدت صدای آالرم در فاصله 

 

   نکته

بیفتد، نشانگر آالرم به رنگ قرمز که   • اتفاق  با سطوح مختلف بطور همزمان  هنگامی که چندين آالرم 

ها با  شود و ساير آالرمشود؛ آالرم شنیداری نیز با باالترين سطح فعال میباالترين سطح است، روشن می

 شوند. متناسب با سطحشان، به صورت چرخشی ظاهر میرنگ زمینه 

های آالرم به صورت چرخشی  هنگامی که دو يا چند آالرم با سطح يکسان بطور همزمان اتفاق بیفتد، پیغام •

   شوند.ظاهر می
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  آالرم گذاري صحه

  ترتیب   به   قرمز  و  نارنجی   آبی،  های  LED  شود و شنیده می  بازر   صدای  ،شود روشن میJAM S3 مانیتور  که    هربار

ها روشن نشدند، سیستم مانیتورينگ را برای هیچ بیماری  LEDاگر صدای بازر شنیده نشد يا    شوند.میروشن  

 استفاده نکنید و به خدمات پس از فروش اطالع دهید. 

 ها آالرم كردن خاموش

تمامی   شرايط، اين در.  کند می  فراهم دقیقه 2 مدت به را هاآالرم  تعلیق امکان ALARM SILENCE ويژگی

 فعال  غیر نباشد، برقرار ديگر آالرم  وضعیت  که  زمانی تا   )نمايش صفحه  در  نمايشی متن  جز  به( آالرم نشانگرهای

را فشار دهد، وضعیت تعلیق آالرم    Alarm Silenceی  اگر درطی دو دقیقه تعلیق آالرم، اپراتور دکمهمانند.  می  باقی

 شود. يابد و وضعیت عادی آالرم بالفاصله از سر گرفته میپايان می
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 ECG ماژول( 4فصل 

 مقدمه

اندازه گیری   ECG، هر دو از طريق الکترودهای (براساس تغییر امپدانس قفسه سینه) Respو   ECGهای سیگنال

لید توسط کاربر وجود    ششسه لید يا    ECGمتصل به بیمار، امکان انتخاب    ECGهای  شوند. براساس نوع کابلمی

 دارد. 

کند. مانیتور، تغییرات امپدانس قفسه سینه  با استفاده از تغییرات امپدانس، تنفس را تعیین می JAM S3 مانیتور  

افزايش يافته و دراثر بازدم  دهد. معموال امپدانس با دم  شود، تشخیص میسینه ناشی میقفسه  را که از حرکات  

 به دم و بازدم است.  مبتنی يابد. بنابراين تشخیص تنفس کاهش می

شود که اين شکل موج  های الکتريکی قلب بیمار ترسیم میيک شکل موج پیوسته از فعالیت  ECGبا مانیتورينگ 

می  فراهم  را  بیمار  فیزيولوژيکی  شرايط  دقیق  ارزيابی  امکان  پزشک  پیوسته کند.  برای  پوالريزاسیون  فعالیت  ی 

که بر روی پوست بیمار قرار    ECGی الکترودهای  کند که به وسیلهی قلبی يک پتانسیل الکتريکی ايجاد میعضله

 شود. دارد، گرفته و آشکار می

  شود. مانیتور، اين الکترودها به طور معمول به بازوی راست بیمار، بازوی چپ بیمار و پای چپ بیمار متصل می

دهد.  بر روی صفحه، نمايش می  ECGگیرد و پس از پردازش و تقويت به صورت شکل موج  را می  ECGسیگنال  

ارزيابی مناسب است که کابل   برای  اتصال داشته    ECGاين شکل موج در صورتی  الکترودها به طور مناسب  و 

 . باشند 

  می تنظ  برحسب   و  وارد   ی ریگ  نیانگ یم  بخش   به   اعداد  ه یثان  کي  هر  ، HR  عدد   ی ری گ  نیانگ یم  جهت   به •

 . شودیم منتقل  شينما یبرا یخروج به راتییتغ  کاربر،

 HR  (HR  نیانگ یم  به   باتوجه  ، HR  راتییتغ   به   JAM S3  تور یمان  پاسخ  زمان   و  شدن  بروز   نرخ •

AVERAGE )باشد یم  ريز شرح  به  ه یثان  ۸ هر در. 

 ه ی ثان BPM :4 120 به  ۸0  از HR رییتغ یبرا •

 ه یثان  BPM  :10  40 به ۸0 از  HR رییتغ یبرا •

 . باشد یم II یاصل د یل یبرا باال جينتا



23 
 

  تا   کشد می  طول  ثانیه  6  باشد،(  bpm120 <قلب  ضربان)   کاردياتاکی  بیماری  دارای  شخص  صورتیکه  در •

  100  روی  بر   آالرم  باالی  محدوده  و  60  روی  بر  آالرم  پايین  محدوده  که  یدرصورت . )بزند   آالرم  سیستم

 .(باشد  شده تنظیم 

  bpm۸0  از )  بزند   آالرم  سیستم   تا  کشد می   طول ثانیه   10  مدت   به،  شود  قلبی  ايست  دچار   بیمار  هنگامیکه •

 (  bpm 0 به

  شمارش   در  mv  2/1  تا  بلند    Tبا  هایپالس  مخرب  اثرات  حذف   قابلیت  مانیتور  سیستم   در  ECG  ماژول •

HR  دارد را  . 

 .است nA  ۹0 ماکزيمم شودمی تزريق بیمار به لیدها اتصال آشکارسازی برای که جريانی مقدار •

  یاصال  لید   به  معکوس   صاورت  بهµA10 جريانی  دامنه با  مشاترک  نويز سایگنال:  نويز  حذف مدار  مشاخصاات •

 .شودمی اعمال

-IEC60601          استاندارد با مطابق  متعارف غیر  سیگنال چهار  برای  شده  گیریاندازه  قلب  ضربان  نرخ •

 :است زير شرح به   2-27:2011

 

HR (bpm)- neonate HR (bpm)- pediatric HR  (bpm)- adult Irregular rhythm 

70-80 70-80 70-80 ventricular bigeminy 

67 30 30 slow alternating 

ventricular bigeminy 

126 126 126 rapid alternating 

ventricular bigeminy 

93-117 60-97 60-97 bidirectional systoles 

Normal, Gain: 1, Sweep speed: 25, Lead II 

 

  متصل   مار یب  به  که  يی دهایل  و   شود یم   متصل   توریمان  به  که   یکابل  .است  قسمت  دو   شامل  ECG  کابل •

   .شودیم

  هشدار

  نداشته   اتصال  ارت  به   الکترودها  فلزی   قسمت  هیچ  که  شويد   مطمئن  الکترودها  و  کابل  اتصال  هنگام  در •

 اند.شده وصل  مناسب طور  به  بیمار بدن  به  ECG الکترودهای  همه که کنید  چک. باشد 
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  که   ديده  آسیب  هایکابل  از  و  دهید   قرار  بررسی  مورد   را  کابل  سالمت  ECG  مانیتورينگ  شروع  از  قبل •

  حد   از   بیش   خم شدگی  کابل،   غالف   از   بخشی  پارگی   کابل،   بدنه   خراشیدگی  نظیر   مشهودی   هایخرابی

 .نکنید  استفاده  شود،می ها ديدهآن در...   و  لیدوايرها

 .نشود ايجاد کابل در  کشیدگی   استفاده هنگام در   که باشد  ایگونه  به بايد  ECG کابل اتصال •

  و   بزرگسال  مدهای  در  HR  گیری  اندازه  الگوی  و  QRS  تشخیص  هایمحدوده  بودن  متفاوت  به  توجه  با •

 . شود دقت مناسب  مد  انتخاب در  بايد  ،نوزاد

 . نکنید  لمس  را مانیتور  يا تخت کنار میز  تخت،  بیمار،  الکتروشوک، از  استفاده درحین •

  از  استفاده.  د يینما  استفاده  سازنده  شرکت  توسط   شده  هی توص  ECG  کابل  از  فقط   مار،یب  نگيتوریمان  یبرا •

  را   الکتروشوک   از  استفاده   ن یدرح  حفاظت   کاهش اي/و  نامناسب   عملکرد  تواند  یم   گر، يد  ECG  ی ها  کابل

 .باشد  داشته همراه  به

  با  که   ECG  کابل.  ند ی بب  صدمه  است  ممکن  الکتروشوک   دستگاه  از  استفاده   ن یح  در  ECG  کابل •

 . شود چک  یعملکرد  نظر  از  د يبا مجدد ی  استفاده  از قبل  است، گرفته  قرار   مورداستفاده الکتروشوک 
 

   نکته

  موج  شکل   دقت  عدم  باعث  تواند می  الکتروکوتر  دستگاه   مانند   بیمار  نزديک   های سیستم  از   ناشی  تداخالت •

ECG شود. 

 با وجود اتصال مناسب لید دقیق نبود، لید را عوض کنید.   ECGاگر شکل موج  •

 

 ايمني 

  هشدار

های ديگر بررسی کنید و مطمئن  بیمار را به روش اگر از صحت اندازه گیری مطمئن نیستید، عالئم حیاتی   •

 کند. شويد که دستگاه درست کار می

   دهد.، آالرم نمی ECGهای نامنظم دهد و در صورت وقوع ريتمها را تشخیص نمیمانیتور، آريتمی •

  واکنش   ا ي  دارد  وجود   هامحدود به پوست آن  یکه دسترس   ی مارانیب  ی برا  ECG  یاز الکترودها   استفاده  •

 دارند، منع شده است.   ی کاربرد یهاژل ا ي الکترود چسب به  ک يآلرژ

  الکترودها.  است  شده   منع  مدت  یطوالن  یهااستفاده  یچند بار مصرف برا  ECG  یاز الکترودها  استفاده •

   .شوند  داده  مکان ر ییتغ و  برداشته  یستيبا
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 اطمینان نکنید.  ECGهای به منظور هرگونه اهداف تشخیصی، لطفا فقط به شکل موج •

از صحت آشکارساز از اتصال کابل در مانیتور اطمینان حاصل کنید. کابل    ECGقبل از شروع مانیتورينگ   •

ECG    را از سوکت موردنظر خود جدا کنید. پیغام خطای“ECG NO CABLE”    بايد بر روی صفحه

 .شود آشکارنمايش 

  حتی   بايد   الکتروکوتر   قلم  و   بازگشتی   الکترود   از  لیدها  ی فاصله  الکتروکوتر   دستگاه   از   استفاده   هنگام   در •

 .کند   جلوگیری الکتروکوتر از ناشی سوختگی از  تا باشد  زياد االمکان

  بیمار   سوختگی  باعث  نباشد،  برقرار  مناسب  و   کامل  طور   به   الکتروکوتر  سیستم  بازگشتی   الکترود   اتصال   اگر •

 . شودمی

 

 

 سازي  آماده

  هشدار

  ا ي کودک  ، نوزاد)  بیمار   با   متناسب  مات یتنظ روی  بر   مانیتور  که  شويد   مطمئن بیمار، مانیتورينگ  از   پیش •

 . نمايید   مراجعه در فصل تنظیمات "Age Cat میتنظ  " پاراگراف به. است شده تنظیم ( بزرگسال

 

   نکته

 الکترودها است. ی مستقیم کیفیت سیگنال الکتريکی دريافت شده توسط نتیجه  ECGکیفیت اطالعات  •

 جهت حفظ کیفیت سیگنال در الکترودها ضروری است.  آماده سازی مناسب پوست، •

 ها را بررسی نمايید.همیشه پیش از اتصال الکترودها به بیمار، تاريخ انقضای آن •

نمايش Leads Off درغیراين صورت پیام  .  نکنید   استفاده  لید   سه  مانیتورينگ  جهت  لید   شش  کابل  از •

    خواهد شد.داده 
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 پوست  سازي آماده 

در ادامه، راهنمايی برای آماده سازی پوست پیشنهاد شده است و الزم است که برای تمامی انواع الکترودها رعايت  

 شود.

 ای را برای قرارگیری الکترودها انتخاب کنید که صاف و غیرعضالنی باشد.ناحیه  •

اند؛ تمیز، خشک، سالم و  الکترودها بر روی آن قرار گرفته اطمینان حاصل کنید که ناحیه ای از پوست که   •

 صدمه نديده و بدون هرگونه پودر، چربی يا کرم باشد.

 در صورت لزوم، موهای روی قسمت موردنظر را بتراشید.  •

کنید دارای ژل  چست لید را در محل مناسب روی بدن بیمار نصب کنید. اگر چست لیدی را که استفاده می •

 قداری ژل روی پوست آن ناحیه بمالید.هادی نیست، م

   گیره لیدها را به چست لید متصل کنید. •

  هشدار

.  شود جلوگیری الکتريکی  مقاومت  اختالف ايجاد از تا کنید  استفاده مشابه از الکترودهای  بیمار برای يک •

  فلزهای   از  استفاده.  شودمی  توصیه  نقره   -  نقره   کلريد   نوع  با  الکترودهای  از  استفاده   ECG  مانیتورينگ  برای

  و گذارد  می   تاثیر  ECG  موج   شکل  در  که  کند می  پوالريزاسیون  هنگام  در   بزرگی  افست  تولید   مشابه  غیر

  بعد   ECG  سیگنال  (Recovery Time)  بازگشت  زمان   افزايش   باعث  مشابه  غیر  فلز   از   استفاده  همچنین

 .شودمی  الکتروشوک از استفاده  از

 .د ینکن لمس  را ماریب و  تخت  تور، یمان  الکتروشوک، از  استفاده طول  در •

 گر يد  ECG  یها  کابل  از  استفاده.  د یکن  استفاده  سازنده  شرکت  توسط   شده  یمعرف  ECG  کابل  از  فقط  •

 . شود الکتروشوک  از  استفاده طول  در  آن  یمنيا کاستن و  ستمیس  عملکرد  در  اختالل باعث است ممکن

 

 د يل ECG 3 يبرا  الکترودها يريقرارگ محل

 شود.  قرارداده ترقوه  استخوان زير  راست شانه نزديک /قرمز الکترود(: RA) راست دست •

 شود.  داده  قرار  ترقوه  استخوان زير  چپ شانه  نزديک/زرد  الکترود(: LA)چپ دست •

 .شود  قرارداده  شکم زير  چپ  قسمت در/ سبز الکترود (: LL) چپ پای •
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 د يل ECG 3 يبرا  الکترودها ي ريقرارگ محل  1- 4 شکل

 

 د يل ECG 6 يبرا  الکترودها يريقرارگ محل

 شود.  قرارداده ترقوه  استخوان زير  راست شانه نزديک /قرمز الکترود  (:RA) راست دست

 شود.  داده  قرار  ترقوه  استخوان زير  چپ شانه نزديک /زرد  الکترود (:LA)چپ  دست

 شود.  قرارداده  شکم زير  چپ  قسمت در/ سبز الکترود(: LL) چپ پای

 . شود قرارداده  شکم  زير راست  قسمت در/سیاه الکترود  (:RL) راست پای

 ديل ECG 6 يبرا  الکترودها  يري قرارگ محل 2- 4 شکل
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 شود.  داده  قرار 2- 4 شکل در  شده  داده نمايش محل  طبق الکتروداين  (:Vx) سینه

 گیرد: قرار  تواند سینه می  قفسه   روی   مختلف هایمکان  در ECG لید   6  نوع در Vx الکترود

• V1 استرنوم  راست کنار  در   چهارم ایفضای بین دنده 

• V2 استرنوم  چپ کنار  در   چهارم ایفضای بین دنده 

• V3 بین مساوی فاصله با V2 و V4  

• V4 چپ  میدکالويکوالر خط  روی پنجم، ایفضای بین دنده 

• V5 افقی   سطح همان در  قدامی،  بغلی  زير  خط  چپ  قسمت درV4 

• V6 افقی   سطح همان در  میانی،  زير بغلی  خط  چپ  قسمت درV4 

• V3R-V6R های اشتقاق با مشابه  محلی در  سینه  قفسه راست سمتV3-V6 

• VE خنجری  ی زائده  باالی محل 

 کنید:  نصب زير  های محل از  يکی  در را Vx الکترود بدن خلفی  قسمت  در  الکترود دادن  قرار  برای

• V7 خلفی  زير بغلی خط  پشت چپ قسمت  در  پنجم، ایفضای بین دنده 

• V7R  خلفی  زير بغلی خط  پشت راست قسمت  در  پنجم، ایفضای بین دنده 

 

   نکته

 .باشند  متصل بیمار به  لیدها  یهمه بايد   بیمار ايمنی از  اطمینان برای •

 باشد.لید نمايشی می ،Paceو   HRلید مورد استفاده برای  •

 ولتاژ سیگنال از ساير لیدها بیشتر است. Vو  IIدر لیدهای  •
 

 

را انتخاب    I, II, III, Vx, aVF, aVL, aVRلید(، میتوان لیدهای مختلف    6لید يا کابل    3توجه به نوع لید )کابل  با

 کرد. 
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 ECG يدهايل 3- 4 شکل

  QRS استانداردشکل موج 

 بلند باال يا پايین خط مرجع  Rموج  •

 Rتر از يک سوم بلندی موج  کوچک Tموج  •

 Tتر از موج بسیار کوچک P موج •

 

 

 

 ECG استاندارد موج  4 - 4 شکل

 ECG نمايش

 . شودمی  داده نمايش سبز رنگ  به  ECG سیگنال دستگاه،  نمايش صفحه روی بر •

 . شودمی  داده نمايش سبز رنگ  به  سیگنال، چپ سمت در  نمايشی لید  نام •

 . شودمی داده  نمايش سبز رنگ  به  سیگنال، باالی  در ECG فیلتر  نام •

 نمايش  / سبز  سفید   رنگ  به  سیگنال،  باال و سمت راست  در  ،(Pace)بیمار  قلب  ساز  ضربان  بودن   غیرفعال  /  فعال •

 " PaceOff"  ام یپ  بودن،  رفعال یغ  صورت  در  و  "PaceOn"  پیام  ،pacemaker  بودن   فعال  درصورت .  شودمی  داده 

 . شود ی م داده  شينما

  تغییر   برای   .شود  می  داده  نمايش  )يا قرمز(  سفید   رنگ  به  و  سیگنال  راست  سمت  ی  گوشه   در  گین  شاخص •

  x2  تا  /۸x   مقدار  از  گین  تغییر  محدوده.  نمايید   کلیک  سیگنال  راست  سمت  یگوشه   روی  بر  سیگنال،  گین
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  شده   تنظیم  Auto  روی  بر  گین  که  است  آن  دهنده  نشان  قرمز  به  سفید   از  گین  رنگ  تغییر.  دربرمیگیرد  را

   .شودمی داده   نمايش سیگنال از حالت  بهترين خودکار صورت  به  گزينه  اين انتخاب با. است

 قرار دارد.   Autoدر حالت  نیشروع کار دستگاه، گ ی ابتدا در

 

 ECG MENU تنظيمات 

 جهت  (6-4  شکل)  ،ECG MENU  یپنجره  شدن  باز  و  (۵-4  شکل)  HR  پارامتری  محدوده  بر  با کلیک کردن

 :کنید  اقدام زير  تنظیمات  تغییر يا بررسی

 

 HR پارامتر  محدوده  5-4 شکل

 

 ECG MENU 6-4 شکل
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 ECG Lead تنظيم

   .د یکن  عمل ريز دستورالعمل  مطابق ، ECG سیگنال نمايشی لید  میتنظ جهت

   نکته

 . باشد ی م رفعالیبه صورت غ ECGمنو در صورت عدم اتصال کابل  نيا •
 

 

 . د یکن انتخاب را ECG Lead نهيگز  ،HR پارامتر ی محدوده  لمس از پس •

 ،Lead I، Lead II(Default)، Lead III ، Lead V2،Lead V5 : از عبارتند  دسترس   قابل ی هانهيگز •

Lead AVR ، Lead AVL،.Lead AVF  

 . د یکن لمس را  خود موردنظر  ینه يگز •

 .شودی داده م شينما یو صفحه اصل شوند یم  رهیذخ راتییتغ  ،OK ینه ي گز لمس با •

 

 

 ECG Lead 7 - 4 شکل

 عبارتند از:  دسترس  قابل  ECG لیدهای

"І"   از  موج شکل گرفتن   و قلب ضربان شمارش  برایRA-LA 

"ІІ"  از  موج شکل گرفتن   و قلب ضربان شمارش  برای RA-LL 
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"ІІІ"  از موج  شکل گرفتن   و قلب ضربان شمارش  برای LA-LL 

"aVR" از  موج  شکل گرفتن و  قلب  ضربان شمارش  برای 
2

LLLA +
-RA  

"aVL"  از  موج  شکل گرفتن و  قلب  ضربان شمارش  برای
2

LLRA+
-LA  

"aVF" از  موج  شکل گرفتن و  قلب  ضربان شمارش  برای
2

LARA+
-LL  

"xV"  از موج   شکل گرفتن و  قلب  ضربان شمارش  برای
3

LLLARA ++
-Vx  

   نکته

 را  I،  II،  III،  V2،V5 ،AVR ،  AVL، AVF  یدها یل  توان  یم(  Wires-6 اي Wires-3)  لید   نوع  به  هبست •

 . کرد انتخاب

o Lead I، Lead II ، Lead III  3 د یل  نوع یبرا-Wires روند  یم  بکار . 

o Lead I ،  Lead II ،  Lead III ، Lead V2،Lead V5، Lead AVR ،Lead AVL ، Lead AVF  ی برا 

 .روند  یم  بکار Wires-6 د یل  نوع

 

 Lead Type تنظيم

   . کنید  عمل زير  دستورالعمل مطابق  ، ECG بودن لید   شش  يا لید  سه  تنظیم جهت

   نکته

 باشد. به صورت غیرفعال می  ECGاين منو در صورت عدم اتصال کابل  •
 

 

 . کنید  انتخاب را Lead Type نهي گز ،HR پارامتر ی محدوده  لمس از پس •

 .  Wires-6 و  Wires(Default)-3:  از عبارتند  دسترس   قابل های گزينه •

 . کنید  لمس را  خود موردنظر  یگزينه  •

 .شوند می ذخیره تغییرات  ،OK یگزينه  لمس با •
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 Lead Type 8 - 4 شکل

 HR Sourceتنظيم 

 .کنید   عمل زير  دستورالعمل  مطابقHR Source  تنظیم  جهت

 .کنید  انتخاب را  HR Sourceنهيگز  ،HR پارامتر ی محدوده  لمس از پس •

 .SPO2 و Auto، ECG:  از عبارتند  انتخاب قابل های گزينه •

 . کنید  لمس را  خود موردنظر  یگزينه  •

 .شوند می ذخیره تغییرات  ،OK یگزينه  لمس با •

 HR Source  9 - 4 شکل

 عبارتند از:( HR)جهت تنظیم منبع تعیین ضربان دسترس های قابل  گزينه

• ECG:    گزينه، عدد اين  انتخاب  داده    ECGاز روی سیگنال    HRبا  نشان  رنگ سبز  به  و  محاسبه شده 

 شود. می



34 
 

• SPO2  :  با انتخاب اين گزينه، عددHR    از روی سیگنالSPO2    محاسبه شده و به رنگ بنفش نشان داده

 شود. می

• Auto (Default)  :های حیاتی  با انتخاب اين گزينه، به صورت خودکار براساس اينکه کدام يک از سیگنال

    شود.انتخاب می (HR)شوند، منبع تعیین ضربان بیمار مانیتور می

   نکته

انتخاب گزينه • و  بطور همزمان  مانیتور شدن چندين سیگنال حیاتی   HRدر منوی    Autoی  در صورت 

Source اولويت انتخاب منبع تعیین ضربان ،(HR) باشد:به ترتیب زير می  

     1- ECG    2 - SPO2     

 

 HR Alarm مي تنظ

 . کنید  عمل زير  دستورالعمل مطابق ،HR آالرم  کردن خاموش  و  روشن منظور  به

 . کنید  انتخاب  را HR Alarm نهيگز  ،HR پارامتر ی محدوده  لمس از پس •

  مانند   آالرم   وقوع  هاینشانه   تمام  "ON"  انتخاب  با  . Off (Default)  و  On:    از  عبارتند   دسترس   قابل  های گزينه •

 تمام  "OFF"  انتخاب   با.  شودمی  فعال   آالرم  نشانگر  شدن  روشن  و   آالرم   صدای  پارامترها،   زدن  چشمک

 .  شودمی  داده نمايش HR پارامتر  به مربوط  بخش در"  " عالمت  و  شده فعال  غیر آالرم  وقوع  هاینشانه

 . کنید  لمس را  خود موردنظر  یگزينه  •

 .شوند می ذخیره تغییرات  ،OK یگزينه  لمس با •

  HR Alarm 10 - 4 شکل
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 HR Alarm Level  تنظيم

 .کنید  عمل  زير  دستورالعمل  مطابق  ،HR  آالرم  سطح تعیین  منظور  به

 . د یکن انتخاب را HR Alarm Level نهيگز  ،HR پارامتر ی محدوده  لمس از پس •

   1، 2(Default):  از عبارتند  دسترس   قابل ی هانهيگز •

 . د یکن لمس را  خود موردنظر  ینه يگز •

 .شوند یم  رهیذخ راتییتغ  ،OK ینه ي گز لمس با •

  HR Alarm Level  11  -4 شکل 

 HR Alarm Limit  تنظيم

-محدوده  تعیین  منظور  به .  شود میفعال    ، ازحد باال و پايین تنظیم شده تجاوز کند HR پارامتر   زمانی که   آالرماين  

 . کنید  عمل زير  دستورالعمل  مطابق  ،HR آالرم ایه

 .کنید  انتخاب را  HR Alarm Limit نهيگز  ،HR پارامتر ی محدوده  لمس از پس •

 (Default: 50 – 120. )باشند می  تغییر  قابل واحد،  1  دقت  با 300 تا  30 از MIN و  MAX مقادير  •

 .کنید  انتخاب را  خود موردنظر محدوده •

 .شوند می ذخیره تغییرات  ،OK یگزينه  لمس با •
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 HR Alarm Limit  12 - 4 شکل

 

 ECG Filter  تنظيم

   .کنید   عمل زير دستورالعمل مطابق ،  ECG فیلتر نوع تعیین  تعیین  منظور  به

   نکته

 باشد. به صورت غیرفعال می  ECGاين منو در صورت عدم اتصال کابل  •
 

 

 .کنید  انتخاب را  ECG Filter نهيگز  ،HR پارامتر ی محدوده  لمس از پس •

 Monitor، Normal،  .Extended (Default) : از عبارتند  دسترس   قابل های گزينه •

   .کنید  لمس را  خود موردنظر  یگزينه  •

 .شوند می ذخیره تغییرات  ،OK یگزينه  لمس با •
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 ECG Filter 13 - 4 شکل

 دهد.قابل دسترس را نمايش می   ECG جدول زير فیلترهای 

استفاده  مورد فركانس رنج  فيلتر  نوع   

نرمال  شرايط  در هرتز  40تا۵/0   NORMAL 

  قرار مورداستفاده تشخیصی موارد در

ممکن   ECG . اما شکل موج گیردمی

 است يک مقدار نويز داشته باشد.  
هرتز  100 تا 0۵/0  EXTENDED 

  از ناشی  اختالالت حالت  دراين 

  در  همچنین. يابدمی  کاهش الکتروکوتر

  بااليی  نويز  دارای  سیستم که  هايی زمان

  کننده  پتانسیل هم زمین  يا و  است

 .گیردمی قرار  استفاده مورد ,ندارد

هرتز 24تا ۵/0  MONITOR 

 

باشد. در هنگام  ی نم رییو قابل تغ   شدههرتز قرار داده   ۵0 یفرض بر رو   شیبه صورت پ Notch لتریفهمچنین، 

 خواهد شد.   رفعالیبه صورت خودکار غ Notch لتریف Pace Detectروشن شدن 

 

 Pace Detect  تنظيم

   نکته

 باشد. به صورت غیرفعال می  ECGاين منو در صورت عدم اتصال کابل  •

 

 : کنید  عمل زير دستورالعمل  مطابق ، (Pace)ماریب قلب  ساز ضربان کردن غیرفعال  يا و  فعال جهت
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 .د یکن  انتخاب را Pace Detect نهيگز  ،HR پارامتر ی محدوده  لمس از پس •

 .On و Off (Default):  از عبارتند  دسترس   قابل ی هانهيگز •

 . د یکن لمس را  خود موردنظر  ینه يگز •

 .شوند یم  رهیذخ راتییتغ  ،OK ینه ي گز لمس با •

 

   Pace Detect 14 - 4 شکل

 

 

  هشدار

به    ”ON“بايد    PACE DETECTهستند،    Pacemakerدر بیمارانی که دارای   • اينصورت  باشد. درغیر 

پالس زياد  شمارش    Paceهای  احتمال  می   HRدر  و  تاثیر  الزم    HRگذارد  دقت  از  شده  داده  نمايش 

 برخوردار نخواهد بود. 

  های ضربان  نرخ   است   ممکن  مانیتور   سیستم   ،هستند  (Pacemaker)  میکر   پیس   دارای   که  بیمارانی   برای •

Pacemaker  سیستم  به   فقط   بیمار  مانیتور  هنگام  در.  بشمارد  قلب  ضربان  عنوان  به  هاآريتمی  هنگام  در  را  

 . دهید  قرار  کامل  مراقبت  تحت ،هستند   Pacemaker  دارای که  بیمارانی و  نکنید  تکیه   مانیتورينگ

 

 نکته  

 " OFF"و برای بیماران معمولی    "ON"هستند بايد    pacemakerبرای بیمارانی که دارای    Pace  قابلیت •

های ساخته شده  سیگنال  ECGاست، سیستم مانیتورينگ    ”Pace  ،“ONباشد. هنگامی که آشکارساز  
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از    Pacemakerتوسط   قلب محسوب  جدا و حذف می  ECGرا  نتیجه در شمارش ضربان  و در  کند 

   با  یعمود  تیرک  کي ECGشکل موج  یبر رو شودیم آشکار Pace گنالیکه س  يیجاها درشود. نمی

  "ON"ندارد, اگر در مد    Pacemakerکه شخص  در هنگامی  .شودیم  داده   شينما  متر   ی سانت  1  طول

 "OFF"تلقی شود و بهتر است که     paceهای  باشیم نويزها ممکن است به اشتباه به عنوان سیگنال

 باشد. 

 در نظر گرفته نخواهند شد.   Paceبه اشتباه به عنوان    V/s 1با شیب حداکثر    ECGهای ورودی  سیگنال •

تا    1۵0های دهلیزی که بین  Paceهای ناموثر و نیز  Paceهای نرمال،  Paceعالوه بر    Paceآشکارساز   •

 سازد. دهند را نیز آشکار میهای بطنی رخ می Paceمیلی ثانیه پیش از   2۵0

 

 

 Sweep تنظيم

  mm/s2۵ و mm/s  12.۵را بین مقادير    SPO2و    ECGاين گزينه امکان تغییراتی را در سرعت نمايش سیگنال های  

 .کنید   عمل زير  دستورالعمل مطابق ،هاسیگنال حرکت سرعت  تنظیم جهت کند.فراهم می 

 شويد.  دستگاه تنظیمات وارد   ،و وارد کردن رمز عبور    settingپس از لمس گزينه  •

 .کنید   لمس را Sweep  یگزينه  •

  (Default: 12.5). 25 و 12.5: از عبارتند  انتخاب قابل های گزينه •

 . د یکن لمس را  خود موردنظر  ینه يگز •

   .شوند می ذخیره تغییرات  ،OK یگزينه  لمس با •

 

 

 

 

 

 Sweep 15 - 4 شکل
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 RESPIRATION ماژول(  5فصل 

 مانيتورينگ تنفس 

 گیرد، بايستی مالحظات زير صورت گیرد:هنگامی که تنفس بیمار تحت نظارت قرار می

 تنفس   يبرا الکترودها دادن قرار

الکترودها به منظور مانیتورينگ تنفس با استفاده از روش امپدانسی، حیاتی است. حساسیت مانیتور و  قرار دادن  

   يابد. ی کیفیت الکترودها و قرار دادن الکترود مطلوب، افزايش میتوانايی آن برای تشخیص دقیق تنفس، به وسیله

   نکته

  شش های سه لید و  شود. اين لیدها در کابلمی  دريافت   RA/R  و  LA/L  الکترودهایسیگنال تنفسی از   •

 لید موجود است. 

 

 دهد، قرار دهید. بیمار را مشاهده کنید و الکترودها را در جايی که بیشترين حرکت تنفس روی قفسه سینه رخ می 

 RESP نگي تور يمان يبرا يساز آماده 

 . کنید  آماده  الکترودها دادن قرار  جهت را بیمار پوست -1

 . کنید   وصل کابل  به و  بیمار به  را  الکترودها -2

   .کنید   روشن را  مانیتور -3

   نکته

  شکل   بهترين  به   تنفس  موج   شکل  تا   دهید   قرار  هم   به   نسبت   قطری   صورت   به   را   سبز   و   قرمز   الکترودهای  •

  را    RESP  الکترودهای  خون  جريان  بودن   پالسی  از  ناشی  تداخالت  از  جلوگیری  برای.  يابد   نمايش  ممکن

  از   نوزادان   برای  موضوع  اين.  نباشد   الکترودها  بین  قلبی  بطن  و  کبد   به   مربوط  منطقه   که  دهید   قرار  طوری

  .است برخوردار ای  ويژه  اهمیت
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 Respiration نمايش

 شود. نمايش داده می زرد به رنگ  Respirationسیگنال بر روی صفحه نمايش دستگاه،  •

 شود. سیگنال، به رنگ زرد نمايش داده مینام لید نمايشی در سمت چپ  •

 شود. بر روی صفحه نمايش داده می (RR)همچنین نرخ تنفس در دقیقه با رنگ زرد  •

 

 RESP MENU تنظيمات 

  جهت   (2-۵  شکل)  ،RESP MENU  یپنجره   شدن  باز  و  (1- ۵  شکل)RR   پارامتری  محدوده   بر با کلیک کردن  

 کنید:بررسی يا تغییر تنظیمات زير اقدام 

 
 RR پارامتر محدوده 1- 5 شکل

 

 

 

 RESP MENU 2- 5 شکل
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 Resp Lead تنظيم

   .کنید  عمل زير  دستورالعمل  ، مطابق Respirationتعیین لید  جهت

   نکته

 شود.  ی به صورت خودکار انجام م یتنفس د یلانتخاب   م،یس  3با   ECGاستفاده از کابل  ط يشرا در •

 

 . د یکن انتخاب  را Resp Lead نهيگز  ، RR پارامتر ی محدوده  لمس از پس •

 . RA-LL و RA-LA (Default) : از عبارتند  دسترس   قابل ی هانهيگز •

 . د یکن لمس را  خود موردنظر  ینه يگز •

 .شوند یم  رهیذخ راتییتغ  ،OK ینه ي گز لمس با •

 RESP Lead 3 - 5 شکل

 RR Alarmتنظيم 

 . کنید  عمل زير  دستورالعمل  ، مطابقRRبه منظور روشن و خاموش کردن آالرم  

 را انتخاب کنید.  RR Alarm گزينه ، RRپارامتر  ی محدودهپس از لمس   •

بر روی    RRاگر هريک از مقادير محدوده آالرم    .Off (Default)و    On:    از  عبارتند   دسترس   قابل  های گزينه •

 شود. نمايش داده می RRدر سمت راست نماد   صورت به  صدابی آالرم نماد تنظیم شود، يک Offحالت 

 . کنید  لمس را  خود موردنظر  یگزينه  •

 .شوند می ذخیره تغییرات  ،OK یگزينه  لمس با •
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 RR Alarm 4 - 5 شکل

 RR Alarm Level  تنظيم

 .کنید  عمل  زير دستورالعمل  ، مطابقRRبه منظور تعیین سطح آالرم  

 . د یکن انتخاب را RR Alarm Level نهيگز  ، RR پارامتر ی محدوده  لمس از پس •

 .  3 و 1، 2 (Default): از عبارتند  دسترس   قابل ی هانهيگز •

 . د یکن لمس را  خود موردنظر  ینه يگز •

 .شوند یم  رهیذخ راتییتغ  ،OK ینه ي گز لمس با •

 

 RR Alarm Level 5 - 5 شکل
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 RR Alarm Limit  تنظيم

به منظور تعیین  .  شودمیفعال    ، ازحد باال و پايین تنظیم شده تجاوز کند RR پارامتر   زمانی کهRespiration   آالرم

 .کنید  عمل زير  دستورالعمل  مطابق  ،RRهای آالرم محدوده

 .کنید  انتخاب را  RR Alarm Limit گزينه ، RR پارامتر ی محدوده  لمس از پس •

 (Default: 5 -25) باشند.واحد، قابل تغییر می  1با دقت  ۹۹تا  ۵از  MINو  MAXمقادير  •

 .انتخاب کنید  را  خود موردنظر محدوده •

 .شوند می ذخیره تغییرات  ،OK یگزينه  لمس با •

 

 RR Alarm Limit 6 - 5 شکل

 Apnea  تنظيم

بیمار از زمان تعیین شده بیشتر شود، آالرم دستگاه وضعیت نامناسب  با تنظیم اين زمان، در صورتی که قطع تنفس  

 . کنید  عمل زير دستورالعمل ، مطابقApneaگزينه به منظور تعیین دهد. تنفس بیمار را هشدار می

 . کنید  انتخاب را  Apneaگزينه ، RR پارامتر ی محدوده  لمس از پس •

 Off،  10 sec (Default)،  15 sec ،  20 sec،  25 sec ،  30 sec ،  35 sec،40  :از  عبارتند   دسترس   قابل  های گزينه •

sec . 

 .شوند می ذخیره تغییرات  ،OK یگزينه  لمس با •

 . کنید  لمس را  خود موردنظر  یگزينه  •
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 Apnea 7 - 5 شکل

 

   نکته

 بر آن ندارد.  ی ریتاث RRبودن آالرم   رفعالیغ ايفعال است و فعال   1با سطح آالرم  شهیهم Apneaآالرم  •
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 SPO2  ماژول( 6فصل 

 مقدمه

پالس اکسیمتری يک روش اندازه گیری میزان اکسیژن خون شريانی به صورت پیوسته  و غیر تهاجمی است.  

 باشد: سیستم پالس اکسی متری اين مانیتور به صورت اکسترنال طراحی شده است و شامل سه قسمت می 

 اکسترنال  SPO2  کابل. 1

 سنسور . 2

 JAM S3 توریمان  ستمیس . 3

اکسترنال، يک کابل رابط است که ماژول پالس اکسی متری در داخل آن قرار گرفته است. سنسور    SPO2کابل  

نیز با اتصال به کابل، سیگنال بیمار را ثبت و به برد قرار گرفته در کابل انتقال  می دهد و پس از آن، برد با استفاده  

تنها وظیفه ی نمايش  JAM S3 ل دريافتی، پارامتر های مربوطه را محاسبه می نمايد. در نهايت، مانیتور  از سیگنا

در  فقط  شود و  توسط شرکت ماسیمو طراحی میشکل موج و پارامترهای مربوطه را خواهد داشت. اين ماژول  

 گیرد.  های مورد تأيید اين سازمان قرار میاختیار شرکت

 

 

 

  هشدار

بايد توسط افراد آموزش ديده و مجرب، يا تحت نظارت آنها مورد استفاده قرار گیرد.    فقط  اکسیمتری  پالس •

  استفاده   از  قبلبايد  ی اطالعات پیشگیرانه و مشخصات،  دستورالعمل، لوازم جانبی، راهنمای استفاده، همه 

 . گیرد  قرار  مطالعه مورد 

  یو نشانه ها  ميعال د ي. حتما بایمات پزشکی استفاده شوداخذ تصم  ی برا  يیبه تنها  د ينبا یمتریاکس  پالس •

 .گرفته شود در نظر  ز ین ینیبال

  سنسورهایساير  استفاده کنید.    نگيتوریمان  یمورد تأيید شرکت سازنده برا   SPO2سنسورهای    از  فقط  •

SPO2    استفاده از سنسور    ت یمسئول  لذا د،نشو  نگيتوریسیستم مان  حیصحممکن است باعث عدم عملکرد

 .باشد  ی م کاربر با استفاده،  زمناسب پیش ا
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  استفاده   آن  از  دارد،  وجود  آن  یدگيد  بیآس   احتمال  اي  و  است  دهيد  صدمه  متریاکس  پالس  کهیصورت  در •

 .د ینکن

 .د یاستفاده نکن MRI ط یدر مح  ايو   MRIبطور همزمان با دستگاه  ی متریپالس اکس از •

  آسیب    و  خفگی  احتمال  که  باشد   ای  گونه  به  بايد   بیمار  به  ها  کابل  اتصال  پزشکی،  تجهیزات  ساير  همانند  •

 .برسد  حداقل  به بیمار به

بر روی بیمار    سقوط   احتمال مربوط به پالس اکسیمتری را در مسیری قرار ندهید که    هایو کابل  ستمیس  •

 وجود داشته باشد. 

 .نمايید  حاصل اطمینان آن یماتاز صحت تنظ  ، یاکسیمتر پالس یتورينگ مان  شروع از پیش •

  در   دستگاه،   یرو  یا  له یوس قرار دادن هر    ايو    گريکد ي  ی رو  ها  دستگاه  دادن  قراراز    ،یمنيا  حفظ   جهت •

 .د یکن یخوددار  کار نیح

 جهت جلوگیری از آسیب، به موارد زير توجه فرمايید: •

o ی خوددار  است،  شده   خته يربه طور قابل مالحظه ای    ع يماقطرات  که    یسطح  ی قرار دادن دستگاه رو  از  

 .فرمايید 

o د يیفرما ی دستگاه جداً خوددار  کردنغوطه ور   اي سیخ از. 

o  خودداری فرمايید.  دستگاهاز استريل کردن 

o  نمايید استفاده  برای تمیزکردن  است شده  آورده دستورالعمل  ن يا در  کهيی از روشها تنها. 

o د ینکن زیتم  است، ماریب توریمان  حال در که ی زمان را دستگاه. 

 .  د يیجدا نما ماریب از از استحمام  شیپرا  متریو پالس اکس سنسور  هی کل ،یکي از شوک الکتر ظتافح جهت •

 . نمود استفاده  آپنهعنوان مانیتور توان به ی پالس اکسیمتری نم از •

 پالس اکسیمتری نبايد برای آنالیز آريتمی های قلبی استفاده کرد.   از •

، ممکن است دقت اندازه گیری تحت تاثیر  ونیالس يبریدف  و  یمتریاکسپالس    از   همزمان  استفاده  صورت  در •

 قرار گیرد و يا به طور کل امکان اندازه گیری و نمايش پارامتر ها وجود نداشته باشد.

الکتروکوتر، ممکن است دقت اندازه گیری تحت تاثیر قرار  در صورت استفاده همزمان از پالس اکسیمتری و   •

 گیرد و يا به طور کل امکان اندازه گیری و نمايش پارامتر ها وجود نداشته باشد.

  ترکیب   در   زا  اشتعال  مواد   ساير  يا   اشتعال  قابل  بیهوشی  گازهای  حضور  در  اکسیمتری  پالس  از  :انفجار  خطر •

 . نکنید  استفاده نیتروژن اکسید  يا اکسیژن از  غنی های محیط  هوا، با

  خودداری   جداً   متراکسسوری های پالس اکسی    ، باز کردن، مونتاژ مجدد يا تطابقتعمیر  ، تغییر  هرگونه   از •

. چون ممکن است به کاربر و يا تجهیزات آسیب برسد. در صورت نیاز با خدمات پس از فروش  فرمايید 
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يا اصالح تغییر  اعتبار ساقط    های اکسسور  یرو   ی تماس بگیريد. چنانچه هر  از  صورت گیرد، گارانتی آن 

 .شودی م

ا وسايل جايگزين چک  ابتدا عالئم حیاتی بیمار را ب  مشکوک به نظر می رسد،گیری شده  اندازهمقادير    اگر •

 و سپس عملکرد صحیح پالس اکسیمتری را بررسی کنید.  نمايید 

ايجاد تغییر غیر قابل  SPO2پیوسته و طوالنی    مانیتورينگ •  غیر   حساسیت  مانند   پوستی   بینیپیشباعث 

  افرادی   و   کودکان   برای   بخصوص   سنسور   قرارگیری   محل   کردن   چک .  شودمی  غیره   و   پوسیدگی ,  تاول,  عادی

ساعت يکبار محل سنسور را    3يا    2برخوردار است. هر    ایويژه  اهمیت  از  هستند   کم  پرفیوژن  دارای  که

   . انجام شودبیشتر  بررسی ها . برای برخی از بیماران الزم است تا اين دهید تغییر را   آنمحل  چک کنید و  

گردد، به    و يا اندازه گیری نادرست  به بافت   آسیبايجاد  نامناسب از سنسورها ممکن است باعث    استفاده •

 عنوان مثال سفت بستن سنسور  يا استفاده از چسب های جداگانه.  

 : بیفتد  اتفاق زير  داليل  بهعدم نمايش سیگنال پالس ممکن است  •

 . شده است کو و يا ش  قلبی ايست دچار  بیمار وقتی  ●

 .باشد  بدن  دمایافت  خونی شديد يا  کم ، روق ع شديد  انقباض پايین، خون فشار دارای  وقتی بیمار ●

 يک انسداد شريانی در مجاورت سنسور وجود داشته باشد. ●

 :يابد تحت تأثیر عوامل زير ممکن است کاهش  ،SPO2پارامترهای   گیری اندازه  دقت •

o سنسور   صحیح اتصال  اي و استفاده  عدم 

o سطح مت هموگلوبین يا کربوکسی  : افرايش    2يا کربوکسی هموگلوبین   1هموگلوبین  مت  سطح  افزايش

به ظاهر طبیعی است، اتفاق بیافتد. زمانی که مشکوک به    SPO2هموگلوبین ممکن است در حالتیکه  

 از (  co_Oximetry)  سطح باالی مت هموگلوبین يا کربوکسی هموگلوبین هستید، آنالیز آزمايشگاهی

 . شود انجام بايد  خون  های  نمونه

o 3بیلیروبین  سطح افزايش 

o افزايش سطح هموگلوبین های معیوب (dyshemoglobin) 

o بیماری Vasospastic و بیماری های عروق محیطی 4، مانند پديده رينود ،   

o اختالالت سنتز مانند تاالسمی،    و  هموگلوبینوپاتیHb s،  Hb c،  شکلداسی  سلول  (sickle cell  )غیره  و . 

o د یاکس ی د کربن  د يشد  کاهش  اي شيافزا (Hypocapnic or hypercapnic ) 

o  کم خونی شديد 

o  شريانی  عروق  در  کم  پرفیوژن 

 
1 MetHb 
2 COHb  
3 bilirubin 
4 Raynaud’s 
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o   آرتیفکت حرکتی شديد 

o  وريدی غیرعادی انقباض يا  وريدی   نبضوجود 

o کاهش شديد دمای بدن (hypothermia)  ها رگ  د يشد انقباض يا (vasoconstriction ) 

o  وجود کتتر های وريدی و بالن داخل شريانی 

o مواد رنگی قلبی عروقی مانند   تزريقindocyanine  green , methylen blue 

o غیره   و  شده  کاشت  ناخن  يا  و  مصنوعی  ناخن  ناخن،  برق  يا  الک:  مانند   ناخن،  روی   خارجی  عوامل  وجود 

o  وجود لک های مادرزادی، خالکوبی، تغییر رنگ در پوست، رطوبت پوست، تغییر شکل انگشتان و غیره 

o د بیماری های پوستی که سبب تغییر رنگ پوست می شون 

  ی عیطب  یدر رنگدانه ها  ر ییسبب تغ  که  رنگ   حاوی  ماده  هر   يا  حاجب  ماده  هرگونهمداخله کننده:    مواد •

 اشتباه شود.  ی ریممکن است باعث اندازه گ  ،شود خون 

• SPO2 هموگلوبین کربوکسی  به صورت تجربی در افراد داوطلب بزرگسال سالم با سطوح  (COHb)   و مت

 . اند  شده کالیبره   نرمال( MetHb)هموگلوبین 

نشانگر هیپوکسیمی باشد، برای اطمینان از شرايط بیمار، بايد نتايج آزمايش خون نیز    SPO2مقدار    اگر •

 بررسی گردد. 

   . دهد   ریی را تغ  نآ ماتیتنظ  بتواند  ماریب  که د ینده قرار  یمحل  در  را  متر یاکس پالس •

  منبع از شستشو، دستگاه را خاموش و از    ش یپ  همواره   : اشتعال  قابل  يگازها  و  يک يالکتر   شوک  خطر •

 .د يینما جدا هيتغذ 

از    کند و يا  در عملکرد دستگاه اختاللی ايجاد   است  ممکن   که   ی کيالکتر  زاتیتجه  ی رو  را   متر   ی اکس  پالس •

 .د ینده قرار  کنند،  ی ریجلوگ آن کارکرد مناسب 

که بیمار تحت درمان فتودينامیک است ممکن است حساس به منابع نوری باشد. پالس اکسیمتری    زمانی •

با  بايد فقط   نظارت  جهتتحت  کوتاهی  مدت  برای  و  دقیق    درمان   با  مداخله  رساندن  حداقل به    لینی 

 . شود استفاده فتودينامیک

نما  ”SPO2 LOW PERFUSION“  پیغام   اگر •   جابجا   را   سنسور   محلداده می شود،    يش به طور مداوم 

بررسی    ديگر   وسايل  با  را   اکسیژن   وضعیت    نیاز  صورت   در   و   نموده   ارزيابی    را   بیمار  حین،   اين   در .  نمايید 

 .   کنید 

  زمان   شدن  منقضی   معنای   به   ،"Low SIQ "  سیگنال  کیفیت   کاهش  يا  ،"Replace Sensor"  پیغام  مشاهده •

 . باشد  می سنسور از  استفاده مجاز

هنگام پرتوافکنی تمام بدن، از پالس اکسیمتری استفاده می کنید، سنسورهای پالس اکسیمتری را    اگر •

سنسورهای پالس اکسیمتری در معرض پرتو قرار گیرد،    که یصورت  درخارج از محل پرتو افکنی قرار دهید. 

 . شوند  داده شينماصفر  اي و  نادرست صورت  به یعدد  یاست، پارامترها ممکن
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در اندازه گیری ممکن است زياد و تحت تاثیر روش نمونه گیری و يا شرايط فیزيولوژيکی بیمار    تغییرات •

قرار گیرد. هر نتیجه ايی که با وضعیت بالینی بیمار تناقض داشته باشد بايد تکرار شود و يا وضعیت بیمار  

  های   نمونهز وضعیت بیمار،  پیش از هر تصمیم پزشکی، جهت درک صحیح ابا داده های ديگر بررسی شود.  

 . گردد آنالیز آزمايشگاهی تجهیزات با بايد  خون

سیستم های    ینشت  ی ها  ان يجر  زانیم   یبررس   جهت  ی بايد به ا  دوره  یها  تست  :يک يالکتر   خطرشوک •

ی  کاربرد   یمنيا  یاستاندارد ها   مشخص شده در  ی محدوده ها  متصل به بیمار بايد انجام و نتايج آن مطابق با

 ینشت  اني. جرباشد   UL60601 -1 و IEC 60601-1 استاندارد    مطابق با الزامات  د يکل با  ینشت  انيجر.  باشد 

در صورت افتادن هر يک از  .  بايستی به هنگام اتصال کلیه تجهیزات خارجی اندازه گیری گردد  ستمیس 

، تست مجدد  قبل از استفاده  گر،يد  عاتيما  اينشت خون و    بیشتر يا  اي  یمتر  1  یبيارتفاع تقر  ازتجهیزات  

  .دارد  وجود پرسنل به  ب یآس  وقوع  امکان زيرا . بايد صورت گیرد

  .د يیفرما مطالعه  را آن  به   مربوط  ن یقوان دستگاه،  امحاء از قبل •

کنند،  ی را منتشر م   يی ويکه فرکانس راد  یکيالکتر  زاتیتجه  ريسا  ،يی ويبه حداقل رساندن تداخل راد  یبرا •

 باشند. متری در مجاورت پالس اکس د ينبا

.  د یکن  مراجعه  یابي  ب یع  بخش  به   شود،   ی م  داده   شينما   Low SIQاي   Replace Sensorامیپ  که   یهنگام •

 .د یکن   نيگزيجا را سنسور اي کابل  مشکل، حل  عدم صورت  در

 

   نکته

:  د يیفرما  مراجعه  ر يز  آدرس   به   لطفاً  مو،یماس   شده   ثبت   ابداعات  مورد  در  شتر یب  اطالعات   کسب  جهت •
”https://www.masimo.com/patents/“ 

ضمنی:   • مجوز  فاقد  ماس   اتاختراع  طبق"بیانیه  شده  ماس   از   استفاده  اي  د يخر  مو،یثبت    مو، یماژول 

به    شده توسط ماسیمو،ن  د يیتا  ی از سنسور و کابل ها  هرا بابت استفاد   یحي صر  اي  یضمن  مجوز  چگونهیه

  ".کند ی نم فراهم  دستگاه،  همراه  به  اي و  يیتنها

 . شوند  استفاده یاکسیمتر پالس دقت ی ارزياب یبرا توانند ی نم ی عملکرد یتسترها •

 گردد. می کابل بیمار را تحت فشار جمع نکنید و يا به دور دستگاه نپیچید، اين کار سبب آسیب به کابل   •

 هستند.  یسم ریغ ی متر  ی پالس اکس  یسنسورها در  شده  استفاده مواد ه یکل •

 

https://www.masimo.com/patents/
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 (SET) سيگنال استخراج تکنولوژي

  خون   متداول  مترهایاکسیپالس.  دارد  تفاوت   متداول  مترهایاکسیبا پالس  (SET)  ماسیمو  سیگنال  پردازش   روش 

  در   اين.  در محل اندازه گیری در نظر می گیرند (  ضرباندارای  )  دارای حرکت   خون  تنهارا  )سرخرگی(    شريانی

  ( شودمی  نامیده   نويز   اصطالح )در    کند نیز حرکت می  ()سیاهرگی وريدی  خون   بیمار،  حرکت  هنگام  که   است  حالی

  تر کم   را نیستند، مقادير    سیاهرگی  و سرخرگی    خون   حرکت  میان   تمايز  به   قادر   که   متداول   مترهای اکسی پالس  و

   .کنند می  گیری اندازه

به    ی قی تطب.  فیلترهای  برند می  بهره   وفقی   فیلترهای  و   پردازش   موازی   هایبلوک  از   ماسیموSET اکسیمترهایپالس

  اجزای   و   بوده  نويز   يا  /و  فیزيولوژيکی  هایاين دلیل مهم و قدرتمند هستند که قادر به تطبیق با تغییرات سیگنال

سیگنال  کنند می  جدا  هم  از  را  سیگنال پردازش  الگوريتم   .SET    ،ماسیموDiscrete Saturation 

Transform (DST)،  انطباق به طور قابل اطمینانی نويز را شناسايی و ايزوله کرده و سپس با استفاده از فیلترهای  

 .  دهد می  گزارش  نمايش برای را صحیح شريانی  اکسیژن  غلظت  میزان همچنین. کند آن را حذف می ريپذ 

 SPO2 گيرياندازه

 . نمايید را روشن  مانیتور .1

 (   اتصال حالت بهترين 1-6 شکل. )نمايید  متصل بیمار انگشت به را سنسور .2

متصل  سیستم    باالیدر    SPO2مخصوص    کانکتوررا به    کابل و سپس    نموده را به کابل رابط وصل    سنسور .3

 . نمايید 

 
 SPO2 سنسور  قرارگيري 1-6 شکل 

   نکته

   .پوشاند می را  نوری پنجره ناخن که   شويد  مطمئن •

 انگشت قرار گیرد.  واره بر رویسنسور بايد هم کابل •
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خودداری    ، يا سرنگ وريدی وجود دارد  شريانی  کتتر  که   دستی   همان در     SPO2سنسور  قرار دادن   از •

 فرمايید.

  عملکرد   عدم  علت  به  زيرا .  خودداری فرمايید در يک دست    NIBPو    SPO2  همزمان از اندازه گیری   •

 . شود  محاسبه   درستی  به  تواند نمی  SPO2مقدار عددی    ،NIBP  گیری اندازه  طول  در   خون   جريان  عادی

نورهای شديد )نورهای فلش مانند به صورت پالسی( به صورت مستقیم به سنسور، ممکن است  تابش   •

 باعث تداخل در اندازه گیری سیگنال حیاتی گردد. 

کسب • تکنیکی   جهت  سنسور اطالعات  مورد  در  شامل    تکمیلی  متری،  اکسی  پالس  با  سازگار  های 

پارامترهای مورد اندازه گیری و نحوه عملکرد در شرايط حرکت و پرفیوژن پايین، به راهنمای استفاده  

 مراجعه فرمايید.  (DFU)ای که همراه سنسور ارائه می گردد 

و قطع ناگهانی مانیتورينگ بیمار،    کلیه سنسور ها به جهت کاهش وقوع اندازه گیری های نادرست •

می باشند. جهت اطالع از مدت زمان مجاز کارکرد هر سنسور به راهنمای    X-Calمجهز به تکنولوژی  

 مراجعه فرمايید. (DFU)استفاده ای که همراه سنسور ارائه می گردد 

 

 

 SPO2 يهاپارامتر و موج شکل شينما يمحدوده

 : شود می  داده   نشان زير  موارد  SPO2  نمايش محدوده در

  صفحه    در  PVI  و  SPO2%  ،  PR،  PI  یهاارامترپ   و  اصلی   نمايش  صفحه  در  SPO2%  پارامتر   عددی  مقدار •

SPO2  تغییرات   و  شودمی   داده  نمايش  شده   نرمال  صورت  به  پالس  سیگنال  موج  شکل.  شوند می   داده  نمايش  

 .باشد  نمی  خون  حجم  واقعی نوسانات مقدار  با متناسب آن  دامنه 

با    ينصورت ا  یر به رنگ بنفش و در غ  HR  یشده باشد، مقدار عدد  یمتنظ  SPO2  ی رو  "HR Source" اگر •

 شود.  یداده م   يشرنگ سبز نما

 . گرددمی  مطلع پارامترها، و  سیگنال عادی غیر  مقادير از  متفاوت  های آالرم  و  ها پیغام  ی  وسیله به  کاربر •

   متري اكسي پالس  گيري اندازه  اصول

 : گردد می  انجام زير  اصول مبنای  بر  خون  اکسیژن میزان گیری اندازه

  و   قرمز   مادون   نور  جذب  در  (اکسیژن   فاقد   خون)  هموگلوبیناکسیدی  و  ( داراکسیژن   خون)  هموگلوبیناکسی.  1

 . کنند می عمل متفاوت  طور به مرئی
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  جذب  نور   زان یم  ن يبنابرا(.  یسموگراف یفوتوپلت)  د ينما  ی م  ریی تغ   ضربان   وجود   لیدل   به   سرخرگ  داخل   خون   زان ی م.  2

 .د ينما ی م رییتغ سرخرگ  داخل  خون راتیی تغ  مقدار اساس  بر  زین شده

%SPO2 

  به . است یر یگ اندازه قابلSPO2 با استفاده از شکل موج  شريانی خون هموگلوبین در  شده اشباع ژن یاکس میزان

,  باشد   شده  ترکیب   اکسیژن  با قرمز خون شريانی    یها  گلبول  در  موجود   هموگلوبین  هایمولکول  % ۹۷  اگر   مثال   طور

  هموگلوبینی   هایدرصد مولکول  SPO2عدد    ،. به عبارت ديگرشد   خواهد   داده  شينما  % ۹۷  تور یمان  در   SPO2  مقدار

 .دهد ی م نماش  را اند نموده  هموگلوبین اکسی تولید   و  شده ترکیب اکسیژن  هایمولکول با که 

100
2

2
2 

+
=

HHbHbO

HbO
SPO 

Pulse Rate 

-اکسیالسسیگنال پ  از   استفاده  با  SPO2  ماژول  توسط که    باشد   یم ضربان قلب در دقیقه    تعداد   انگریبپارامتر    اين

 . گردد ی م  استخراج تریم

Perfusion Index 

Perfusion Index  (PI)،    جريان خون  به    پالسیجريان خون  نسبت    به عنوان  سرخرگی  پالس  سیگنال  قدرتبیانگر

 .  می باشد  غیرپالسی

 Perfusion Index    انتخاب بهترين محل برای قرار دادن سنسور را فراهم می نمايد و مقدار مطلوب آن  امکان

 می باشد. 1بزرگتر از 

100=
DC

AC
PI 
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 PI ف يتعر 2-  6شکل

  

Pleth Variability Index 

  وابسته به زيادی    ودتا حد   که  می باشد   تنفسسیکل    طول در  PI  دينامیکی  تغییراتجهت اندازه گیری    پارامتر اين

 .باشد می ( Intrathoracic Pressure) تغییرات فشار داخل قفسه سینه

 PVI  به شمار  غیرتهاجمی    سودمند يک روش    ، فشار داخل قفسه سینهتشخیص تغییرات فیزيولوژيکی    در راستای

 : دگرد زير محاسبه می  صورت يک يا دو تنفس کامل، به  طولدر  PVI.  می آيد 

 

𝑃𝑉𝐼 =
𝑃𝐼𝑀𝑎𝑥 − 𝑃𝐼𝑀𝑖𝑛

𝑃𝐼𝑀𝑎𝑥
× 100% 

 

 .کند  کمک پزشکان  به  مايع  تزريق به  بیماران پاسخ بینیپیش در  تواند می PVI شاخص

 

 SPO2 نمايش

 . شودمی داده   نمايش بنفش رنگ  به پالس سیگنال موج   شکل دستگاه،  نمايش صفحه روی بر •

 .شودمی داده  نمايش بنفش  رنگ به  سیگنال، چپ سمت پايین قسمت در PLETH  کلمه •
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  صفحه   در  PVI  و  SPO2%  ،  PR،  PI  یهاپارامتر  و   اصلی  نمايش  صفحه  در  SPO2%  پارامتر  عددی  مقدار •

SPO2 شوند می داده   نمايش بنفش  رنگ با . 

 

 MENU SPO2 تنظيمات 

   ،(4-6  شکل)  SPO2 MENU  یپنجره  شدن  باز  و (  3-6  شکل)  SPO2%  پارامتر  یمحدوده  بر  کردن   کلیک  با

 :کنید  اقدام زير تنظیمات  تغییر يا بررسی جهت

 
 SPO2 پارامتر محدوده  3-6 شکل

 

 
 MENU SPO2 4-6 شکل

 Average Time تنظيم

 . کنید  عمل زير دستورالعمل  مطابق ،Average Time تنظیم  جهت



56 
 

 . کنید  انتخاب را Average Time گزينه ، SPO2% پارامتر ی محدوده  لمس از پس •

  :Default) ۸ . )16 و  14 ،  12،  10 ،  ۸ ،  4- 6 ،  2- 4 :  از عبارتند  دسترس   قابل های گزينه •

 . کنید  لمس را  خود موردنظر  یگزينه  •

 .شوند می ذخیره تغییرات  ،OK یگزينه  لمس با •

 

 Average Time 5-6 شکل

 Sensitivityتنظيم 

اندازه   تیحساس  تا سازد  یفراهم م   پزشک ی امکان را برا نيا ،(Sensitivity) ی ری گ اندازه تیحساس  زان یم م ینظت

به    با را    SPO2  ی ریگ تنظیم  .  د ينما  میتنظ  ی ریگ  اندازه  محل   در  ماری ب  گنالیس   تیفی ک  و  دامنهتوجه  جهت 

Sensitivity،  کنید   عمل زير دستورالعمل  مطابق . 

 را انتخاب کنید.  Sensitivity گزينه ،SPO2% پارامتر ی محدودهپس از لمس   •

 Normal، APOD،  MAX (Default: Normal) :از عبارتند  دسترس   قابل های گزينه •

 . کنید  لمس را  خود موردنظر  یگزينه  •

 .شوند می ذخیره تغییرات  ،OK یگزينه  لمس با •
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 Sensitivity 6-6 شکل

 

 : Sensitivity هايانتخاب

• NORMAL: مقادير  دارای  پرفیوژن   آستانه  است، وابسته  سیگنال  اطالعات به  پرفیوژن  محاسبه  که آنجايی از  

  وجود   فرد   به   منحصر   هوشمند   الگوريتم   يک,  ماژول  افزار نرم  در   هدف   اين   به  دستیابی  برای .  باشد می  مختلفی

.  کند می   تنظیم  %0.02  تا  %0.۵  بین   پلتیسموگرافی  سیگنال  کیفیت  به  توجه  با  را  پرفیوژن  پايین  حد   که   دارد،

  ايجاد   انگشت  در  پراب  تشخیص   و  موج  شکل  حساسیت  نظر  از  ماژول  عملکردی  ترکیب  بهترين  مد   اين  در

 .شودمی توصیه  بیماران اکثر  برای مد  اين  از استفاده . شودمی

• MAX:  در   مانیتورينگ   زمان  کل   در  پرفیوژن  آستانه   حد   که  دارند   نیاز,  خود  بیماران  از  بعضی  برای  پزشکان  

  شدن  جدا   سازی  آشکار  از   شرايط   اين   در   که   دهند می  ترجیح   و  باشد   داشته   قرار  (%0.02)  خود   حد   ترينپايین

.  است  پذيرامکان  MAX روی بر  SPO2 SENS MODE تنظیم  با   شرايط   اين .  شود  نظر صرف  انگشت  از  پراب

  اطالعات  حتی   که   است  شده   طراحی   طوری  MAX  مد .  شودمی  توصیه   حاد   بسیار  شرايط   با  بیماران  برای  مد   اين

  عمل  حین  در   مد   اين.  دهد می   نمايش  و   کند می   تفسیر  نیز   را  هستند   ضعیفی   بسیار  سیگنال  دارای  که   بیمارانی

 SPO2"  پیغام   مد   اين  انتخاب   با.  شودمی  توصیه ,  است  بیمار   کنار   در   پزشک  که   زمانی   طول   در  و   جراحی

MAX SENS" آيد می  در  نمايش به صفحه  روی بر زرد رنگ  به.    
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• APOD  :در   است  سیگنال  تغییرات  به   نسبت  حساسیت  کمترين  دارای  سیستم   مد   اين  در   که  اين   دلیل  به  

  که   بیمارانی   برای   مد   اين .  شودنمی  توصیه   مد   اين  از   استفاده ,  باشد   پايین   پرفیوژن  دارای   بیمار  که   صورتی 

  مد  اين  انتخاب . شودمی  توصیه  آرام   نا بیماران  يا  و  کودکان  مانند ,  هستند  پراب  شدن جدا  باالی ريسک  دارای 

 . آيد می در  نمايش  به صفحه روی  بر زرد  رنگ  به "SPO2 APOD MODE" پیغام

 

 Fast SAT تنظيم

Fast SAT  قابلیت آشکارسازی تغییرات سريع  SPO2  با فعال سازی اين مد، تغییرات آنی  می باشد. درحقیقت 

SPO2   به پايش لحظه به لحظه نمايش داده می نیاز  قابلیت در مواردی که کادر درمانی  ی تغییرات  شود. اين 

SPO2 جهت تنظیم  گیرد. و ... مورد استفاده قرار می  ، خواب در بیمار دارند؛ همانند لوله گذاری، احیاFast SAT، 

 .کنید   عمل زير  دستورالعمل مطابق

 را انتخاب کنید. Fast SAT ، گزينهSPO2%پارامتر  ی محدوده  لمس از پس •

 . Off (Default) ، On :از عبارتند  دسترس   قابل های گزينه •

 . کنید  لمس را  خود موردنظر  یگزينه  •

 .شوند می ذخیره تغییرات  ،OK یگزينه  لمس با •

   نکته

(   انگشت  از  پراب  شدن  جدا  یآشکارساز)  Sensor Off  تشخیص  است  ممکن  ،   MAX  مد   از   استفاده  هنگام •

  ی محیط   نويز  دلیل  به   و   شود،   جدا  بیمار   دست  از  سنسور  است  ممکن   شرايط   اين  در.  شود  مواجه  مشکل  با

 . دارد وجود نادرست  بصورت پارامتر مقدار   و سیگنال نمايش احتمال حرکت، و  لرزش   نور، مانند 
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 Fast SAT 7-6 شکل

 

 SPO2 Alarmتنظيم 

 .کنید   عمل زير  دستورالعمل  ، مطابقSPO2به منظور روشن و خاموش کردن آالرم  

 انتخاب کنید. را  SPO2 Alarm گزينه ، SPO2%ی پارامترمحدوده  لمسپس از  •

  مانند  آالرم  وقوع   هاینشانه  تمام  "ON"  انتخاب با .Off (Default) و On :  از  عبارتند  دسترس   قابل  های گزينه •

 تمام  "OFF"  انتخاب   با.  شودمی  فعال   آالرم  نشانگر  شدن  روشن  و   آالرم   صدای  پارامترها،   زدن  چشمک

 داده   نمايش  SPO2%  پارامتر  به  مربوط  بخش  در"       "  عالمت  و  شده  فعال  غیر  آالرم   وقوع  هاینشانه

 . شودمی

 . کنید  لمس را  خود موردنظر  یگزينه  •

   نکته

افزايش يابد،    SPO2های ناشی از تغییرات سريع و موقت  آنجايی که ممکن است در اين مد، نرخ آالرماز   •

Fast SAT   یکه دستگاه رو  یهنگام  .شودی روتین توصیه نمیبه عنوان استفاده  Fast Sat On   م یتنظ  

مقدار اشباع متوسط را ارائه    کي   وکند    یم  یابياشباع را ارز   ري تمام مقاد  یریگ   نیانگ یم  تم يشود، الگور  یم

زمان به    ن یانگ ی، مFast Satاست. با    مار یب  یفعل   ی رسان  ژن یاکس  ت یاز وضع  ی بهتر   شيدهد که نما  ی م

همیشه فعال است، اما    4-6و   2- 4گیری  بر روی مدهای میانگین  Fast SAT  .دارد  یبستگ   یورود   گنالیس 

          شود. است، روی مانیتور نمايش داده نمی Fast SAT، Onهیچ پیغامی مبنی بر اينکه 
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 .شوند می ذخیره تغییرات  ،OK یگزينه  لمس با •

 
 SPO2 Alarm 8-6 شکل

 

 SPO2 Alarm Level  تنظيم

 .کنید  عمل زير دستورالعمل  ، مطابقSPO2به منظور تعیین سطح آالرم  

 .د یکن انتخاب را SPO2 Alarm Level نهيگز ،SPO2% پارامتر ی محدوده  لمس از پس •

  2و  1 (Default):  از عبارتند  دسترس   قابل ی هانهيگز •

 . د یکن لمس را  خود موردنظر  ینه يگز •

 .شوند یم  رهیذخ راتییتغ  ،OK ینه ي گز لمس با •

 

 

 SPO2 Alarm Level 9-6 شکل
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 SPO2 Alarm Limit  تنظيم

خون    SPO2  آالرم اشباع  اکسیژن  که  فعال    (SPO2)زمانی  کند,  تجاوز  شده  تنظیم  پايین  و  باال   ازحد 

 .کنید  عمل زير  دستورالعمل  ، مطابقSPO2های آالرم به منظور تعیین محدوده. شودمی

 . کنید  انتخاب را SPO2 Alarm Limit گزينه ، SPO2% پارامتر ی محدوده  لمس از پس •

 ( Default: 85) باشند.واحد، قابل تغییر می  1با دقت  ۹۹تا  1از  MINو  MAXمقادير  •

 .انتخاب کنید  را  خود موردنظر محدوده •

 .شوند می ذخیره تغییرات  ،OK یگزينه  لمس با •

 

 SPO2 Alarm Limit 10-6 شکل

 

   SPO2 صفحه

،  HRمشاهده می باشد. در هنگام مشاهده اين صفحه مقدار    قابل  11- 6  شکل  مطابق   در صفحه سوم   SPO2صفحه  

 استخراج می گردد.  SPO2تنظیم شده، همواره از سیگنال  HRبدون توجه به مرجع 
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 SPO2 صفحه 11-6 شکل

 

  هشدار

در هر بار استفاده از پالس اکسی متری، جهت اطمینان از مناسب بودن محدوده آالرم با شرايط بیمار،   •

 محدوده ها را چک نمايید.کلیه 

 

   نکته

 را هر يک ثانیه يکبار به روز رسانی می نمايد.  PRو   SPO2ماژول پالس اکسی متری پارامترهای   •

 

 PUSLE RATE تنظيمات 

 PULSE RATEی پنجره  شدن  باز  و(  12-6  شکل)  SPO2  صفحه   در  PR  پارامتر  ی محدوده با کلیک کردن بر  

MENU، (13-6 شکل )کنید:  اقدام زير تنظیمات تغییر   يا بررسی جهت   
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 PRمحدوده پارامتر  12-6 شکل

  

 PULSE RATE MENU 13-6 شکل

 PR Alarmتنظيم 

 . کنید  عمل  زير دستورالعمل  ، مطابقPRبه منظور روشن و خاموش کردن آالرم  

 .کنید   انتخاب را PR Alarm گزينه ،SPO2 صفحه  در  PR پارامتر ی محدوده  لمس از پس •

بر روی    PRاگر هريک از مقادير محدوده آالرم    .Off(Default)و    On:    از  عبارتند   دسترس   قابل  های گزينه •

 شود. نمايش داده می PRدر سمت راست نماد     صورت به  صدابی آالرم نماد تنظیم شود، يک Offحالت 

 . کنید  لمس را  خود موردنظر  یگزينه  •

 .شوند می ذخیره تغییرات ،OK یگزينه  لمس با •
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 PR Alarm 14-6 شکل 

 PR Alarm Level  تنظيم

 .کنید  عمل  زير  دستورالعمل  ، مطابقPRبه منظور تعیین سطح آالرم  

 . د یکن انتخاب را PR Alarm Level نهيگز ،SPO2صفحه  در  PR پارامتر ی محدوده  لمس از پس •

   2  و 1 (Default):  از عبارتند  دسترس   قابل ی هانهيگز •

 . د یکن لمس را  خود موردنظر  ینه يگز •

 .شوند یم  رهیذخ راتییتغ  ،OK ینه ي گز لمس با •

 

 

 PR Alarm Level 15-6 شکل
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 PR Alarm Limit  تنظيم

های  تعیین محدودهبه منظور  .  شودمیفعال    ،ازحد باال و پايین تنظیم شده تجاوز کند PR پارامتر   زمانی کهPR   آالرم

 . کنید  عمل  زير دستورالعمل  ، مطابقPRآالرم 

 را انتخاب کنید.  PR Alarm Limit ، گزينهPR پارامتر ی محدودهپس از لمس   •

 ( Default: 50 -120) باشند.واحد، قابل تغییر می  1با دقت  300تا   30از  MINو  MAXمقادير  •

 .انتخاب کنید  را  خود موردنظر محدوده •

 .شوند می ذخیره تغییرات  ،OK یگزينه  لمس با •

 

 
 PR Alarm Limit 16-6 شکل
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 ماتيتنظ(  7فصل 

 دسترسي به تنظيمات

 برای ورود به منوی تنظیمات، به صورت زير عمل کنید: 

   .کنید  لمس  را   کلید  است، روشن مانیتور که حالی  در •

 :Invalid Passwordدر صورت انتخاب رمز اشتباه، عبارت    را لمس کنید.  OKو گزينه    را وارد کنید   عبور   رمز •

Try Again شود.نمايان می   

   نکته

 . باشد ی م  "0000" ماتی تنظ صفحه  به  ورود  عبور  رمز •

 

 Setting Password 1- 7 شکل

 (. 2-۷  شکل) شودمی باز SETTING  تنظیمات ی پنجرهپس از انتخاب رمز عبور،  •

 و تنظیمات مربوطه را انجام دهید.  موردنظر خود را انتخاب کنید   ینه يگز •

   .شودیم  رهیذخ رات ییتغ ، OK د یبا لمس کل مات،یاز انجام تنظ پس •
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   نکته

 . شودینم دستگاه  ماتیتنظ در   ریی تغ باعث دستگاه، شدن  خاموش  اي ی باتر شدن تمام •

 

 
 MENU SETTING 2- 7 شکل

 

 Mode مات يتنظ

،  Modeجهت انتخاب   .باشد می  موبايل هوشمند   و  سانترال  مانیتور،   مدهای  روی   بر  دستگاه  تنظیم  جهت  گزينه  اين

 زير عمل کنید. دستورالعمل مطابق

 .را انتخاب کنید  Mode ،وارد کردن رمز عبورو     settingپس از لمس گزينه  •

 .Smart Phone و Monitor(Default)، Centralمدهای قابل انتخاب عبارتند از:  •

 ی مربوط به مد موردنظر خود را لمس کنید. گزينه  •

 .شوند یم  رهیذخ راتییتغ ،OK ینه ي گز لمس با •
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 Mode 3- 7 شکل

 

 Factory Settings مات يتنظ

   نکته

شرکت    یدهيد  آموزش   مجاز  پرسنل  یتنها جهت استفاده    ،Factory Settings  ماتیحال حاضر تنظ  در •

تنظ  ندگانيپو منظور  به  و  است  شده  داده  قرار  سعادت   AP Name،  AP Password،Bed  میراه 

Number و Demo ردیگی مورد استفاده قرار م  . 

 

 Alarm مات يتنظ

  . باشد می  (alarm review)  ها   آالرم   لیست   به   دسترسی   و   دستگاه  های  آالرم   کردن   غیرفعال  يا  فعال   جهت  گزينه   اين

 .کنید  عمل زير  دستورالعمل  مطابق ،Alarm تنظیمات جهت

 شويد.  دستگاه تنظیمات  وارد  ،و وارد کردن رمز عبور    settingپس از لمس گزينه  •

 .کنید   لمس را  Alarm یگزينه  •

 . Alarm Review و Alarm Buzzer، Alarm LED: از عبارتند  انتخاب قابل  های گزينه  •

 .شوند می ذخیره تغییرات  ،OK یگزينه  لمس با •
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 Alarm 4-7 شکل

  Alarm Buzzer تنظيم

  مطابق   ، آالرم  ی صدا  کردن   غیرفعال   يا  فعال  جهت  ، جهت تنظیم آالرم های صوتی می باشد. Alarm Buzzerنهيگز

 . کنید   عمل زير دستورالعمل

 .شويد  Alarm تنظیمات منوی   وارد ،  عبور رمز کردن  واردو     settingلمس گزينه  از پس •

 .کنید  لمس را Alarm Buzzer یگزينه  •

  حالت   در  نه يگز  نيا  دادن   قرار   با .  د یکن  رفعالیغ  اي   فعال  را  Off،  Alarm Buzzer  اي  On  ینه يگز   انتخاب  با •

On  حالت  در   آن  دادن   قرار  با  و  رسد   یم  گوش   به  ها  آالرم  یصدا  Off  شد   خواهند   خاموش   یصوت  یها  آالرم . 
(Default: On) 

 .شوند می ذخیره تغییرات  ،OK یگزينه  لمس با •

 Alarm Buzzer 5-7 شکل
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 Alarm LEDتنظيم 

  دستورالعمل   مطابق   ،Alarm LED  تنظیمات  جهت.  می باشد   LED، جهت تنظیم نمايشگر   Alarm LEDگزينه

 .کنید  عمل زير

 .شويد  Alarm تنظیمات منوی   وارد ،  عبور رمز کردن  واردو     settingلمس گزينه  از پس •

 .کنید  لمس  را Alarm LED یگزينه  •

  ، On  حالت  در   نه يگز   نيا  دادن   قرار   با.  کنید   غیرفعال  يا   فعال  را   Off،Alarm LED  يا   On  ی گزينه  انتخاب  با •

 .شوند   یم  خاموش   LED  یشگرهاينما  ،Off  حالت  در  آن  دادن  قرار   با  و  شده  روشن  LED  یشگرهاينما
(Default: On) 

 .شوند می ذخیره تغییرات  ،OK یگزينه  لمس با •

 

 

 Alarm LED 6-7 شکل

  Alarm Review تنظيم

  وقوع   زمان  و  تاريخ  و  ،RR  و  HR،  SPO2  پارامترهای  به  مربوط  های  آالرم  کلیه،  Alarm Review  گزينه  انتخاب  با

 .د یکن  مراجعه به فصل آرشیو  شتریب  اطالعات به یدسترس   یبرا. هستند  مشاهده قابل  ها آالرم
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 Display مات يتنظ

مدت    ، انتخابlock، فعال کردن  نمايش  صفحه   نمودن   خاموش ،  اين گزينه شامل تنظیم میزان نور صفحه نمايش

  lock  خودکار  فعال شدن  مدت زمان تنظیم شده جهتو    زمان تنظیم شده جهت خاموشی خودکار صفحه نمايش

 . کنید  عمل زير دستورالعمل   مطابق ،Display تنظیمات جهتمی باشد. 

 شويد.  دستگاه تنظیمات  وارد  ،و وارد کردن رمز عبور    settingپس از لمس گزينه  •

 .کنید  لمس  را Display یگزينه  •

و    Display TimeOut  ،Lock TimeOut،  Brightness  ،Display Off  :از  عبارتند   انتخاب  قابل  های  گزينه •

Display Lock.   

 . د یکن لمس را  خود موردنظر  ینه يگز •

 .شوند می ذخیره تغییرات  ،OK یگزينه  لمس با •

 

 Display Menu 7- 7 شکل

  Display TimeOut تنظيم

  کاربر،   توسط   شدن  فعال  صورت  در  که   است  شينما  صفحه  خودکار  کردن  خاموش   حالت  یدارا  JAM S3  توریمان

.  کند یم   خاموش   کیاتومات طور  به  را  شينما  صفحه  ،(  کاربر  توسط   شده  می تنظ  زمان  براساس )  قهیدق  چند   از  پس

 .   شود فشرده  بار کي power دکمه  که  است الزم  حالت  نيا از خروج  یبرا

 .کنید   عمل زير  دستورالعمل مطابق  نمايش، صفحه  کی اتومات یخاموش  تنظیم  جهت
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 .شويد  Display تنظیمات منوی   وارد ،  عبور رمز کردن  واردو     settingلمس گزينه  از پس •

 .کنید  لمس  را Display TimeOut یگزينه  •

 30  و  Always On،  1 minute،  2 minute،  5 minute،  10 minute:    از  عبارتند   انتخاب  قابل   های گزينه •

minute( .10 minute :Default) 
 . د یکن لمس را  خود موردنظر  ینه يگز •

 .شوند می ذخیره تغییرات  ،OK یگزينه  لمس با •

 

 ،"Alarm LED"  بودن  فعال  صورت  در   گردد، ی م  خاموش   کی اتومات  صورت   به  شينما  صفحه  که   یهنگام

  بودن   فعال   صورت   در   نیهمچن .  هستند   فعال   ها،   آالرم   رخداد   یرسان  اطالع   جهت   زن،  چشمک  LED  یشگرهاينما

Alarm silence،  LED  گردد  ی م  فعال   تور یمان  بودن   روشن   ی رسان  اطالع   ی برا  هیثان  120  مدت   به   زن   چشمک  یآب . 

 

 

 Display TimeOut 8-7 شکل

  Lock TimeOut تنظيم

است که در صورت فعال شدن توسط کاربر، پس از  تاچ دستگاه خودکار  قفل کردن  دارای حالت  JAM S3مانیتور  

  قسمت  در   Lock  ی کلمهتاچ دستگاه غیرفعال می شود و  چند دقیقه )براساس زمان تنظیم شده توسط کاربر( ،  

  غیرفعال شدن  تنظیم   جهت.  شودیم  داده  ش ينما  ،(یباتر   شاخص  کنار  در)  راست  سمت  ش ينما  صفحه  یباال

 . کنید  عمل زير  دستورالعمل  مطابق   ،تاچ دستگاه کیاتومات

 .شويد  Display تنظیمات منوی   وارد ،  عبور رمز کردن  واردو     settingلمس گزينه  از پس •
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 .کنید  لمس را  Lock TimeOut یگزينه  •

 30  و  Deactive،  15 Second،  1 minute،  3 minute،  10 minute:    از   عبارتند   انتخاب   قابل  های گزينه •

minute( .Deactive :Default) 
 . د یکن لمس را  خود موردنظر  ینه يگز •

 .شوند می ذخیره تغییرات  ،OK یگزينه  لمس با •

 

 Lock  یکلمه  جه یدرنت  و  شده   خارج  قفل  حالت  از  توریمان   آن،   داشتن  نگه  بدون  Power  د یکل دادن  فشار  کباري  با

 . شودینم داده   نشان گريد

 

 

 

  9Lock TimeOut- 7 شکل

   Brightness تنظيم

 . کنید  عمل زير  دستورالعمل مطابق نمايش، صفحه   روشنايی شدت تنظیم  جهت

 .شويد  Display تنظیمات منوی   وارد ،  عبور رمز کردن  واردو     settingلمس گزينه  از پس •

 .کنید  لمس   را Brightness  یگزينه  •

 ( Default: 25. )باشد می تنظیم قابل  واحد، 1 دقت با ۹۹  تا ۵ از روشنايی شدت •

 .نمايید  تنظیم دلخواه به را  روشنايی شدت موجود،  اسکرول  کمک با •



74 
 

 .شوند می ذخیره تغییرات  ،OK یگزينه  لمس با •

 

  Brightness 10- 7 شکل

 Display Off تنظيم

 .کنید  عمل زير دستورالعمل  مطابق نمايش،  صفحه  نمودن  خاموش  جهت

 .شويد  Display تنظیمات  منوی وارد   عبور، رمز کردن  واردو     settingلمس گزينه  از پس •

   .شود خاموش  دستگاه نمايش صفحه  تا  کنید  لمس را Display Off یگزينه  •

   . شود فشرده  بار کي power دکمه  که  است الزم  حالت  نيا از خروج  یبرا •

 

 چشمک LED یشگرهاينما  ، "Alarm LED" بودن فعال  صورت  در   گردد، ی م  خاموش  ش ينما صفحه  که  یهنگام

 یآب  Alarm silence،  LED  بودن  فعال  صورت  در   نیهمچن.  هستند   فعال  ها،  آالرم   رخداد  یرسان  اطالع  جهت  زن،

 . گردد  یم  فعال تور یمان بودن  روشن یرسان  اطالع یبرا  هیثان  120 مدت  به زن چشمک

 

 Display Lock تنظيم

  صفحه   باالی  قسمت  در  Lock  یکلمه  و  گرددیم  رفعالیغ  و  شده  قفل  دستگاه  تاچ  نه،يگز  نيا  انتخاب  درصورت

  تاچ  اتوماتیک  شدن  غیرفعال  تنظیم   جهت.  شودمی  داده  نمايش  ،(باتری  شاخص  کنار  در)  راست  سمت  نمايش

 .کنید  عمل زير  دستورالعمل  مطابق  دستگاه،
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 .شويد  Display تنظیمات منوی   وارد ،  عبور رمز کردن  واردو     settingلمس گزينه  از پس •

 صفحه نمايش غیرفعال شود.  تا  کنید  لمس را Display Lock یگزينه  •

  ی کلمه   جه ی درنت  و  شده  خارج   قفل  حالت   از  توریمان  آن،  داشتن  نگه  بدون  Power  د یکل  دادن  فشار  کباري  با •

Lock شودینم داده  نشان گريد . 

  Patient ماتيتنظ

همچنین در اين بخش   .باشد   می  وی  خونی   گروه   و   سنی  محدوده   جنسیت،   از  اعم  بیمار  اطالعات  شامل  گزينه  اين

  تنظیم  جهت کل تنظیمات دستگاه به حالت پیش فرض بازخواهند گشت.می توان اطالعات بیمار را پاک کرد و  

 .کنید   عمل زير  دستورالعمل مطابق  ،  ماریب به مربوط یپارامترها

 شويد.  دستگاه تنظیمات  وارد  ،و وارد کردن رمز عبور   settingپس از لمس گزينه  •

 .کنید   لمس را  Patient  یگزينه  •

 .Patient Dischargeو  Gender، Age Cat، Blood:  از عبارتند  انتخاب قابل های گزينه •

 . د یکن لمس را  خود موردنظر  ینه يگز •

 .شوند می ذخیره تغییرات  ،OK یگزينه  لمس با •

 

 

  Patient 11- 7 شکل

 Gender تنظيم

 .کنید   عمل زير  دستورالعمل مطابق  ،بیمار جنسیت تنظیم  جهت
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 .شويد  Patient تنظیمات  منوی وارد   ،عبور رمز کردن  واردو     settingلمس گزينه  از پس •

 .کنید   لمس را Gender یگزينه  •

 Female. (Default: Female ) و Male:  از عبارتند  انتخاب قابل های گزينه •

 . د یکن لمس را  خود موردنظر  ینه يگز •

 .شوند می ذخیره تغییرات  ،OK یگزينه  لمس با •

 

 Gender 12- 7 شکل

 

 Age Cat مي تنظ

 .کنید  عمل  زير دستورالعمل  مطابق ،ماری ب یسن محدوده  تنظیم  جهت

 .شويد  Patient تنظیمات منوی   وارد ،  عبور رمز کردن  واردو     settingلمس گزينه  از پس •

 .کنید   لمس را  Age Cat یگزينه  •

 . Neonate وAdult،  (Default) Pediatric:  از عبارتند  انتخاب قابل های گزينه •

 . د یکن لمس را  خود موردنظر  ینه يگز •

 .شوند می ذخیره تغییرات  ،OK یگزينه  لمس با •
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  Age Category 13- 7 شکل

 Blood تنظيم

 . کنید  عمل زير  دستورالعمل مطابق  ،ماریب ی خون گروه  تنظیم  جهت

 .شويد  Patient تنظیمات منوی   وارد ،  عبور رمز کردن  واردو     settingلمس گزينه  از پس •

 .کنید   لمس را  Blood  یگزينه  •

  Unknown(Default).و  +A-,A+,B-, B+,AB-, AB+, O-, O:  از عبارتند  انتخاب قابل های گزينه •

 . د یکن لمس را  خود موردنظر  ینه يگز •

 .شوند می ذخیره تغییرات  ،OK یگزينه  لمس با •

 

 Blood 14- 7 شکل
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 Patient Discharge تنظيم

گزينه   اعمال  و  کل  Patient Dischargeبا  شده  پاک  بیمار  فرض    دستگاهتنظیمات    اطالعات  پیش  حالت  به 

 .کنید  عمل زير  دستورالعمل  مطابق ،Patient Dischargeاعمال  جهت بازخواهند گشت.

 .شويد  Patient تنظیمات منوی   وارد ،  عبور رمز کردن  واردو     settingلمس گزينه  از پس •

 .د یکن لمس  را Patient Discharge ینه يگز •

  پاک   مورد  در  پرسد   می  که   شود  می   ای   صفحه   شدن  باز  موجبPatient Disccharge   گزينه  روی   بر  کلیک •

  و  شده  پاک بیمار شده  ثبت  های آالرم  و  ترندها تمامی  Yes انتخاب صورت  در  داريد؟ اطمینان دادگان  کردن 

 . گردند  می  باز خود  اولیه مقادير  به  تنظیمات

 

  Patient Discharge 15- 7 شکل

  Setup ماتيتنظ

   دستورالعمل زير عمل کنید.  مطابق About و   Factory Reset به  دسترسیتاريخ و   ، زمانجهت تنظیم 

 شويد.  دستگاه تنظیمات  وارد  ،و وارد کردن رمز عبور   settingپس از لمس گزينه  •

 .را لمس کنید  Setupی  گزينه  •

 Factory Reset.  و Time، Date های قابل انتخاب عبارتند از :گزينه •

 ی موردنظر خود را لمس کنید. گزينه  •

 شوند.، تغییرات ذخیره میOKی با لمس گزينه  •



79 
 

 

  Setup 16- 7 شکل

 Time مي تنظ

 . کنید  عمل زير  دستورالعمل  مطابق ساعت، تنظیم  جهت

 .شويد  Setup تنظیمات منوی   وارد ،  عبور رمز کردن  واردو     settingلمس گزينه  از پس •

 .کنید  لمس  را  Timeیگزينه  •

 .نمايید  تنظیم   را دقیقه   و ساعت، پايین و  باال کلیدهای  لمس با •

 .شوند می ذخیره تغییرات  ،OK یگزينه  لمس با •

 

  Time 17- 7 شکل
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 Date مي تنظ

 . کنید  عمل زير  دستورالعمل  مطابق  تاريخ، تنظیم  جهت

 .شويد  Setup تنظیمات منوی   وارد ،  عبور رمز کردن  واردو     settingلمس گزينه  از پس •

 .کنید  لمس  را  Dateیگزينه  •

 . نمايید  تنظیم را  سال، و  ماه روز، ،پايین و  باال کلیدهای  لمس با •

 .شوند می ذخیره تغییرات  ،OK یگزينه  لمس با •

 

 

  Date 18- 7 شکل

  Factory Resetمي تنظ

 Factoryاعمال    جهت کل تنظیمات دستگاه به حالت پیش فرض بازخواهند گشت.  Factory Resetبا اعمال گزينه  

Reset ، کنید  عمل زير  دستورالعمل مطابق. 

 .شويد  Setup تنظیمات  منوی وارد   عبور، رمز کردن  واردو     settingلمس گزينه  از پس •

 .د یکن لمس را Factory Reset ینه يگز •

  کردن   پاک  مورد   در  پرسد   می   که  شود   می   ای  صفحه  شدن  باز  موجب  Factory Reset  گزينه   روی  بر   کلیک •

  شده   پاک  شده  ثبت   های  آالرم  و   ترندها  تمامی  Yes انتخاب  صورت  در داريد؟  اطمینان  مموری  فلش  دادگان 

 .گردند  می  باز  خود اولیه مقادير  به  تنظیمات و
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  Factory Reset 19- 7 شکل

 

 About پنجره 

  جهت  با انتخاب اين گزينه امکان دسترسی به اطالعات مربوط به دستگاه و شرکت تولیدکننده دستگاه وجود دارد.

 .کنید   عمل زير  دستورالعمل مطابق  ،About گزينه  یمشاهده

 شويد.  دستگاه تنظیمات  وارد  ،وارد کردن رمز عبورو     settingپس از لمس گزينه  •

 .کنید  لمس  را About ی گزينه، Setupدر منوی  •

 .شودمی  داده   نمايش زير اطالعات دستگاه،  About ی پنجره در •

o دستگاه نام   

o سازنده  شرکت نام 

o   شماره فکس برای دسترسی به شرکت 

o پشتیبانی تماس  شماره 

o نرم افزار  عرضه تاريخ 

o دستگاه  افزار نرم  ی نسخه 

o آدرس ايمیل جهت ارتباط با شرکت 
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  About 20- 7 شکل

 

 Param Trend پنجره

 وجود دارد. RR و  HR،  SPO2اين گزينه امکان دسترسی به لیست پارامترهای ثبت شده بیمار اعم از    لمسبا  

 کنید. به فصل آرشیو مراجعه  بیشتر اطالعات به  دسترسی  برای
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 آرشيو ( 8فصل 

 انتخاب  باباشد.  می   Param Trendو    Alarm Reviewصفحات    اين فصل شامل اطالعات بیشتری درخصوص

 ها آالرم   وقوع   زمان  و   تاريخ  و   ،RR  و  HR،  SPO2  پارامترهای  به   مربوط  های   آالرم   ، کلیهAlarm Review  گزينه 

امکان دسترسی به لیست پارامترهای ثبت شده بیمار اعم    Param Trendبا لمس    هم چنین  .هستند   مشاهده  قابل

  وجود دارد. RR و HR، SPO2از 

  Alarm Review پنجره

  وقوع   زمان  و  تاريخ  و  ،RR  و  HR،  SPO2  پارامترهای  به  مربوط  های  آالرم  کلیه،  Alarm Review  گزينه  انتخاب  با

 . کنید  عمل زير  دستورالعمل  مطابق ،Alarm Review مشاهده جهت. هستند  مشاهده قابل  ها آالرم

 .شويد  Alarm تنظیمات منوی   وارد ،  عبور رمز کردن  واردو     settingلمس گزينه  از پس •

 .کنید  لمس  را Alarm Review یگزينه  •

 .کرد   استفاده بعدی و  قبلی   های آالرم مشاهده  برای میتوان <NEXT يا  PRV> های  گزينه از •

 

 

 Alarm Review 1- 8شکل
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 Param Trend پنجره

 وجود دارد. RR و  HR،  SPO2با لمس اين گزينه امکان دسترسی به لیست پارامترهای ثبت شده بیمار اعم از  

 .کنید   عمل زير دستورالعمل  مطابق  دستگاه، Trend صفحه  یمشاهده جهت

 شويد.  تنظیمات دستگاه  و وارد کردن رمز عبور،  وارد    settingپس از لمس گزينه  •

 . شود باز آن به مربوط ی پنجره تا  کنید  لمس را Param Trend  یگزينه  •

  فاصاله با  و  گذشاته  در  همچنین  و  لحظه هر  در  HR, SPO2, RR, TEMP  پارامترهای  مقادير  صافحه اين  در •

  دقیقه  ۵  و  سااعت  1 فواصال  با صافحات  بین  توان  می  همچنین.  اسات نمايش  قابل  و شاده  ذخیر  دقیقه 1  هر

 2  در  پاارامترهاا اين  دادگاان.  کرد  حرکات  صااافحاه پاايین  کلیادهاای  روی  بر  کلیاک  طريق از  ،(تر  عقاب ياا  جلوتر)

 . باشد  می دسترسی قابل صفحه اين در اخیر ماه

 لمس کنید.  را Back دکمه  صفحه اين از خروج  برای •

 

 

 Param Trend 2-8شکل 
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   ليموبا شنيکياپل( 9فصل 

    معرفي اپليکيشن

 قيطر  از  تواند یم  و  اسات شاده  یطراح  Jam S3  توریمان با  ارتباط  یبرقرار جهتتحلیلگر سایگنال قلب   شانیکیاپل

 از.  دهد  شينما را شيهاگنالیساا  و پارامترها  یتمام  و شااده  متصاال  آن  به  همزمان صااورت  به  یفایوا  ارتباط

 ECG یهاگنالیسا شينما  تیقابل  و  وریمانت از  یافتيدر د یل  4  از د یل  12  سااخت  امکان شان،یکیاپل نيا  یهاتيمز

 از  تواند یم  کاربر  و  دارد را  یوگرافيکارد  تله  سارور  با  ارتباط  یبرقرار  امکان نیهمچن.  باشاد یم  د یل  یمالت  صاورت  به

 با)  هاگنالیسا  یاحرفه  ریتفسا  به  سارور،  یبرا شاده  یریگاندازه یپارامترها  و هاگنالیسا از  هیثان  10  ارساال  قيطر

 شیپ از  لیميا  کي  یبرا را  شاده حاصال یها  گزارش   و ابد ي  یدساترسا(  گالساگو  شارفتهیپ  افزار  نرم  از  اساتفاده

 امکان  رکوردها ویآرشا  به  مراجعه  با  کاربر تا شاده  جاديا تیقابل  نيا  شانیکیاپل  در  بعالوه. د ينما ارساال شاده  فيتعر

  .د ينما مشاهده زین را رکورد هر ریتفس جينتا و یارسال یرکوردها سوابق مشاهده و یدسترس 

 

 دانلود اپليکيشن 

  ، کرده   جستجو پلیکیشن بازار  يا ا  در سايترا    "تحلیلگر سیگنال قلب"عبارت  کافیست    اپلیکیشن اندرويد برای نصب  

کنید.  نصب  و  دانلود  می   را  مستقیماهمچنین  طريق  توانید  لینک    از  اپلیکیشن با لوگوی  و  

(https://cafebazaar.ir/app/com.wearable.wearable )    .نمايید نصب  و  دانلود  به  از  اقدام  پس 

   قابل اجرا خواهد بود.   )موبايل يا تبلت( ، در دستگاه مورد نظر Wearableنصب، اين اپلیکیشن با نام  

 

 اوليه راه اندازي و تنظيمات 

  به را  Password  و  Network Name  ريمقاد   و شااده  همراه  تلفن اسااپات هات ماتیتنظ  وارد  -1

 . د یده قرار 12345678 و Saadatap01 با برابر بیترت

 .  د يینما روشن را همراه تلفن اسپات هات -2

 نام  د یتوانیم اسااپات،  هات حیصااح  میتنظ صااورت  در. د یده  قرار  Smart Phone مد   در  را  توریمان  -3

 هات  ماتیتنظ  بخش  در  ريز  شکل  مطابق  و  ”XXXXX-mysimplelink“  صورت  به  را  Jam S3  دستگاه

 . د يینما مشاهده Connected Devices عنوان با اسپات

https://cafebazaar.ir/app/com.wearable.wearable


86 
 

 
 همراه تلفن  اسپات  هات  به Jam S3 دستگاه اتصال  1- 9 شکل

 

 نحوه اتصال مانيتور به اپليکيشن

 .  د یده  قرار Smart Phone  مد  در  را  توریمان -1

 .  د يینما روشن را  خود  همراه تلفن اسپات هات -2

   نکته

 . د يینما حاصل نانیاطم همراه تلفن  در  VPN بودن خاموش  از •

  حتما  نترنت،يا به ی دسترس  ی برا یفای وا  ماژول  از استفاده  صورت  در اسپات، هات نمودن نروش  از شیپ •

 . د يینما روشن کارت،م یس  نترنتيا از استفاده  جهت را  Mobile Data  و  خاموش  را یفای وا  ماژول

  قالب   در   ی کي  ماژول،  2  از  همزمان   استفاده   تیقابل  و  هستند   یفای وا  ماژول  2  یدارا  های گوش   از   یتعداد •

  الزم   حال  هر  در  شن یکیاپل  از  استفاده  یبرا  اما دارد؛  وجود  نترنت،يا  به  اتصال  یبرا  یگريد  و  اسپات  هات

 . د یده قرار  خاموش  تیوضع  در  را  یفای وا اسپات، هات از  استفاده از  قبل  که است
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  شود ی نم  ثبت  شنیکیاپل  در   همراه   تلفن  IP  اسپات،  هات  شدن  روشن  از  قبل  شنیکیاپل  یاجرا   صورت  در •

 . د يینما حاصل  نانیاطم اسپات هات بودن روشن از اجرا  از قبل حتما لذا.  شد  نخواهد  برقرار  اتصال  و

  هادستگاه  ريسا  با  ارتباط   ی برقرار   جهت  ی فایوا   ماژول   از   همراه  تلفن  اسپات،  هات  نمودن   روشن  هنگام •

  یگوش   اسپاتهات  Password  و   Network Name  گران يد  چنانچه   ط ي شرا  ن يا  در.  کند ی م  استفاده 

  یمحرمانگ   حفظ   در   لذا .  کنند   استفاده   آن   از   و  متصل   نترنت يا  به   شما  یگوش   ق يطر  از   توانند یم  بدانند   را

 . د یکن دقت  اطالعات نيا

 

  یبرقرار   از   پس.  د یباش   پارامترها   و  هاگنالیس   ش ينما  منتظر   و  نموده  اجرا  را   Wearableشنیکیاپل  -3

  م یتنظ (  BED No)   تخت   شماره   و   شود   ی م  داده  ش ينما  سبز   رنگ   به   تور یمان  به  اتصال   شگرينما  ارتباط، 

در    شنیکیاپل  راهنمای کاربری) .  نمود  د یخواه  مالحظه   شنیکیاپل  ی اصل  صفحه   یباال  در   را   تور یمان  در   شده

 .(.ادامه توضیح داده شده است

 سرور   به  دادگان ارسال  د یده  انجام را  دادگان ارسال  و  ثبت  د،یتوانیم  ارسال  و  رکورد  دکمه  فشردن با  -4

 ارسااال از پس  بالفاصااله نیهمچن.  د یکن  افتيدر  فيتعر  آدرس   در را  گزارش   یحاو  لیميا و  شااده آغاز

 پنل  در  زن چشاامک  صااورت  به  قهیدق  1  مدت  به  گزارش  دهیچک  ساارور،  از  ریتفساا  افتيدر  و گنالیساا

 هاگزارش   و هاگنالیس   زین  Records  یمنو  ريز  به  مراجعه  با  د یتوانیم  و  شودیم  داده  شينما  ها  گنالیس 

 . د يینما مالحظه را

 

   نکته

  به   قهیدق   چند   آن  افت يدر  است  ممکن  و  شودیم   انجام  ممکن  زمان  نیاول  در  و   سرور   توسط   لیميا  ارسال •

 . انجامد یب طول

   . باشد ی م سرور  و  نترنت يا با ارتباط  ی برقرا ه ب منوط   یارسال ی رکوردها مشاهده و  ر یتفس  جينتا افتيدر •
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 راهنماي كاربري اپليکيشن  

 معرفي صفحه اصلي 

 

 
 اصلي اپليکيشنصفحه  2- 9 شکل
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   یاصل یمنو به  ورود  د یکل : منو -1

  افت يدر توریمان  به اتصال هنگام  در  تخت شماره(: STATUS)  تیوضع امی پ و  تخت شماره شگرينما -2

...    و  رکورد  زیآم  ت یموفق ارسال اتمام،  شروع،  انگریب ی ها غامیپ نیهمچن.  شودی م  داده  شينما و شده

 . شوند ی م  داده  شينما محل نيا در  زین

 جدول پيام هاي وضعيت  

 پيام وضعيت   معني پيام  

 Start Record ثانیه    10شروع ثبت دادگان به مدت  

 Stop Record پايان ثبت دادگان  

 %Recording x میزان درصد پیشرفت ثبت متناسب نوار پیشرفت ثبت

 Send File OK ارسال موفق داده ثبت شده به سرور 

 -- :File Remain تعداد فايل های موجود در صف انتظار برای ارسال به سرور  

 Waiting for result در انتظار دريافت نتايج تفسیر از سرور

   IP: xx.xx.xx.xx تلفن همراه جهت ارتباط با مانیتور   IPشماره  

 PDF Downloading Pdfدر حال دريافت گزارش در قالب  

 Download Pdf End دريافت شده و قابل مشاهده است   PDFگزارش  

 

  ، (شودی م   داده   شينما  گزارش   ی باال  در   که )  کتاي   ی مل  شناسه  شامل   ماریب  اطالعات:  ماریب  اطالعات  بخش   - 3

  ی رمنو يز  از  بخش  نيا  اطالعات)  شوند   وارد  یدرست   به  ستيبا  ی م  ثبت   هنگام  در   که   تیجنس  و    سن

USER باشد ی م ر ییتغ  قابل.)  

   نکته

  ت یجنس  و   سن   به  مربوط   اطالعات   از   Glasgow  افزار  نرم   مار، یب  ECG  یهاگنالیس   ق یدق  ر یتفس  جهت •

 .   کند ی م استفاده  ماریب

 

  ند يفرآ  شرفتیپ  زان یم  سرور،  به  ارسال  یبرا  یاه ی ثان  10  رکورد   ثبت  هنگام  در:  ثبت  شرفتیپ  نوار   -4

 .  دهد یم  شينما را  مانده یباق  زمان  مدت  و  رکورد ره یذخ

  Respiration  و  ECG، Plethysmogram(SPO2) یهاگنالیس  بخش ن يا در: هاگنالیس  پنل  -۵

 .  شوند  یم  داده شينما ی متفاوت یهادمانیچ با
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  به نيیپا از   ها  گناليس   پنل  در را  خود انگشات  موجود،  یهادمانیچ  انواع مشااهده جهت -

 را  ECG  گنالیسا  یها د یل ريساا  د یتوانیم  متفاوت  یها  دمانیچ  در. د یبکشا برعکس اي باال

 . د يینما مشاهده

 از  ها گناليس   پنل  در  را  خود انگشاات  ،ECG د یل  یمالت  ینما مشاااهده جهت  نیهمچن -

 صااورت  به  ECG  د یل  12 یهاگنالیساا  صاافحه، نيا  در. د یبکشاا برعکس  اي چپ  به راساات

  صااورت  به V1, V3, V4, V6 یدهایل) شااوند   یم  داده شينما  گنالیساا پنل  در  همزمان

  کمرنگ  یآب رنگ  به  و  شااوند یم ساااخته  دهایل ريسااا  دادگان از  اسااتفاده با  و  یمحاساابات

 (.شوند یم داده شينما

 

 
 ECGنمايش مالتي ليد  3- 9 شکل
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  سپس   و   شده  ثبت  ECG   د یل  12  یها  گنالیس   از  هی ثان  10  د،یکل  نيا  فشردن  با:  ارسال  و  رکورد  د یکل  -6

   .شد  خواهند  ارسال سرور به  SPO2  و  HR یپارامترها با همراه ها گنالیس  نيا

   نکته

.  د يینما  حاصل  نانی اطم(  Mobile Data)  همراه  نترنتيا  قيطر  از   نترنت يا  به  اتصال   از   د یکل  فشردن  از   قبل •

  برقرار   نترنتيا  اتصال  که  یزمان  به  دادگان  ارسال  و  شده  انجام  دادگان  ثبت  نترنت،يا  به  اتصال  عدم  صورت  در

 .شود یم  موکول گردد،

  که   است  الزم  منظور  نيا  به   و  د يینما  حاصل  نانیاطم  هاگنالیس   مناسب  تی ف یک  از  د،یکل  فشردن  از  قبل •

  حرکت   بدون  و  آرامش  تیوضع  در (  ه یثان  10  مدت  به)   ثبت   نیح  در  و  ثبت  شروع  از  قبل   هی ثان  1۵  از  ماریب

 . باشد 

  ی هاگنالیس   دامنه  اساس   بر  و   ک یاتومات  صورت   به  یشينما  یهاگنال یس   نیگ  می تنظ  تیقابل  یدارا  شنیکیاپل •

 .  است یورود

 

 . باشد ی م ثابت  دمانیچ ی دارا که  توریمان یسو  از  یارسال یپارامترها شينما محل : پارامترها پنل  -۷

  به   نماد   نيا  شدن  سبز   نترنت، يا  به   اتصال  صورت  در   و   رکورد   ثبت   از   پس :  سرور  به   اتصال   شگرينما  - ۸

  محل   در   ز ین  Send File OK  غام یپ  حالت  نيا  در .  باشد ی م  دادگان   ارسال   و   سرور   با  اتصال   یبرقرار   یمعنا

 .  شودیم  داده  شينما تیوضع  یهاامیپ به   مربوط

   نکته

  در  اند گرفته   قرار  ارسال  صف  در  که  يیرکوردها  تعداد  رکورد،   ثبت  و  نترنتيا  به  اتصال  عدم  صورت  در •

    .شود یم  داده  شينما -- :File Remain  صورت به  تیوضع ی ها امیپ به  مربوط  محل

  ، Waiting for result  غامیپ  شينما  ، Send File OK  غامیپ  مشاهده  و   سرور   به  داده  ارسال  پس از •

  ی منو   ر يز  در   را  جينتا  د یتوانی م  یزود   به   و   است  ی ساز  آماده   حال  در   گزارش   که  باشد ی م   نيا  ی معنا  به

Records  صورت   به   گنالی س   پنل  در   قهیدق  1  مدت   به  ز ین  ر یتفس  دهیچک  نیهمچن.  د يینما  مشاهده  

 د.  شوی م داده   شينما زن چشمک
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نمايشگر اتصال به  

سرور در شرايط عدم  

دسترسی به اينترنت و  

وجود درخواست برای  

 ارسال دادگان 

نمايشگر اتصال به سرور  

در شرايط عدم وجود  

درخواست ارسال  

 دادگان 

نمايشگر اتصال به سرور  

در شرايط برقراری  

ارتباط با سرور و ارسال  

 دادگان 

    اتصال به سرور  شگريمختلف نما  يها ت يوضع 4-9 شکل

 

 
   سرور به  ارسال از  پس قه يدق 1  مدت  به  گناليس پنل در  ر يتفس  دهيچک ش ينما  5-9 شکل

 

  سبز  رنگ به  ارتباط  ی برقرار و  توریمان به شنیکیاپل اتصال صورت در : توریمان به  اتصال  شگرينما -۹

 . ابد يی م شينما

  
نمايشگر اتصال به مانیتور در  

 شرايط اتصال به مانیتور 

نمايشگر اتصال به مانیتور در  

 شرايط عدم اتصال به مانیتور 

   تورياتصال به  مان شگريمختلف نما  يها تيوضع 6-9 شکل
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 اي  و ECG  یها گنالیسا قيطر  از  که  ،HR  پارامتر  افتيدر صاورت  در:  قلب ضاربان  صیتشاخ سامبل  -10

 . گرددیم ظاهر صفحه در گردد، یم محاسبه SPO2 سنسور

  یثبت   داده هر  در  و  شاده  افتيدر  خودکار  صاورت  به همراه  تلفن از  که سااعت  و خيتار: سااعت  و  خيتار  -11

 .  گرددیم مشخص زین

 معرفي منوي اصلي اپليکيشن

 

 
 شنيکي اپل ي اصل ي منو 7- 9 شکل

 

 :  داشت د یخواه  ی دسترس  ر يز یهانه يگز  به و د يشوی م شنیکیاپل ی اصل یمنو   وارد منو،   د یکل فشردن  با
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   .داشت  د یخواه ی دسترس  ريز ماتیتنظ به   منو  ريز  نيا به ورود  با:  Userی منو  ريز  -4-2-1

 
 USER يرمنويز  8-9 شکل

شناسه دستگاه که می تواند نام/ نام مستعار مالک تلفن همراه و يا  

 ترجیحا شماره ملی وی باشد.  

Device Code 

 Personal ID شناسه عددی يکتای بیمار )شماره ملی بیمار(

 Age سن بیمار  

 Sex جنسیت بیمار  

 Physician Email آدرس ايمیل دريافت کننده گزارش  

 

  



95 
 

  و  است شده لحاظ  افزار  نرم  در   فرض ش یپ صورت به  بخش نيا یبرا  الزم ماتیتنظ : Settings یرمنو يز 4-2-2

  سازنده   شرکت  کارشناس   توسط   د يجد   ماتیتنظ  اعمال  ر، ییتغ  به  لزوم  صورت   در.  باشد ی نم  راتییتغ  جادي ا  به  ازین

 .  شودی م انجام

  ی دسترس   هاگزارش   و   شده   ثبت   یهاگنال یس   ی تمام  ویآرش   به   منو   نيا  به   ورود   با :  Records  ی منو  ر يز  - 4-2-3

 .  داشت د یخواه

 

 

 

 

 

 

 

 

 شده  رهي ذخ ي ركوردها  ويآرش 9- 9 شکل

 

  به  رکورد  هر  کنار رنگ  سبز کی ت. باشند یم مشاهدهقابل شده  ثبت  ی رکوردها یتمام صفحه،  ن يا یباال قسمت  در

 .  است شده  هیته  زین  مربوطه  گزارش   و  شده ارسال سرور  ی برا رکورد  که معناست نيا
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 Records  صفحه در يدهايكل يبررس

 

1-  SIGNAL VIEW  :ک ي  در  رکورد  آن   به  مربوط  یهاگنالیس   د،یکل  نيا  فشردن  و  رکورد  هر   یرو   بر  کی کل  با  

 .شوند یم  داده  شينما جداگانه صفحه 

2-  INTERPRETATION  :مربوط   شده  یر یگ  اندازه   یپارامترها   و  ریتفاس   د،یکل  نيا   فشردن  و   رکورد  هر  انتخاب  با  

  ر یتفس  فاقد   سرور   به   ارسال  عدم   علت   به   رنگ،   سبز   کیت   بدون   یهاگنالیس )  باشد یم   مشاهدهقابل  رکورد   آن   به 

 (.  باشند ی م

3-  PDF VIEW  :گزارش   مشاهده  PDF  گنالیس   ریتفس  و  های ریگ  اندازه  ها،گنالیس   یتمام  یحاو  که  شده  هی ته  

 .  باشد ی م

 

  
 )شکل چپ(  Interpretationو   )شکل راست( Signal Viewصفحات   ينما 10- 9 شکل
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4-  RESEND  :گرددی م  ارسال  سرور  یبرا  گريد  بارک ي  شده  انتخاب  رکورد  د،یکل  نيا  فشردن   و   رکورد   هر  انتخاب   با  .

  از   قه یدق  ۵  از   پس  حداکثر گزارش   ی حاو  ل یميا  افتيدر عدم  اي  و  رکورد  کنار سبزرنگ  ک یت وجود  عدم   صورت  در

  رکورد   دوباره   ارسال   ی برا  RESEND  د یکل  از   که   شودی م  ه ی توص  ، (  نترنتي ا  به  اتصال  درصورت)  گنالیس   ثبت

 .   گردد  استفاده

۵- DELETE : شودی م  استفاده منتخب  رکورد  کردن پاک  یبرا  د یکل نيا از  . 

6- DELETE ALL : شودی م  استفاده کجاي صورت  به رکوردها ی تمام کردنپاک  یبرا د یکل  نيا از . 
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 جانبي لوازم( 10فصل 

 ECG يجانب لوازم

• ECG patient cable, 3 leads 

Part Number: P33048 

 

 

• ECG patient cable, 6 leads 

Part Number:  P33049 
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 ECG هايالکترود

• Adults ECG Disposable Electrodes, FIAB Manufacturer 

REF: F9060 

• Pediatric ECG Disposable Electrodes, FIAB Manufacturer 

REF: F9060P 

 

• Arbo H124SG, COVIDIEN Manufacturer 

REF: 31.1245.21 

 

 

 SPO2 (MASIMO) يجانب لوازم

 :شودیم  هیتوص ر يز ی جانب لوازم از  استفاده

• Masimo Adult Reusable Sensor, Weight > 30 Kg, (LNCS DCI)     

Part Number: 1863 
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• Masimo Neonatal SPO2 Disposable Sensor, Weight <1 Kg, (LNCS NeoPt)  

Part Number: 2330 

 

• Masimo Neonatal SPO2 Disposable Sensor, Weight <3 Kg or >40 Kg, (LNCS Neo)  

Part Number: 2329 

 

• Masimo SOP2 Extension, Red LNC-10 – 

Part Number: 2056 
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• Masimo SPO2 Reusable Y- Sensor, (Adult, Neonate), Weight > 1 Kg (LNCS)  

Part Number: 2258 

 

• Masimo USpO2 Cable, (LNCS)  

Part Number: 3315 
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 باطري

• Battery, Ansmann Manufacturer - 1.2V 2500 mA  

Part Number: 5035431 

 

 

• Charger 

 

 

 

   نکته

 . نباشند  سازگار شما دستگاه  با است ممکن ی متریاکسپالس یهای اکسسور ريسا •

 

 

  هشدار

 . د يینما ی را بررس  آن  ی انقضا خيتار ،ی اکسسور از  استفاده از شیپ •
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 ( PM) دستگاه زكردني تم و ي نگهدار( 11فصل 

 سيستم  كردن چک

 توجه کنید: قبل از استفاده از سیستم به نکات زير 

 ی مکانیکی به سیستم و لوازم جانبی آن وارد نشده باشد.چک کنید که هیچگونه صدمه •

 لوازم جانبی به طور مناسب و محکم اتصال داشته باشند. شارژر و چک کنید که  •

 کنند و در شرايط مناسب قرار دارند. ها و تاچ سیستم به درستی کار میچک کنید که کلیدها، ماژول  •

 

 

   نکته

می • هر  توصیه  کالیبراسیون  ولی  شود  کالیبره  سازنده  شرکت  توسط  يکبار  هرسال  سیستم،  که  شود 

الزامی می باشد. همچنین بیمارستان هر زمانی که به دقت و صحت دستگاه مشکوک  دوسال يکبار، 

 تواند درخواست کالیبراسیون دهد. است، می

 باشد. سال می ۵عمر مفید دستگاه،  •

و    شرکت سازندهشده توسط    د يیفقط از مواد تأدستگاه و تجهیزات آن بايد    ی ضد عفون  اي  ز یتمبرای   •

ا  یروش ها استفاده    ن يذکر شده در  اثربخش  يیادعا  چیه  شرکت سازنده.  گرددفصل  مواد    یدرباره 

   روش کنترل عفونت،   ی . برا نداردکنترل عفونت    جهت  ی ذکر شده به عنوان ابزار و روش های    يیایمیش 

  هشدار

شد، مانیتورينگ بیمار را متوقف کنید و با    مشاهدهJAM S3 مانیتور در در صورتی که هرگونه مشکلی •

 بخش مهندسی پزشکی بیمارستان يا خدمات پس از فروش شرکت تماس بگیريد. 

چک کردن کلی سیستم از جمله چک کردن ايمنی سیستم بايد فقط توسط افراد دارای صالحیت انجام   •

گذارد، بايستی  هرگونه چک کردنی که نیاز به باز کردن سیستم داشته باشد و يا در ايمنی تاثیر می شود.  

 توسط خدمات پس از فروش شرکت انجام شود. 

ای بر روی سیستم را انجام ندهد ممکن است بعد از مدتی دقت سیستم کم  اگر اپراتور بازديدهای دوره •

   شود و سالمتی بیمار رابه خطر بیاندازد.
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  ی ها  ی خط مشبه    ن ی. همچند یخود مشورت کن  ست يولوژیدمیاپ  اي  مارستانیبا مسئول کنترل عفونت ب

     .مراجعه نمايید شود،  یم اعمالشما   مارستانیکه در ب  یمحل

 

  كردنو ضدعفوني  تميز

 

   نکته

 : د یکن دقت   ريز موارد  به

 بايد دور از گرد و غبار نگهداری شود.  و تجهیزات آن سیستم مانیتور  -1

 ای که دارای آمونیاک و يا استون هستند، استفاده نکنید.از مواد شوينده  -2

 د.نبیشتر مواد شوينده در هنگام استفاده بايد رقیق شو -3

 برای تمیز کردن لکه های سخت از ناخن يا وسايل زبر يا تیز خودداری کنید.  -4

 ينده داخل کیس سیستم نشود. مواظب باشید مواد شو -۵

 مواد شوينده باقی مانده را خشک نمايید.  -6

 

  هشدار

اطمینان   جدا بودن آن از برق شهر  سیستم وقبل از تمیز کردن مانیتور و يا سنسورها، از خاموش بودن   •

  حاصل کنید.

ود، مگر  ش ی نم  هیتوص  دستگاه   ن يا  یبرا   نيبنابرا  ، شود  زاتیبه تجه  بیممکن است باعث آس استريل کردن   •

 ذکر شده باشد. مارستانیب ی در برنامه نگهدار اي ی آن در دستورالعمل لوازم جانب نکهيا

صدمه ديدن و يا رو به زوال رفتن در دستگاه و متعلقات آن مشاهده کرديد،  اگر هر گونه نشانه ای ناشی از   •

 نبايد از آن استفاده کنید و در صورت نیاز با خدمات پس از فروش شرکت تماس بگیريد.

. و لطفاً قبل از استفاده از  به سیستم مانیتورينگ، اجازه دهید کامالً خشک شوند   تاتصاالبرقراری  پیش از   •

  م بودن کلیه اتصاالت اطمینان حاصل کنید.سیستم از محک

   برای ضدعفونی کردن مانیتور استفاده نکنید.  ETOاز  •

 .  د ینکن لياستر اتوکالو  ا ي گاز با  را JAM S3  توریمان •
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  سطوح خارجي دستگاه 

پس از هر بیمار يا در مواقع لزوم، برای تمیز کردن سااطوح خارجی دسااتگاه، از يک دسااتمال نرم آغشااته به آب 

ضادعفونی آن اساتفاده از مواد ضادعفونی ولرم و صاابون يا ماده تمیزکننده ماليم اساتفاده نمايید. همچنین جهت 

 شود. يا ايزوپروپیل الکل و يا انپروپانول پیشنهاد می %۷0الکل 

  شيصفحه نما

محلول تمیز    آغشته به   زیو تم  نرم  ی با استفاده از پارچه ابايد پس از هر بیمار يا در مواقع لزوم،  را    شيصفحه نما

   و ضدعفونی کنید. ز یتمالکل  در صورت لزوم با ايزوپروپیلآب و صابون ماليم و  يا کننده صفحه نمايش

   نکته

   تا آسیب نبیند. د یکن  یشتر یکردن دقت ب ز یهنگام تم ، شيصفحه نمابا توجه به حساس بودن  •

  . خودداری کنید  جداًمحلول بر روی صفحه نمايش آب يا از اسپری مستقیم  •

 

 لوازم جانبي 

 

 

  هشدار

صدمه زدن به کابل، پراب، سنسور يا کانکتور، از غوطه ور کردن آن در هر نوع مايعی  برای جلوگیری از   •

 خودداری کنید.

 اکسسوری های يک بار مصرف نبايد استريل و دوباره استفاده شود.  •

برای جلوگیری از آلودگی محیط زيست در خصوص معدوم کردن اکسسوری های يکبار مصرف بايد طبق   •

 بیمارستان عمل گردد. مقررات مربوط به 

های عفونی توسط اين مواد شیمیايی  شرکت سازنده هیچگونه مسئولیتی در قبال تاثیر کنترل عفونت بیماری •

های عفونی در بیمارستان خود  گیرد. برای دانستن جزئیات بیشتر به افراد متخصص بیماریبه عهده نمی

 مراجعه کنید. 
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   نکته

   . شود چک روزانه صورت به ظاهری و عملکرد لوازم جانبیسالمت  ودش ی م  توصیه •

 

 

 ECG كابل

ی تمیزکننده  ی نرم مرطوب به آب صابون ماليم و يا مرطوب به ماده بايد از يک پارچه  ECGبرای تمیز کردن کابل  

 طبقضدعفونی   که شودمی  توصیه ،سیستم به زدن صدمه  از جلوگیری برایاتانول استفاده شود.    % ۷0شامل  

 .باشد  تمیز آن وسايل بايد  ضدعفونی عملیات انجام از قبل. شود انجام بیمارستان عمومی برنامه

 

 SPO2 پراب

، به دساتورالعمل   SPO2قابل اساتفاده مجدد برای تمیز کردن، ضاد عفونی کردن و اساتريل کردن لوازم جانبی

  های همراه آن مراجعه نمايید. 

 

  

  هشدار

 .  نیست  آب  ضد   آن  کانکتور  چون.  نکنید   ور  غوطه  شوينده  مواد  و  آب  در  کامل  طور  به  را  ECG  لیدهای  لطفاً •

  .نکنید  استريل تشعشع  يا و  اتیلن  اکسید  بخار،  با را ECG کابل •

اگر هرگونه عالمتی ناشی از صدمه ديدن و يا رو به زوال رفتن کابل مشاهده شد، بايد از يک کابل جديد به   •

 جای آن استفاده شود. 

  هشدار

چون سنسور و پراب    نکنید.  ور   غوطه  شوينده  مواد  و  آب  در  کامل  طور  به  را  SPO2سنسور و پراب    لطفاً •

SPO2  نیستند  آب  ضد  . 
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ضاادعفونی کردن و اسااتريل کردن بخش های مختلف  تمیز کردن،  به روش های    خالصااه  بصااورت  زير  جدول  در

 پرداخته شده است:دستگاه 
 

مختلف   هاي   بخش

 دستگاه
 كردن  استريل كردن  ضدعفوني تميز كردن  مصرف   يکبار

 - دستگاه  سطوح خارجي

پس از هر بیمار يا در مواقع لزوم  

  زیو تم نرم  یپارچه ااستفاده از 

تمیزکننده ماليم  آغشته به ماده 

آب ولرم و صابون يا با   

پس از هر بیمار يا در مواقع لزوم با  

 استفاده از:

 % ۷0*  الکل 

 * ايزوپروپیل الکل 

 * انپروپانول

در   جدی بیاز آس ی ریجلوگ  یبرا

  ني ا ی کردن برا لي، استر زاتیتجه

ی و متعلقات  ، لوازم جانبتوریمان 

  نکهيشود، مگر ا  ی نم  هیتوص آن

دستگاه  متعلقات در دستورالعمل 

  مارستانیب   یدر برنامه نگهدار اي

 ذکر شده باشد.
 - صفحه نمايش دستگاه

پس از هر بیمار يا در مواقع لزوم  

  زیو تم نرم  یپارچه ااستفاده از 

تمیزکننده صفحه  آغشته به ماده 

 نمايش يا با آب ولرم و صابون 

پس از هر بیمار يا در مواقع لزوم  

ايزوپروپیل الکلبا استفاده از   

 ECGلوازم جانبي  

 الکترودهای

 يکبار مصرف 
- - - 

 ECGکابل 

بايد   ECGبرای تمیز کردن کابل 

ی نرم مرطوب به آب  از يک پارچه

صابون ماليم و يا مرطوب به  

  %۷0ی تمیزکننده شامل ماده

 .اتانول استفاده شود

ضدعفونی   که میشود توصیه

 بیمارستان عمومی برنامه  طبق

 عملیات انجام از قبل. شود انجام

 تمیز آن وسايل بايد ضدعفونی

 .باشد

در   جدی بیاز آس ی ریجلوگ  یبرا

  ني ا ی کردن برا لي، استر زاتیتجه

ی و متعلقات  ، لوازم جانبتوریمان 

  نکهيشود، مگر ا  ی نم  هیتوص آن

متعلقات دستگاه  در دستورالعمل 

  مارستانیب   یدر برنامه نگهدار اي

 ذکر شده باشد.

 SPO2لوازم جانبي  

 سنسورهای 

 يکبار مصرف 
-- -- -- 

 SPO2پراب 

  :SPO2مطابق با دستورالعمل همراه لوازم جانبي 

به دستورالعمل   SPO2قابل استفاده مجدد  برای تمیز کردن، ضد عفونی کردن و استريل کردن لوازم جانبی

 های همراه آن مراجعه نمايید. 
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 (  PM -Prevention Maintenance) نگهداري پيشگيرانه 

  کلیه  و  شااود  دارینگه  تمیز بايد   مانیتور  شااود،می نگهداری شاارايط  بهترين  در  مانیتور  که اين  از اطمینان  برای

 تعمیرات  همه  و  ندارد  وجود سایساتم  در  تعمیری  قابل قسامت هیچ.  شاود رعايت  سایساتم نگهداری  به  مربوط نکات

 .گیرد انجام سازنده توسط  بايد 
 

   انبارش

 محل انبارش بايد تمیز و خشک باشد. در صورت امکان از بسته بندی اولیه دستگاه استفاده شود. 
 

   نکته

از ارتفااع افتااد و صااادماه دياد و ياا در مجااورت دماای خیلی بااال و رطوبات  ياا تجهیزات آن   ماانیتور  اگر •

  فروش   از  پس  خادمااتباا    فرصااات  اولین در  عملکرد  صاااحات  از  اطمیناان  برای گرفات، قرار العاادهفوق

 .تماس بگیريد  شرکت

 تمیز  کامل  طور  به  را  سایساتم  گیرد،نمی  قرار  اساتفاده  مورد  مدتی  برای  سایساتم  که  زمانی  از بعد   و  قبل •

   .کنید 
 ماهيانه چک شود:شود موارد زير به صورت  توصيه مي شود موارد زير به صورت هفتگي چک شود:توصيه مي

  تمیز بودن دستگاه (1

 )بدنه، صفحه نمايش،   سالمت ظاهری دستگاه (2

  کلیدها و نشانگرها( 

   سالمت ظاهری لوازم جانبی  (3

   عملکرد لوازم جانبی  (4

 کنترل لوازم جانبی يکبار مصرف و لوازم جانبی   (۵

 با تاريخ استفاده معین 

  به شرکت )ارسال دستگاه  کنترل لیبل کالیبراسیون (1

  در تاريخ تعیین شده جهت کالیبراسیون( 

  سالمت ظاهری دستگاه (2

  تمیز بودن دستگاه (3

  عملکرد کلیدها و نشانگرهای دستگاه (4

 سالمت ظاهری لوازم جانبی  (۵

 
 
 

که در ادامه آورده شده، توسط مسئول مرکز درمانی  PL-F-24 به شماره    PMبه جهت بررسی دوره ای چک لیست  

به هیچ وجه تضمینی جهت استمرار صحت دستگاه نبوده و فقط در   PMتکمیل شود. الزم به ذکر است که تست 

   لحظه تست، وضعیت آن دستگاه را مورد ارزيابی قرار خواهد داد.
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 (  PM  ،Prevention Maintenance) چک ليست نگهداري پيشگيرانه 

 شركت پويندگان راه سعادت                                                        صفحه  
 PL-F-24/0شماره فرم:                                        PM (JAM S3)فرم                                                                                 

 بخش:                                 استان:                                            شهر:                                              مركز درماني:              

 نصب:                                        تاريخ اقدام:  مدل دستگاه:                                  شماره سريال:                                تاريخ

 نا منطبق  منطبق  بازرسي و آزمون رديف 
  شامل

 شود  نمي

 سالمت ظاهری  1
    پنل  و  پشت  کیس  در  شکستگی  وجود  عدم

    راهنما  دفترچه  مطابق  عفونی  کردن،ضد  تمیز

2 TOUCH صحیح    کارکردTOUCH    

    اطالعات   و  موجها  شکل  پارامتر،  بخش  سه  صحیح  نمايش صفحه نمايش 3

 باطری 4

    ( باطری  کارکرد  کردن)چک    شهری  برق  از  سیستم  کردن  جدا

    کردن فیوز سیستم    چک

    باطری   از  ای  دوره  ۀاستفاد 

 آالرم 5

    آالرم   سازی  فعال

    آالرم   صدای  وضوح

    آالرم   های LEDصحیح    کارکرد

6 SET UP حفظ تاريخ و ساعت    یبررس    

7 ECG 

      ECGکابل    بررسی

    ...(   و  کریم  سی )پ  ECGپنجره    یپارامترها   بررسی

    راهنما  دفترچه   طبق  عفونی  ضد  کردن،  تمیز

8 RESP پنجره    یپارامترها   بررسیRESP      

9 SPO2 

    ( وجود   صورت  در  اکستنشن)بررسی    SpO2پراب    بررسی
   SpO2پنجره     ماتیتنظ

 ( ت یحساس  زانیو م  یر یاندازه گ  MODE  میتنظ)
   

    راهنما  دفترچه   طبق  عفونی  ضد  کردن،  تمیز

 ارتباط با سانترال  10

    سانترال   و  دستگاه  صحیح  اتصال  کردن  چک

    سانترال   در  پارامترها  و  موج  شکل  و  دستگاه  در  شبکه  نشانگر  ۀمشاهد 

    سانترال   و  دستگاه  ارتباط  صحت  یبررس

□ مردود     □نتيجه نهايي:      قبول     
 
 

 

 

  نام و امضاء كارشناس:                    نام وامضاء مسئول مربوطه: 

 توصيه كارشناس: 
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 ي ابي  بيع( 12فصل 

  در .  شود  انجام  سازنده  شرکت  توسط   شده   تايید   و  ديده  آموزش   افراد  توسط   بايد   فقط   مانیتور  داخلی  بخش   تعمیر

 کند. نمی قبول  بیمار و  مانیتور به احتمالی خطرهای  قبال  در  مسئولیتی گونه هیچ سازنده شرکت اين صورت  غیر

  لوازم   يا خرابی   و   مانیتور   از  صحیح  استفاده   عدم  علت   به   کوچک   مشکالت   حل   برای  اپراتور  به   کمک   برای   بخش   اين

  های توصیه  به  فروش   از  پس  خدمات  با  تماس   از  قبل  روبرو شديد،  هامشکل  اين  از  هرکدام  با  که  وقتی.  است  جانبی

 .کنید   دقت شده ذکر 

 

   الزم اقدامات   ممکن ليدال مشکل 

  روشن مانیتور

 .شودنمی
 

د که کلید پاور را به  یاطمینان حاصل کن ●

شن کردن دستگاه نگاه  ثانیه جهت رو  ۵مدت 

 ايد.داشته

به صورت صحیح در   ها باتری ن از قرار گرفت ●

 باتری اطمینان حاصل کنید.  ی محفظه

نان حاصل کنید و  ها اطمیاز پر بودن باتری ●

 های ديگر چک کنید. دستگاه را با باتری

دستگاه را در صورت برخورداری از شارژر با   ●

و در صورت روشن شدن با   روشن نمايید  شارژر

م کارکرد صحیح  فروش جهت عد  خدمات پس از

   ری تماس بگیريد.با بات

 برقرار بودن اتصال به برق را چک کنید.    ●

 . بگیريد با خدمات پس از فروش تماس  ●
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   الزم اقدامات   ممکن ليدال مشکل 

  باتری با  سیستم

 کار کند.  تواند نمی

  نشده است. شارژکامال  باتری  ● 

 فیوز به درستی کار نمی کند.  ●

 . غیره ● 

تگاه را در جهت صحیح در  های دس باتری ●

 ری قرار دهید.ی باتمحفظه

نکرده   های کار های دستگاه را با باتریباتری ●

 مورد تايید سازنده عوض نمايید.

 با خدمات پس از فروش تماس بگیريد.  ●

 ECGشکل موج 

 وجود ندارد. 

   

به درستی متصل   ECGکابل  ●

 نیست.

 مشکل دارد.  ECGکابل  ●

 د. خوب قرار ندار و الکترودها   لیدها ●

 غیره.  ●

 

 درست باشد.کنید   را چک ECGاتصال کابل  ●

 کنید.لیدها و الکترودها را چک   ●

اگر   کنید.لیدها را به هم اتصال کوتاه    یهمه  ●

داده   نمايشکنترل لیدها   پیغامکابل سالم باشد 

 شود.نمی

 نکنید. استفاده  قديمیخراب و  الکترودهایاز  ●

 با خدمات پس از فروش تماس بگیريد.  ●

 ECGشکل موج 

 است.  نويزی

 

الکترودها به طور مناسب اتصال   ●

 ندارد.

اشتباه انتخاب شده   ECG فیلتر  ● 

 است. 

 . غیره ● 

 

 .کنید را چک   لیدهاالکترودها و   ●

  کنید چست لیدها را چک  روی ژل موجود بر  ●

 .کنید  تعويضو در صورت لزوم چست لیدها را 

-، گوشینظیر دستگاه نويزساير منابع ايجاد  ●

 ای همراه و ... را از بیمار دور کنید. ه

 . کنید مناسب انتخاب  را به طور  فیلتر ●

 . بگیريد با خدمات پس از فروش تماس  ●
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   الزم اقدامات   ممکن ليدال مشکل 

 ECG شکل موج 

  SPIKE دارای

 است. 

پیس میکر  که   بیمارانی اگر در ●

موج   لشک ،باشد  PACE: ONندارند 

ECG   به عنوانPACE شود. تلقی می 

  .غیره ●

  ECG،  OFFی  را در پنجره  Paceآشکار ساز    ●

 کنید.

نامناسب  HRمقدار

 است. 

نويزی است و    ECGسیگنال ● 

 مناسب نیست.

 غیره. ●

 الکترودها و لیدها را چک کنید. ●

لیدها رادر مانیتور عوض کنید تا بهترين   ●

 نمايش پیداکند  ECGشکل موج 

 /Adult/ Neonateبه تنظیم دقیق مد  ●

Pediatric   .مطابق با سن بیمار دقت کنید 

 با خدمات پس از فروش تماس بگیريد.  ●

  RESPسیگنال 

 وجود ندارد. 

شکل موج خوب  

 نیست .

ناپايدار  RRمقدار 

 است .

الکترودها به طور مناسب متصل  ●

 نیست.

گیری خیلی  بیمار در حین اندازه ●

 کند. حرکت می 

 غیره ●

 الکترودها و لیدها را چک کنید   ●

 را عوض کنید.  RESPلید  ●

 بیمار را آرام کنید. ●

 با خدمات پس از فروش تماس بگیريد.  ●

  SPO2شکل موج 

 وجود ندارد. 

   SPO2شکل موج 

 نويزی است. 

قرار  به طور نامناسب  SPO2پراب  ●

  است. گرفته

 سنسور خراب است.● 

 غیره. ●

 محل پراب و طرز قرارگیری آن را چک کنید  ●

را از دستگاه کشیده و مجددا   SPO2کانکتور  ●

 متصل نمايید.  

توسط يک پراب سالم نمايش سیگنال را   ●

چک کنید در صورت لزوم جهت تعويض پراب با  

 شرکت تماس بگیريد.
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   الزم اقدامات   ممکن ليدال مشکل 

 با خدمات پس از فروش تماس گیريد. ●

  SPO2مقدار

نمايش داده نمی  

شود و يا غیر  

 عادی است.

گیری خیلی  بیمار درحین اندازه●

 کند. حرکت می 

پراب به طور مناسب قرار نگرفته  ●

  است

 غیره  ●

 بیمار را آرام کنید. ●

 محل پراب را عوض کنید. ●

به آالرم های تکنیکال دقت نمايید که در   ●

صورتی که مشکالتی نظیر کمبود فشار خون و  

... توسط پروب مطرح می شود از وضعیت  

 آگاهی داشته باشید.  

 با خدمات پس از فروش تماس گیريد. ●

نشانگرهای آالرم  

دستگاه کار نمی  

 کنند.  

 

اگر در هنگام روشن کردن دستگاه آالرم های   ●

دستگاه يکبار فعال می شوند به معنای صحت  

انديکاتورها می باشد. در اين صورت در منوی  

Setting   و در بخشAlarm   از روشن بودن

 آالرم ها اطمینان حاصل کنید.

 د.   با خدمات پس از فروش تماس گیري ●

دستگاه به سانترال  

 وصل نمی شود. 
 

را چک کنید که به    Access Pointتنظیمات  ●

 درستی انجام شده باشد.  

شماره تخت دستگاه را چک کنید که با ساير   ●

 دستگاه ها تداخل نداشته باشد. 
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   الزم اقدامات   ممکن ليدال مشکل 

 با خدمات پس از فروش تماس گیريد. ●

دستگاه مرتبا  

 ريست می شود. 

استفاده از باطری هايی که مورد   ●

 تائید شرکت سازنده نمی باشند. 

شارژ باطری ها روبه اتمام است و   ●

می بايست شارژ شده و يا با باطری  

 های فول شارژ جايگیزين گردند.  

 باطری های دستگاه را عوض کنید.   ●

روشنايی دستگاه را کم کرده و در صورت   ●

ه را در مد  عدم استفاده از وای فای، دستگا

 مانیتور قرار دهید.  

 با خدمات پس از فروش تماس گیريد. ●

 

 

   نکته

 ها:گيري جهت كاهش خطا در اندازه  توصيهچند 

اگر مريض در حال حرکت است، دستگاه را با کمربند مخصوص  به بدن او وصل کنید تا از تکان های   •

 اضافی دستگاه جلوگیری گردد.  

قرار دهید که در صورت   • ای مناسب  فاصله  با  و  بیمار  کنار تخت  در وضعیت خوابیده دستگاه را در 

 چرخیدن يا حرکت، دستگاه زير بیمار قرار نگیرد.  

 که دستگاه به برق است، احتماال نويزی شدن سیگنال ها بیشتر است. حالتی در  •
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 مشخصات فني ( 13فصل 

 

CLASSIFICATION 
INTERNALLY POWERED MEE, Type CF for 

all modules (based on IEC 60601-1). 
Protection against electroshock 

Continues operation equipment Mode of operation 

IP32 Harmful Liquid Proof Degree 

DISPLAY 
TFT COLOR 480 × 320, 3.5” JAM S3 
ECG, SPO2, RESP Waveforms 

HR, SPO2, PR, RR, Alarm Limits Numeric Parameters 

Membrane/Keys, Touch Screen Operation Method 

ECG 
Selectable 3 or 6 Wires 

For 3 wire: I, II, III 

For 6 wire :I, II, III, V2, V5, aVR, aVF, aVL 

Lead and wire options 

+-5mv Dynamic Range 

70 nA Lead Off Current 

2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, Auto Gain 

1mV, 0.5 sec Calibration 

“MONITOR” (0.5 - 24 Hz) 

“NORMAL” (0.5 - 40 Hz) 

“EXTENDED” (0.05-100 Hz) 

Filters 

110 dB CMRR 

< 22 uV Internal Noise 

0.94 GΩ @ 10 Hz Input Impedance 

Duration: 40 to 120 msec 

QRS Detection Amplitude: 0.25 to 5 mV for Adult/Pediatric 

0.2 to 5 mV for Neonate  

15 - 300 BPM for adult/pediatric 
Heart Rate Range 

15 - 350 BPM for neonate  

±1% or 2 BPM Accuracy 

Reject up to 1.2 mV Amp Tall T-Wave 

Duration : 0.1 - 2 msec 

Pacer Detection/Rejection 

Amp: ±2 to ± 700 mV (Without over/undershoot) 

Reject from heart rate counter 

 

Re-insert into ECG to display on screen 

 

Ineffective pace rejection:   

HR:0, Pace: 60 

HR:60, Pace:60 

HR:30, Pace:80 

Beside rejection of atrial paces precede  
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ventricular paces by 150 or 250 ms  
Defibrillator and Electro surgery Protection 

ANSI/AAMI EC-13, EN 60601-2-27 Standards 

SPO2 (Masimo Set) 
2 Wave length pulse wave type Method 

SpO2            0 – 100 % 

Range PR                25 – 240 bpm 

PI                 0 – 20.0 % 

Oxygen Saturation 

Accuracy 

No motion conditions: Adult/Pediatric: ±2% (SPO2 

70 ~ 100%), Neonate: ±3% (SPO2 70 ~ 100%) 

During motion conditions: Adult/Pediatric/Neonate: 

±3% (SPO2 70 ~ 100%) 

During low perfusion conditions: 

Adult/Pediatric/Neonate: ±2% (SPO2 70 ~ 100%) 

Pulse Rate 

During no motion conditions: 

Adult/Pediatric/Neonate: ±3bpm (PR 25 ~ 240) 

During motion conditions: Adult/Pediatric/Neonate: 

±5bpm (PR 25 ~ 240) 

During low perfusion conditions: 

Adult/Pediatric/Neonate: ±5bpm (PR 25 ~ 240) 

                         SpO2          1 % 

PI                0.1 % 

PR               1 BPM 

Resolution 

RESPIRATION 
Impedance Method 

250 -1250 Ohm Base Resistance 

0.2 - 2 Ohm Dynamic Range 

0 - 253 BrPM Breath Rate Range 

±2% or 2 BrPM Accuracy 

ALARM 
Error messages, All other parameter limits Sources 

Selectable for all parameters Alarm On/Off 

Blinking on Display, Volume Selectable Audio 

Alarms, Light indicator 
Alert 

TREND 
HR, SPO2, RR () Sources 

96 Hours Trend Time Save 

1 sec Trend Time Interval 

INPUT/OUTPUT PROTOCOL 

Reliable TCP/IP Protocol over WIFI standard 

802.11 b/g/n @ 2.4 GHz 
Network 

GENERAL 
Based on IEC 60601-1, Class I Safety 
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Against Electro surgery and Defibrillator Protection 

Rechargeable: 1.2 V, 2400 mAh 

Internal Battery Charge Time: Around 3 Hours 

Usage: More than 18 Hours 

Physical Specification 

With Battery: 218 gr 
Weight (approximately) 

Without Battery: 152 g 

135(W) × 65(H) × 30(D) Dimension (Cm) 

ENVIROMENTAL 

Operating: 5 to 40 ◦C (41 ~ 104 ◦F) 

Temperature 

Storage & Transport: -25 to 60 ◦C (-13 ~ 140 ◦F 

Operating: 20-90 % (Noncondensing) 

Storage & Transport: 10-100 % (Noncondensing) 
Humidity 

-200 to 3000 m Altitude 
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 ها آالرم و هاغاميپ( 14فصل 

 ک يولوژيزيف  يهاآالرم

 آالرم  زمان وقوع  آالرم ديداري  آالرم صوتي 

 ECG به مربوط يهاآالرم

 . شودمی  فعال

 0 صورت به  HR مقدار •

 . شدمی داده  نمايش

 چشمک آالرم نشانگر •

 . زندمی

 یزمینه رنگ با پیغام •

-می  داده  نمايش  قرمز

 .شود

 یثانیه 10در قلب ضربان

 .است بوده صفر گذشته
ECG Asystole 

 . شودمی  فعال

-می  چشمک HR مقدار •

 . ندز

 چشمک آالرم نشانگر •

 . زندمی

 یزمینه رنگ با پیغام •

  آالرم سطح با متناسب

 . شودمی داده  نمايش

 حد از قلب ضربان میزان

 . باشد کرده  تجاوز مجاز باالی
HR High 

 . شودمی  فعال

-می  چشمک HR مقدار •

 . ندز

 چشمک آالرم نشانگر •

 . زندمی

 یزمینه رنگ با پیغام •

  آالرم سطح با متناسب

 . شودمی داده  نمايش

 حد از قلب ضربان میزان

 . باشد کمتر آالرم پايین
HR Low 

 Respiration به مربوط يهاآالرم

 شود. فعال می

نشانگر آالرم چشمک  •

 زند. می

 

 

  هیچ خاص  زمان مدت برای

 .است نشده  انجام تنفسی
Apnea 
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 آالرم  زمان وقوع  آالرم ديداري  آالرم صوتي 
 

  RESP APNEAپیغام   •

ی قرمز  با رنگ زمینه

 شود. نمايش داده می

 شود. فعال می

-چشمک می  RRمقدار  •

 ند. ز

نشانگر آالرم چشمک  •

 زند. می

ی پیغام با رنگ زمینه •

متناسب با سطح آالرم  

 شود. نمايش داده می

  باالی  حد از تنفسی نرخ

 . باشد   کرده  تجاوز شده تعیین
RR High 

 شود. فعال می

-چشمک می  RRمقدار  •

 ند. ز

نشانگر آالرم چشمک  •

 زند. می

ی پیغام با رنگ زمینه •

متناسب با سطح آالرم  

 شود. نمايش داده می

پايین   حد از تنفسی نرخ

 . باشد کمتر شده تعیین
RR Low 

 SPO2  به مربوط يهاآالرم

 شود. فعال می

چشمک   SPO2مقدار  •

 زند. می

نشانگر آالرم چشمک  •

 زند. می

ی پیغام با رنگ زمینه •

متناسب با سطح آالرم  

 شود. نمايش داده می

  باالی  حد از SPO2مقدار 

 . است بیشتر مجاز
%SPO2 HIGH 

 شود. فعال می

چشمک   SPO2مقدار  •

 زند. می

نشانگر آالرم چشمک  •

 زند. می

ی پیغام با رنگ زمینه •

متناسب با سطح آالرم  

 شود. داده مینمايش  

  پايین  حد از SPO2مقدار 

 .است کمتر شده تعیین
%SPO2 LOW 
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 آالرم  زمان وقوع  آالرم ديداري  آالرم صوتي 

 شود. فعال می

-چشمک می  PRمقدار  •

 ند. ز

نشانگر آالرم چشمک  •

 زند. می

ی پیغام با رنگ زمینه •

متناسب با سطح آالرم  

 شود. نمايش داده می

  مجاز باالی حد از  PRمقدار 

 . است بیشتر

 

 

 

PR High 

 شود. فعال می

-چشمک می  PRمقدار  •

 ند. ز

نشانگر آالرم چشمک  •

 زند. می

ی پیغام با رنگ زمینه •

متناسب با سطح آالرم  

 شود. نمايش داده می

  تعیین پايین حد از PR مقدار

 .است کمتر شده
PR Low 

 

 کال يتکن  يهاآالرم

 آالرم  علت وقوع  حل راه توضيحات

ستميس به مربوط يهاآالرم  
 ایفیروزه یبازمینه پیغام . 3 نوع آالرم

 فشردن  با. شودمی داده  نمايش رنگ

 یزمینه رنگ ، Alarm Silenceکلید 

  فعال غیر آالرم و خاکستری پیغام

  مجدد اتصال تا  مشکل اين از و  شده

 . کندمی  پوشیچشم  کابل

ها را با باتری فول  باتری

 شارژ تعويض نمايید. 

 %2۵شارژ باتری کمتر از 

 باشد. می
LOW BATTERY 

 ECG به مربوط يهاآالرم

 ایفیروزه یبازمینه پیغام . 3 نوع آالرم

 فشردن  با. شودمی داده  نمايش رنگ

 یزمینه ، رنگAlarm Silenceکلید 

  فعال غیر آالرم و خاکستری پیغام

  مجدد اتصال تا  مشکل اين از و  شده

 . کندمی  پوشیچشم  کابل

 متصل  را  ECG کابل

 . کنید

 سیستم به  ECG کابل

 .نیست متصل
ECG NO CABLE 
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 آالرم  علت وقوع  حل راه توضيحات

فیروزه  یزمینه. پیغام با 3آالرم نوع 

. با  شودمی ای رنگ نمايش داده

، رنگ Alarm Silenceکلید ردن فش

 غیر آالرم و خاکستری ی پیغامزمینه

 اتصال تا مشکل اين از و  شده فعال

 . کندمی  پوشیچشم  کابل مجدد

وجود منبع نويز اثرگذار 

،  ECGدر سیگنال 

درناحیه اطراف کابل و  

الکترود بررسی شود. 

احتمال دارد منبع نويز 

حرکت زياد بیمار و يا  

اتصال نامناسب لیدها  

 باشد. 

نويزی يا   ECGسیگنال 

 اشباع شده است. 
ECG_NOISE 

 رنگ زرد یزمینه با پیغام . 2 نوع آالرم

کلید   فشردن  با. شودمی داده  نمايش

Alarm Silenceپیغام یزمینه ، رنگ  

 از و  شده  فعال  غیر آالرم و خاکستری

 . کندمی  پوشیچشم مشکل اين

 و روشن را سیستم

  اين اگر کنید. خاموش

  داده  نمايش دوباره  پیغام

  از پس خدمات با  شد

 . بگیريد  تماس فروش

 ECG ECG DEFECT ماژول در مشکل

 رنگ زرد یزمینه با پیغام . 2 نوع آالرم

لید  ک فشردن  با. شودمی داده  نمايش

Alarm Silenceپیغام یزمینه ، رنگ  

 از و  شده غیرفعال آالرم و خاکستری

 . کندمی  پوشیچشم مشکل اين

  ذکر لید که شويد مطمئن

 طور به پیغام،   در شده

  وصل بیمار به مناسب

 .است

  به پیغام،  در شده ذکر لید

 بیمار به مناسب طور

 .نیست متصل
ECG CHECK LL 

 رنگ زرد یزمینه با پیغام . 2 نوع آالرم

کلید   فشردن  با. شودمی داده  نمايش

Alarm Silenceپیغام یزمینه ، رنگ  

 از و  شده غیرفعال آالرم و خاکستری

 . کندمی  پوشیچشم مشکل اين

  ذکر لید که شويد مطمئن

 طور به پیغام،   در شده

  وصل بیمار به مناسب

 .است

  به پیغام،  در شده ذکر لید

 بیمار به مناسب طور

 .نیست متصل
ECG CHECK LA 

 رنگ زرد یزمینه با پیغام . 2 نوع آالرم

کلید   فشردن  با. شودمی داده  نمايش

Alarm Silenceپیغام یزمینه ، رنگ  

 از و  شده غیرفعال آالرم و خاکستری

 . کندمی  پوشیچشم مشکل اين

  ذکر لید که شويد مطمئن

 طور به پیغام،   در شده

  وصل بیمار به مناسب

 .است

  به پیغام،  در شده ذکر لید

 بیمار به مناسب طور

 .نیست متصل
ECG CHECK RA 

 رنگ زرد یزمینه با پیغام . 2 نوع آالرم

کلید   فشردن  شود. بامی داده  نمايش

Alarm Silenceپیغام یزمینه ، رنگ  

 از و  شده غیرفعال آالرم و خاکستری

 . کندمی  پوشیچشم مشکل اين

ذکر   لید که شويد مطمئن

  کابل و  پیغام  در شده

ECG  به  مناسب طور به 

 .است وصل بیمار

  به پیغام،  در شده ذکر لید

 بیمار به مناسب طور

 .نیست متصل
ECG CHECK V2 
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 آالرم  علت وقوع  حل راه توضيحات

 رنگ زرد یزمینه با پیغام . 2 نوع آالرم

کلید   فشردن  شود. بامی داده  نمايش

Alarm Silenceپیغام یزمینه ، رنگ  

 از و  شده غیرفعال آالرم و خاکستری

 . کندمی  پوشیچشم مشکل اين

ذکر   لید که شويد مطمئن

  کابل و  پیغام  در شده

ECG  به  مناسب طور به 

 .است وصل بیمار

  به پیغام،  در شده ذکر لید

 بیمار به مناسب طور

 .نیست متصل
ECG CHECK V5 

 رنگ زرد یزمینه با پیغام . 2 نوع آالرم

کلید   فشردن  شود. بامی داده  نمايش

Alarm Silence ، پیغام یزمینه رنگ  

 از و  شده غیرفعال آالرم و خاکستری

 . کندمی  پوشیچشم مشکل اين

  یکلیه که شويد مطمئن

  RL لید خصوص به لیدها 

  طور به ECG کابل و

  وصل بیمار به مناسب

 .است

يکی    ECGزمانی که لید 

  V ، aVR ، aVF از لیدهای

  ذکر باشد و لید aVL اي

  ساير يا و  پیغام  در شده

  به مناسب طور به لیدها 

 .نیست متصل بیمار

ECG CHECK RL 

OR ALL 

 رنگ زرد یزمینه با پیغام . 2 نوع آالرم

کلید   فشردن  شود. بامی داده  نمايش

Alarm Silenceپیغام یزمینه ، رنگ  

 از و  شده غیرفعال آالرم و خاکستری

 . کندمی  پوشیچشم مشکل اين

  و  ها لید شويد مطمئن

 طور به  ECG کابل

  وصل بیمار به مناسب

 .است

يک يا تعداد بیشتری از  

سیم    3لید ها در حالت 

دارای اتصال مناسب نمی  

 باشند.  

ECG CHECK LEAD 

 

 Respiration به مربوط يهاآالرم
 یزمینه با  پیغام  .3 سطح آالرم

شود.  می داده  نمايش رنگ ایفیروزه

  RR Alarm  ،  ONکه زمانی  آالرم اين

  با. دارد  شدن فعال قابلیت است

 رنگ ، Alarm Silenceکلید  فشردن

  آالرم و خاکستری پیغام یزمینه

-چشم مشکل اين از و  شده غیرفعال

 . کندمی  پوشی

 یهمه که شويد مطمئن

  به طور مناسب الکترودها

 .است شده  متصل بیمار به

 به طور  RESPلیدهای  

  بیمار  مناسب به بدن

 .متصل نیست

RESP CHECK 

LEADS 

 SPO2  به مربوط يهاآالرم

 یزمینه با  پیغام . 3 سطح آالرم

  با. شودمی داده  نمايش رنگ ایفیروزه

 ، رنگAlarm Silenceکلید  فشردن

  آالرم و خاکستری پیغام یزمینه

-چشم مشکل اين از و  شده غیرفعال

 . کندمی  پوشی

  ماژول  که  ديشو  مطمئن

 یدرست  به  SPO2  یخارج

 . است  متصل
 

  به SPO2  یخارج  ماژول

 .ستین  متصل  یدرست
 

SPO2 NO MODULE 
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 یزمینه با  پیغام . 3 سطح آالرم

  با. شودمی داده  نمايش رنگ ایفیروزه

 ، رنگAlarm Silenceکلید  فشردن

  آالرم و خاکستری پیغام یزمینه

-چشم مشکل اين از و  شده غیرفعال

 . کندمی  پوشی

  سنسور که شويد مطمئن

SPO2   به مناسب طور به 

USPO2ماژول  متصل    

 صورت در .است شده

  مشکل، نشدن برطرف

. ديینما ضيتعو را سنسور  

به صورت  SPO2 سنسور

،  USPO2صحیح به کابل 

 متصل نیست.

SPO2 NO SENSOR 

  زرد یزمینه با  پیغام . 2 سطح آالرم

 فشردن  شود. بامی داده  نمايش رنگ

 یزمینه ، رنگAlarm Silenceکلید 

  شده  غیرفعال آالرم و خاکستری پیغام

 . کندمی پوشیچشم مشکل اين از و

  به پراب که شويد مطمئن

 انگشت به مناسب طور

.دارد اتصال بیمار  

  انگشت از SPO2 پراب

 . است شده جدا بیمار
SPO2 SENSOR OFF 

 یزمینه با  پیغام . 3 سطح آالرم

  با. شودمی داده  نمايش رنگ ایفیروزه

 ، رنگAlarm Silenceکلید  فشردن

  آالرم و خاکستری پیغام یزمینه

-چشم مشکل اين از و  شده غیرفعال

 . کندمی  پوشی

کابل   که شويد مطمئن

رابط به درستی متصل 

. شده است  

کابل رابط )میان سنسور 

درستی  و ماژول( به 

متصل نشده است و يا  

 صدمه ديده است. 

SPO2 NO CABLE 

  زرد یزمینه با  پیغام . 2 سطح آالرم

 فشردن  شود. بامی داده  نمايش رنگ

 یزمینه ، رنگAlarm Silenceکلید 

  شده  غیرفعال آالرم و خاکستری پیغام

 . کندمی پوشیچشم مشکل اين از و

ض يعوترا    SPO2سنسور  

  کنید.

  دهيد  بیآس  SPO2  سنسور

  مناسب  سنسور  از  اي  و  است

  . است  نشده  استفاده

SPO2 REPLACE 

SENSOR  

  زرد یزمینه با  پیغام . 2 سطح آالرم

 فشردن  شود. بامی داده  نمايش رنگ

 یزمینه ، رنگAlarm Silenceکلید 

  شده  غیرفعال آالرم و خاکستری پیغام

 . کندمی پوشیچشم مشکل اين از و

را با يک    SPO2سنسور 

سنسور ماسیمو سالم  

 تعويض کنید. 

مناسب    SPO2سنسور 

)ماسیمو( استفاده نشده  

 است.

SPO2 INCOMP 

SENSOR 

  زرد یزمینه با  پیغام . 2 سطح آالرم

  زمانی  شود. آالرممی داده  نمايش رنگ

است    SPO2 ALARM  ،ONکه 

 فشردن  با. دارد شدن فعال  قابلیت

 یزمینه  رنگ ، Alarm Silenceکلید 

 120  به مدت و آالرم خاکستری پیغام

 . ماند می مسکوت ثانیه

را تعويض    SPO2سنسور 

 کنید. 

تاريخ مصرف سنسور 

SPO2 به پايان رسیده   

 است.

SPO2 SENSOR 

EXPIRED 
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  زرد یزمینه با  پیغام . 2 سطح آالرم

 فشردن  شود. بامی داده  نمايش رنگ

 یزمینه ، رنگAlarm Silenceکلید 

  شده  غیرفعال آالرم و خاکستری پیغام

 . کندمی پوشیچشم مشکل اين از و

مطمئن شويد سنسور به  

طور کامل و صحیح به کابل 

متصل است. / سنسور را  

 جايگزين کنید. 
 

آسیب ديده    SPO2سنسور  

است و يا به طور کامل به  

 کابل متصل نیست. 
 

SPO2 CHECK 

SENSOR 

 یزمینه با  پیغام . 3 سطح آالرم

  با. شودمی داده  نمايش رنگ ایفیروزه

 ، رنگAlarm Silenceکلید  فشردن

  آالرم و خاکستری پیغام یزمینه

-چشم مشکل اين از و  شده غیرفعال

 . کندمی  پوشی

      یچسب قسمتاتصال  از

  نانیاطم سنسور به

 . دیکن حاصل

که  یدر موارد  غامیپ  نيا

مصرف  کبارياز سنسور 

  یگردد رخ م  ی استفاده م

  عدمدهد و نشان دهنده 

 یچسب قسمت اتصال

 . باشد یم سنسور

SPO2 NO TAPE 

  زرد یزمینه با  پیغام . 2 سطح آالرم

 فشردن  شود. بامی داده  نمايش رنگ

 یزمینه ، رنگAlarm Silenceکلید 

  شده  غیرفعال آالرم و خاکستری پیغام

 . کندمی پوشیچشم مشکل اين از و

 را  SPO2یچسب سنسور

 . دیکن نيگزيجا

 سنسور مصرف تاريخ

 اتمام به  SPO2 یچسب

 .است دهیرس

SPO2 TAPE 

EXPIRED 

  زرد یزمینه با  پیغام . 2 سطح آالرم

 فشردن  شود. بامی داده  نمايش رنگ

 یزمینه ، رنگAlarm Silenceکلید 

  شده  غیرفعال آالرم و خاکستری پیغام

 . کندمی پوشیچشم مشکل اين از و

 را SPO2 سنسور چسبی

 . کنید تعويض
 

   SPO2از سنسور چسبی

مناسب )ماسیمو( استفاده  

 نشده است. 

SPO2 INCOMP 

TAPE 

  زرد یزمینه با  پیغام . 2 سطح آالرم

 فشردن  شود. بامی داده  نمايش رنگ

 یزمینه ، رنگAlarm Silenceکلید 

  شده  غیرفعال آالرم و خاکستری پیغام

 . کندمی پوشیچشم مشکل اين از و

 را SPO2 سنسور چسبی

 . کنید تعويض

  SPO2 یچسب سنسور

  از اي  و است دهيد بیآس

 مناسب یچسب سنسور

 . است نشده استفاده

SPO2 REPLACE 

TAPE 

 رنگ زرد زمینه با  پیغام . 2 سطح آالرم

کلید   فشردن  با. شودمی داده  نمايش

Alarm Silenceپیغام یزمینه ، رنگ  

 از و  شده غیرفعال آالرم و خاکستری

 . کندمی  پوشیچشم مشکل اين

محل سنسور را عوض 

 نمايید. 

  SPO2دامنه سیگنال 

ضعیف و غیر قابل آشکار  

 سازی است است. 

SPO2 LOW 

PERFUSION 

  زرد یزمینه با  پیغام . 2 سطح آالرم

  زمانی  شود. آالرممی داده  نمايش رنگ

است   SPO2 ALARM ، ONکه 

 فشردن  با. دارد شدن فعال  قابلیت

  به پراب که شويد مطمئن

 به صحیح و  کامل طور

  شده  وصل بیمار انگشت

 است.

  به و است زياد محیط نور

  نفوذ SPO2 پراب داخل

 کند. می

SPO2 AMBIENT 

LIGHT 
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 یزمینه  رنگ ، Alarm Silenceکلید 

 120  به مدت و آالرم خاکستری پیغام

 . ماند می مسکوت ثانیه

  زرد یزمینه با  پیغام . 2 سطح آالرم

 فشردن  شود. بامی داده  نمايش رنگ

 یزمینه  رنگ ، Alarm Silenceکلید 

  شده  غیرفعال آالرم و خاکستری پیغام

 . کندمی پوشیچشم مشکل اين از و

نور محیط را کاهش  

 دهید. 

نور محیطی شديد باعث  

ايجاد اختالل در اندازه  

است.گیری شده   

SPO2 

INTERFERENCE 

  زرد یزمینه با  پیغام . 2 سطح آالرم

 فشردن  شود. بامی داده  نمايش رنگ

 یزمینه  رنگ ، Alarm Silenceکلید 

  شده  غیرفعال آالرم و خاکستری پیغام

 . کندمی پوشیچشم مشکل اين از و

  ضيتعو را SPO2  کابل

 . دیکن
 

  SPO2 کابل تاريخ مصرف  

 است. به پايان رسیده 

SPO2 CABLE 

EXPIRED 

  زرد یزمینه با  پیغام . 2 سطح آالرم

 فشردن  شود. بامی داده  نمايش رنگ

 یزمینه ، رنگAlarm Silenceکلید 

  شده  غیرفعال آالرم و خاکستری پیغام

 . کندمی پوشیچشم مشکل اين از و

را تعويض   SPO2کابل  

 کنید. 
 

آسیب ديده    SPO2  کابل

مناسب    کابليا از  است و  

 استفاده نشده است. 
 

SPO2 REPLACE 

CABLE  

  زرد یزمینه با  پیغام . 2 سطح آالرم

 فشردن  شود. بامی داده  نمايش رنگ

 یزمینه ، رنگAlarm Silenceکلید 

  شده  غیرفعال آالرم و خاکستری پیغام

 . کندمی پوشیچشم مشکل اين از و

تعويض  را  SPO2کابل  

 کنید. 
 

مناسب    SPO2از کابل

)ماسیمو( استفاده نشده  

 است.
 

SPO2 INCOMP 

CABLE 

  زرد یزمینه با  پیغام . 2 سطح آالرم

 فشردن  شود. بامی داده  نمايش رنگ

 یزمینه ، رنگAlarm Silenceکلید 

  شده  غیرفعال آالرم و خاکستری پیغام

 . کندمی پوشیچشم مشکل اين از و

  چک  را  سنسور  اي  کابل

.دیکن  
 

 سنسور اي  کابل عملکرد

. ستین حیصح  
 

SPO2 CHECK 

PROBE 

  زرد یزمینه با  پیغام . 2 سطح آالرم

 فشردن  شود. بامی داده  نمايش رنگ

 یزمینه ، رنگAlarm Silenceکلید 

  شده  غیرفعال آالرم و خاکستری پیغام

 . کندمی پوشیچشم مشکل اين از و

سیستم را خاموش و 

سپس روشن نمايید. اگر  

مشکل برطرف نشد کابل  

SPO2 اکسترنال )ماژول(   

 را تعويض نمايید. 

 SPO2 SPO2 BOARDاشکال در ماژول 

FAILURE 
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 هاپيغام

 پيغام  علت وقوع  حل راه توضيحات

 SPO2  به مربوط يهاغاميپ

  SPO2 پارامتر حالت اين در

  داده  نمايش Blank صورت به

 . شودمی

در صورت نمايش پیغام بیش  

ثانیه، يکبار سنسور را  30از 

از انگشت بیمار جدا و سپس  

متصل نمايید. اگر پیغام  

دوباره نمايش داده شد،  

 ديگر انگشت به را سنسور

  اني. جرکنید وصل بیمار

  ماریب و کرده کيتحر را خون

 .دیکن آرام را

دستگاه در حال جستجوی  

 باشد. سیگنال پالس می  
SPO2 PULSE 

SEARCH 

  SPO2 پارامتر حالت اين در

 نمايش داده می شود. 

يک سنسور جديد جهت 

 جايگزينی تهیه نمايید. 

  SPO2تاريخ مصرف سنسور 

 رو به اتمام است.

SPO2 SENSOR 

NEAR EXP 

  SPO2 پارامتر حالت اين در

 نمايش داده می شود. 

يک سنسور جديد جهت 

 نمايید. جايگزينی تهیه 

 یچسب سنسور مصرف خيتار

 . است اتمام به رو ماریب
SPO2 TAPE NEAR 

EXP 

  SPO2 پارامتر حالت اين در

 نمايش داده می شود. 

يک سنسور جديد جهت 

 جايگزينی تهیه نمايید. 

  اتمام به رو کابل   مصرف خيتار

.است  
SPO2 CABLE NEAR 

EXP 

  SPO2 پارامتر حالت اين در

 شود. نمايش داده می 

 .شرايط بیمار را ارزيابی نمايید. 1

سنسور  2 که  شويد  .مطمئن 

SPO2    به طور صحیح به انگشت

 متصل شده است. 

 . محل سنسور را جابجا کنید. 3

اندازه گیری شده   SPO2مقادير  

به دلیل حرکت بیمار و يا ساير  

تداخالت قابل اطمینان نمی  

 باشد. 

SPO2 LOW SIGNAL 

IQ 

- 
  اي  ماریب  کابل  با  ازین  درصورت

. دیکن  نيگريجا  سنسور  

  شينما  جهت  ساز  هیشب  کي

به سنسور متصل شده    گنالیس

 است. 
SPO2 DEMO MODE 

  SPO2 پارامتر حالت اين در

 نمايش داده می شود. 

  (مویماس) نور  پوشش  کي  از

  استفاده  سنسور  پوشاندن  جهت

  میتنظ  را  سنسور  سپس  و  کرده

.دیکن  

  افتيدر  عدمدرصورت    امیپ  نيا

. شود  یم  داده  شينما  گنالیس  
SPO2 ONLY MODE 
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 پيغام  علت وقوع  حل راه توضيحات

  SPO2 پارامتر حالت اين در

 نمايش داده می شود. 

درصورت عدم نمايش مقادير تا  

ثانیه، سنسور را    30مدت زمان  

قطع کرده و سپس متصل کنید.  

درصورت عدم نمايش مقادير،  

 سنسور را تعويض کنید.

  عملکرد  جهت  را  سنسور  دستگاه

کند   یم  چک  حیصح  
SPO2 SENSOR INIT 
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    امترهاي سيستمرپاپيش فرض  :1پيوست 

ITEMS SELECTION DEFAULT 

MODE 

Mode Monitor, Central, Smartphone  Monitor  

ALARM 

Buzzer On, Off On 

LED On, Off On 

FACTORY SETTING 

AP Name 00~09 01 

AP Password 1234xxxx 5678 

Bed number 1~16 08 

Demo On, Off Off  

DISPLAY 

Display timeout 
Always on, 1min, 2min, 

5min, 10min, 30min 
10 min 

Lock timeout 
Dactive, 15sec, 1min, 3min, 

10min, 30min 
Deactive  

Brightness 5~99 25 

PATIENT 

Gender  Female, Male Female 

Age cat. Neonate, Pediatric, Adult  Pediatric  

Blood 
Unknown, A+, A-, B+, B-, 

AB+ AB-, O+, O- 
UNKNOWN  

ECG MENU 

ECG Lead 
I, II, III, V2, V5, AVR, AVL, 

AVF  
II  

Lead type 3 wires, 6 wires  6 wires  

HR source  ECG, SPO2, Auto Auto  

HR Alarm 



129 
 

ITEMS SELECTION DEFAULT 

 

Alarm state  On, Off  Off 

Alarm level 1, 2 1 

Alarm limit  30~300  50~120 

ECG filter  Monitor, Normal, Extended Extended  

Pace detect  On, Off  Off  

Sweep  12.5, 25  25  

RESP MENU 

RESP lead  RA-LA, RA-LL RA-LA 

RR alarm  On, Off  Off  

RR alarm level  1, 2, 3 1 

RR alarm limit  5~99  5~25 

Apnea  
Off, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 

sec 
10 sec 

SPO2 MENU 

Average time  
2~4, 4~6, 8, 10, 12, 14, 16 

sec 
8 sec 

Sensitivity  Normal, APOD, MAX  Normal  

Fast SAT  On, Off  Off  

SPO2 alarm  On, Off  Off  

SPO2 alarm level  1, 2  1 

SPO2 alarm limit  1~99 (min) 85~100 

TEMP. MENU 

Unit  C, F C  

Alarm  On, Off  Off  

Alarm level  1, 2, 3  1  

Alarm limit  0~50  35~39 
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 EMC :2پيوست 

 

 

EMC Declaration for Jam S3 

Guidance and manufacturer's declaration – JAM S3 emissions 

The JAM S3 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer 

or the user of the JAM S3, should assure that it is used in such an environment. 

 

 

Emissions test  

 

 

Compliance  

Electromagnetic environment - guidance 

RF emissions 

CISPR 11 
Group 2 

The JAM S3 must emit electromagnetic 

energy in order to perform its intended 

function. Nearby electronic equipment may 

be affected. 

RF emissions 

CISPR 11 
Class B 

The JAM S3 is suitable for use in all 

establishments. 

Harmonic emissions 

IEC 61000-3-2 
N.A 

Voltage fluctuations/ flicker 

emissions 

IEC 61000-3-3 

N.A 

 

  هشدار

ها، ممکن  توصیه شده توسط شرکت سازنده استفاده کنید. استفاده از ساير اکسسوریهای  فقط از اکسسوری •

 است منجر به افزايش تشعشعات يا کاهش ايمنی سیستم شود.

ها را تحت تاثیر قرار دهند. بنابراين از استفاده از  موبايل و ساير تجهیزات ارتباطی ممکن است اندازه گیری  •

 در محیط الکترومغناطیسی مشخص شده، اطمینان حاصل کنید. JAM S3  مانیتور 

، سیستم نبايد در مجاورت يا به همراه تجهیزات  JAM S3بر مانیتور  EMCبه منظور جلوگیری از اثرات   •

فاده در مجاورت يا به همراه ساير تجهیزات، بايد عملکرد  ديگر مورد استفاده قرار گیرد و درصورت نیاز به است

 صحیح دستگاه در شرايط استفاده مورد تايید قرار گیرد. 

تشعشع می • همراه  تلفن  سیستم  توسط  که  الکترومغناطیسی  امواج  باالی  باعث  سطح  است  شود، ممکن 

 اختالل در عملکرد سیستم مانیتورينگ گردد. 
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Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity 

The JAM S3 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer 

or the user of the JAM S3 should assure that it is used in such an environment. 

Immunity test Port Compliance level 
Electromagnetic 

environment - guidance 

Electrostatic discharge 

(ESD) IEC 61000-4-2 

Enclosure 

 

±8 kV contact 

±2 kV, ± 4kV, ± 8kV, 

± 15 kV air 

 

Floors should be wood, 

concrete or ceramic tile. If 

floors are covered with 

synthetic material, the 

relative humidity should 

be at least 30%. 

Patient coupling 
 

 N.A  

 

Signal input/output 

parts  

N.A 

Electrical fast 

transient/burst 

IEC 61000-4-4 

Input a.c. power N.A 

 Signal input/output 

parts 
N.A 

Surge 

IEC 61000-4-5 

Input a.c. power N.A 

 Signal input/output 

parts 
N.A 

Voltage dips, 

IEC 61000-4-11 
Input a.c. power 

N.A 
 

N.A 

Voltage interruptions 

IEC 61000-4-11 
Input a.c. power N.A  

Power frequency 

(50/60 Hz) magnetic 

field 

IEC 61000-4-8 

Enclosure 
30 A/m 

50 Hz or 60 Hz 

Power frequency magnetic 

fields should be at levels 

characteristic of a typical 

location in a typical 

commercial or hospital 

environment. 

NOTE      UT is the a.c. mains voltage prior to application of test level. 
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Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity 

The Jam S3 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or 

the user of the JAM S3 should assures that it is used in such an environment. 

Immunity test Port Compliance level 

Electromagnetic 

environment – 

guidance 

Conducted RF 

IEC 61000-4-6 

Input a.c. power 

N.A 

 

 

PATIENT coupling 

Signal input/output 

parts 

Radiated RF 

IEC 61000-4-3 
ENCLOSURE 

 

 

3 V/m, 80 MHz - 2,7 GHz, 

80% AM at 1 kHz 

 

 

Proximity fields from RF 

wireless 

communications 

equipment 

IEC 61000-4-3 

ENCLOSURE 

Refer to the following table 

(table 9 of EN 60601-1-2: 

2015) 
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Test specifications for ENCLOSURE PORT IMMUNITY to RF wireless 

communications equipment  

Test 

frequency 

(MHz) 

Band a) 

(MHz) 
Service a) Modulation b) 

Maximum 

power 

(W) 

Distance 

(m) 

IMMUNITY 

TEST 

LEVEL 

(V/m) 

385 380- 390 TETRA 400 

Pulse 

modulation b) 

18 Hz 

1.8 0.3 27 

450 430- 470 
GMRS 460, 

FRS 460 

FM C) 

±5 KHz 

deviation 

1 KHz sine 

2 0.3 28 

710 

704- 787 
LTE Band 13, 

17 

Pulse 

modulation b) 

217 Hz 

0.2 0.3 9 745 

780 

810 

800- 960 

GSM 800/900, 

TETRA 800, 

iDEN 820, 

CDMA 850, 

LTE Band 5 

Pulse 

modulation b) 

18 Hz 

2 0.3 28 870 

930 

1720 

1700- 1990 

GSM 1800; 

CDMA 1900; 

GSM 1900; 

DECT; LTE 

Band 1, 3, 4 25; 

UMTS 

Pulse 

modulation b) 

217 Hz 

2 0.3 28 1845 

1970 

2450 2400- 2570 

Bluetooth, 

WLAN, 802.11 

b/g/n, RFID 

2450, LTE 

Band 7 

Pulse 

modulation b) 

217 Hz 

2 0.3 28 

5240 

5100- 5800 
WLAN 802.11 

a/n 

Pulse 

modulation b) 

217 Hz 

0.2 0.3 9 5500 

5785 

a) For some services, only the uplink frequencies are included. 

b) The carrier shall be modulated using a 50% duty cycle square wave signal. 

c) As an alternative to FM modulation, 50% pulse modulation at 18 Hz may be used because while it 

does not represent actual modulation, it would be worst case. 
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