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 مقدمه

 هدف از دفترچه راهنما

ا تهيه چه راهنمدفتر در يکار با سانترال سهند بر اساس عملكرد و اهداف کاربرد يالزم برا يدستورالعمل ها     

 وبيمار  يتضمين ايمنو همچنين ، عملكرد صحيح سانترال يشده است. مطالعه دفترچه راهنما الزمه 

 ش تماسفرو س ازپ، لطفا با خدمات در صورت وجود هرگونه سؤال در خصوص سانترال .راتور استپا

، رددگ يسيستم سانترال نگهداراين دفترچه جزء الينفك است و بايد هميشه کنار حاصل نماييد.

 ، در دسترس خواهد بود. هر زمان که الزم باشد يبنابراين براحت

 

 مخاطبان دفترچه راهنما

شود  يم يدشامل افرا يمتخصص تهيه گرديده است. عنوان کادر درمان يکادر درمان ياين دفترچه برا

ان گ بيمارجهت مانيتورين يپزشك ي، روش ها و اصطالحات علمکامل را در خصوص اقدامات يکه آشناي

 داشته باشند.

 

 نسخه دفترچه راهنما

شخصه يا م يراهنما يك شماره نسخه دارد. هر زمان که دفترچه بر اساس تغييرات نرم افزار دفترچه

راهنما  دفترچه اطالعات نسخه اين، اين شماره راهنما تغيير خواهد کرد. آن تجديد نظر گردد يفن يها

 :است صورتبدين 

 

 

 

 

  دفترچه راهنمايو اسامتصاوير 

 د.مطابق با سيستم سانترال شما نباشدفترچه راهنما در  يو اساماز تصاوير  يبرخممكن است 

 

 

 تاريخ انتشار شماره نسخه

D00971-V1  1399تير 
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 يعموم يهشدارها
 CMSر از اختصا راهنما)در ادامه اين سانترال يگ عالئم حياتنداشته باشيد، سيستم مانيتوريتوجه 

 يبرا يکمک ييک وسيله براي سيستم مانيتورينگ عالئم حياتي سانترال استفاده خواهد شد( 

 ياشانه هناطمينان بيشتر بايد همواره در کنار آن از عالئم و  يباشد. برا يت بيمار موضعي يارزياب

 نيز استفاده شود. يبالين

  قبل از استفاده ازCMS، .دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه نماييد 

رد دستگاه را مشروط بر رعايت موا صحيح عملکردو  شرکت پويندگان راه سعادت، مسئوليت ايمني

 بر عهده مي گيرد.مذکور در اين دفترچه 

 ،فقط بايدمحصول بازکردن  و جابجايي ،تعميرات ،اصالحات تمامي امور نصب، توسعه، تغييرات 

 صورت پذيرد.   افراد متخصص وآموزش ديدهشرکت سازنده و توسط 

 .تميز کردن محصول بايد توسط افراد آموزش ديده صورت پذيرد 

  نرم افزارCMS را به  ينرم افزار ياز خطاها يناش يشده است که امکان خطرها يطراح يطور

 حداقل برساند.

  الزاميست سيستم يمربوط به حمل و نقل و نگهدار ينکات ايمنرعايت. 

  قبل از مانيتورينگ کليه تجهيزاتCMS از نظر عدم آسيب ديدگي حين انتقال، نصب، نگهداري 

س از پفوراً با خدمات  ،در انبار و استفاده از آن بررسي شود. در صورت مشاهده هر گونه خرابي

 تماس گرفته شود.شرکت فروش 

  با سيستم  مرتبطتجهيزات و سالم بودن از روشن  ،از مانيتورينگقبلCMS د.اطمينان حاصل شو 

 باشد.شده تنظيم  يهنگام مانيتورينگ، حتماً زمان سيستم بايدبازمان محل 

 شود، از صحت تنظيمات زمان سيستم اطمينان حاصل يبه صورت دوره ا. 

 کند.يم يشرکت پويندگان راه سعادت را پشتيبان يفقط بدسايدها سهند سانترال 

  يم هيتوصسيستم بايد هر دو سال يکبار، توسط افراد آموزش ديده مورد بررسي قرار گيرد، اما 

 .سال است 10 ستميطول عمر سن ياعالوه بر  رد.يهر سال انجام گ ين بررسيا شود که

 که با  ييط هاياستفاده از تلفن همراه در محCMS يباشد. سطح باال يکنند، ممنوع م يکار م 

شود، ممکن است باعث اختالل  يستم تلفن همراه تشعشع ميکه توسط س يسيامواج الکترومغناط

 شود. CMSدر عملکرد 

 از اثرات  يريبه منظور جلوگEMC  برعملکردCMSا به همراه يد در مجاورت يستم نباي، س

ر ياسا در مجاورت ياز به استفاده همراه ينرد و در صورت يگر مورد استفاده قرار گيزات ديتجه

 رد.يد قرار گييط استفاده مورد تايد نرمال بودن عملکرد دستگاه در شرايزات، بايتجه

  هر يک از اجزايCMS  بايد در شرايط محيطي از صدا، لرزش، فشار، خاك، مواد خورنده، آتشزا و

قابل انفجار به دور باشد. بايد فضاي کافي در قسمت جلو و عقب آن براي عملکرد، نگهداري و 

 5بايد حداقل  CMSتعمير آسان آن وجود داشته باشد. همچنين به منظور داشتن تهويه مناسب، 

 اطراف قفسه فاصله داشته باشد. اينچ( از  2سانتي متر )
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 يمبان 1فصل 

 CMSبا يآشناي  1-1
 کاربرد 1-1-1

CMS ا موسسات يدر بيمارستانها  بدسايداطالعات و عالئم حياتي از چندين  يمرکزبه منظور مانيتورينگ

 درماني بكار مي رود و کاربرد خانگي ندارد. 

  ته شده ظر گرفبراي استفاده توسط پزشكان با صالحيت يا پرستاران آموزش ديده در ن فقطاين دستگاه

 .است

   عنوان  به اًتقيممسصرفاً مرجعي براي پزشكان بوده و نمي تواند ، آالرم هاها، پارامترها و شكل موج

 مبناي معالجات کلينيكي مورد استفاده قرار گيرد. 

  ديگر يل وسا را با است در ابتدا عالئم حياتي بيمار مبهميا  غيرمعقول، شدهداده چنانچه مقادير نمايش

 را تعيين نماييد.CMSنموده و سپس صحت عملكرد  يارزياب

 شده است.  در نظر گرفته ينمايش هصفحمقابل متر  1حدود  ،مانيتورينگت فاصله مناسب اپراتور جه 

 

 محدوديت ها 1-1-2

 .داردنعوارض جانبي محدوديت يا 

 

 عملکردها  1-1-3

CMSفراهم مي هاايدبدسکه شبكه مانيتورينگ را با اتصال  استقوي و با عملكرد باال  ي، مجهز به نرم افزار 

رينگي مرکزي براي مي تواند مانيتو CMSها، بدسايد، پردازش، آناليز و نمايش اطالعات يذخيره سازنمايد. با 

 تمامي بيماران فراهم آوردکه منجر به افزايش کارآيي و کيفيت امور مانيتورينگ مي شود. 
 :CMSاز قابليت هاي مهم  يبرخ

 بدسايد  32مانيتورينگ حداکثر 

 از اطالعات تخت  32 يساعت برا 48تخت و  16 يبراساعت  96حداکثر  يبازبينTrendمار در حال هر بي يبرا

 مانيتورينگ 

 در حال مانيتورينگآالرم رخ داده براي هر بيمار  720يبازبين 

 مقدار  1000يبازبينNIBP در حال مانيتورينگ هر بيمار  يبرا 

 از اطالعات تخت  32 يساعت برا 24تخت و  16 يبراساعت  48حداکثر يبازبينDisclosure  ر بيمار هبراي

 مانيتورينگدر حال 

 پذيرش شدهبيمار  2000اطالعات  بازبيني 

  مانيتورينگ يكBed ( به صورت بزرگ نما شده در صفحه نمايش دومBedView ) 

 مديريت اطالعات بيمار 

  ثبت وقايع و اقدامات صورت گرفته در خصوص آالرمHR 

 يثبت وقايع و اقدامات صورت گرفته در خصوص رکوردگير 

  تصويريآالرم هاي صوتي و 

 رکوردگيري / پرينت 
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 انتخاب رنگ شكل موج ها و پارامترها 

  سهولت در تنظيمات سيستم سانترال 

  1080پشتيباني از دو صفحه نمايش با وضوح نمايشx 1920(Full HD) 

  پشتيباني از شبكهLAN )با سيم / بيسيم( 

  امكان ارتباط با سرورPACS براي ايجاد و نمايش فايل دايكام 

  امكان ارتباط با سرورHIS  براي ارسال اطالعات 

 ( ارسال فرمان اندازه گيري فشارخون غير تهاجميNIBPاز سانترال به بدسايد ) 

  امكانBackup  گيري از اطالعات هرBed (Disclosure, Trend, NIBP List, Alarm List)  و ذخيره سازي

  Flashروي حافظه

  د و بارکدخوانيطريق صفحه کلامكان وارد کردن اطالعات از 

 

 اجزا  1-1-4

CMS تشكيل شده استزير ياجزا، از: 

 دستگاه اصلي .1

 دومصفحه نمايش  .2

 دستگاه هاي ورودي و خروجي .3

 پرينتر /رکوردر .4

 تجهيزات شبكه .5

 
 

 نکته:

  مدل سيستم دستگاه اصلي درSahand  شامل يک صفحه نمايش و يکPC به صورت

ارائه مي  All in oneاين اجزا به صورت يک  Sahand Proمدل مي باشد و درمجزا 

 شود.

 يد تمام اجزايباCMSنشان  يداراCE .باشند 

 
 

 شبکه ارتباط با  1-1-5

CMS،  ا ي يميبه صورت سبا بدسايدهاي متصل به شبكه

ت به صوراز اين طريق  و آن ها را تبادل اطالعات کردهم يسبي

ر به صورت زي CMSمتمرکز مانيتور مي نمايد. نمودار شبكه اي 

 مي باشد:

 
 CMSي اارتباط شبكه   2-1شكل 
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 نصب 2فصل 

 باز نمودن جعبه و چک کردن دستگاه 2-1

 هشدار  

  .از بين بردن مواد بسته بندي بايد مطابق با الزامات محلي صورت پذيرد 

  اجزايCMS در حين حمل و نقل يا استفاده، آلوده شده باشد.  ،ممکن است در انبار 

 

 نصب  2-2

 هشدار  

  نصبCMS  بايد توسط افراد تعيين شده ي شرکت سازنده صورت پذيرد. امتياز انحصاري

متعلق به شرکت سازنده مي باشد. هيچ سازمان يا شخصي بدون  اًفصر CMSنرم افزار 

ر نمي م افزامجاز به بهره برداري، کپي برداري،  مبادله يا هر گونه استفاده از نر ،داشتن مجوز

 باشد. 

 

 هشدار  

  هرگزCMS .را در مجاورت منابع قوي نويز قرار ندهيد 

  هرگز دستگاه هاي حساس به نويز را در مجاورتCMS .قرار ندهيد 

  در صورت استفاده ازCMS ارد. در مجاورت گازهاي بيهوشي اشتعال زا, امکان انفجار وجود د 

 

 

 راه اندازي سيستم 2-3
 نکته:

  قبل از استفاده از سيستم، از کاليبره بودن صفحه )هاي( لمسي و اتصال کابل شبکه

 اطمينان حاصل شود.

  سيستم به قبل از روشن کردن سيستم از اتصال اجزايCMS  اطمينان حاصل نماييد، در

 غيراينصورت ممکن است برخي از اجزاي سيستم عملکرد صحيح نداشته باشند.

 يي پخش مي گرددتا از صحت عملکرد صداي آن مطمئن ، صدابعد از روشن کردن سيستم

 نمايش داده مي شود. ،شويد.  لوگو ي شرکت نيز در صورت تنظيم
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. سي مي گرددبطور خودکار برر آن قبل از اجراي برنامه صحت بانك اطالعاتي ،CMSبا هر بار راه اندازي 

نمايش  1-2شكل مانند  …SYSTEM IS CHECKING DATABASE PLEASE WAITپيغام

 داده مي شود. 

 

 

 
 

 

شدن  ا روشنببرق خاموش شود، ممكن است پايگاه داده آن آسيب ببيند.  اگر دستگاه به دليل قطع ناگهاني

ول مي ماني طمدت ز ،چنانچه پايگاه داده آسيب ديده باشد، مجدد سيستم و بررسي خودکار صحت پايگاه داده

 اين مشكل را حل کند.  CMSکشد تا 

نمايش   …SYSTEM IS REPAIRING DATABASE PLEASE WAITپيغام، در اين حين

 داده مي شود. 

 

 هشدار  

  به منظور جلوگيري از خطا يا هر گونه اثرات ناشي از قطع برق، تجهيز دستگاه بهUPS لزامي ا

 است.

  درحالتيکه برق ساختمان قطع است و سيستم از برقUPS استفاده مي کند، قبل از خاموش 

 ، به طور دستي سيستم را خاموش نماييد.  UPSشدن 

 نکته:

  ارتباط شبکه اگرCMS  پيغام ، قطع باشدNetwork cable is unplugged  در نوار

 وظيفه سيستم نشان داده مي شود. 

  اگر امکان برقراري ارتباط شبکه ايCMS  وجود نداشته باشد مانند اشکال در کارت

در نوار وظيفه سيستم نشان  Network problem, system restarts in # sپيغام ، شبکه

 ثانيه، سيستم مجدد را ه اندازي مي شود. 120ي شود. بعد از داده م

  اگر فايل فعال سازي نرم افزار رويCMS  موجود نباشد و يا محتواي آن نادرست باشد

 در نوار وظيفه نمايش داده مي شود. Not Licensedپيغام 

 

 خاموش کردن سيستم  2-4
 فشاردهيد.براي خاموش نمودن سيستم کليد پاور روي کيس را 

 نمايش پيغام بررسي صحت پايگاه داده 1-2شکل 
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 صفحه نمايش 3فصل

 ياطالعات کل3-1
CMS د پنجره ها . تعداکند يم يپشتيبانهمزمان  طور بهش يدو صفحه نما يرورا  بدسايد 32ش حداکثر ينما

ه در شكل زير کهمانگونه آورده شده است.(  4فصل )اطالعات بيشتر در  به تنظيمات صفحه نمايش بستگي دارد.

 . ودشمي  تقسيمبيمار  يپنجره به هشت سطر و دو ستون حداکثر  CMSصفحه نمايش هر مشاهده مي شود 
 

 
 

 

 

 

 

 اطالعات صفحه نمايش  1-3شكل 
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 پنجره بيمار 3-2
متصل به مار معرف يك بدسايد است که در آن تمام اطالعات و عالئم حياتي بي CMSدر بيمار  يهر پنجره 

 .شودمي و کنترل مانيتور آن 
 

 در حالت قطع ارتباطپنجره بيمار  3-2-1

بدسايد بيمار  . بدين معنا کهقرار گيرد ”offline“مانيتورينگ، پنجره بيمار ممكن است در وضعيت  حيندر 

 قطع شده است.  CMSخاموش بوده يا اتصال آن با 

 

ابق شكل مط Bed Disconnect” “آالرم offline،عالوه بر نمايش  ،بدسايد با CMSدر صورت قطع ارتباط 

 يگردد. )برا يايجاد ممتوسط با اولويت  ،SILENCEتا هنگام برطرف شدن مشكل يا کليك دکمه  3-2

 مراجعه نماييد.(  5اطالعات بيشتر در خصوص آالرم به فصل 

 

 
 

 

 

 

 

 

 CMSپيغام قطع ارتباط بدسايد با  2-3شكل 
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 پنجره بيمار در حالت مانيتورينگ 3-2-2

ر نشان كل زيششود.  يداده هاي انتقال يافته از بدسايد بالدرنگ در پنجره ي بيمار مربوطه نمايش داده م

 باشد.و حالت مانيتورينگ مي  CMSدهنده ي ارتباط بدسايد با 

 

 

 

 پنجره بيمار در حالت مانيتورينگ 3-3شكل 

 

 

 

 

 . مکان نمايش اطالعات بيمار1

ين قسمت در ا NIBP Startهمچنين دکمه هاي  و نام بيمار را نمايش مي دهد. پنجره، شماره مكاناين 

 (NIBP Strat 3-3 )مراجعه به بخش امكان اندازه گيري فشارخون غيرتهاجمي را فراهم ميكند.

 

 . مکان نمايش آالرم ها2

در اين قسمت  Record/Printبراي نمايش آالرم هاي تصويري بكار مي رود. همچنين دکمه  ،اين مكان

 امكان رکوردگيري/پرينت گيري را فراهم ميكند.

 

 هاشکل موج . مکان نمايش 3

فريز ج شكل موت، با کليك کردن اين قسم را نمايش ميدهد. بدسايدهاي انتقال يافته از شكل موج  ،مكاناين 

 برميگردد. اوليه با کليك کردن مجدد به حالت  و مي شود

همراه با  IBPو نمايش سيگنال  مي باشد همراه با مقادير ليد، گين، سرعت و فيلتر ECGنمايش سيگنال 

 آن مي باشد. Scaleمقدار 

 

ال و ليبل سيگن Scaleتوجه : درصورتي که ورژن بدسايد اين قابليت را پشتباني کند که مقادير 

IBP  را برايCMS  ارسال نمايد، مقدارScale  نمايش داده شده در و ليبلCMSن و بدسايد يکسا

را  ”IBP“ليبل( و 30_250-) Scaleمقدار پيش فرض خود را براي  CMSاست. در غير اينصورت 

 همراه با سيگنال نمايش مي دهد.

 

 . مکان نمايش پارامترها4

 اين مكان، مقادير پارامترهاي انتقال يافته از بدسايد را نمايش مي دهد.

2 1 

4 3 

 پنجره بيمار در حالت مانيتورينگ 3-3شكل 
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 CMSر واحد از سمت بدسايد، ( و با تغيي4-3ثابت مي باشد )شکل CMSتوجه: واحد پارامترها در  

 ، دريافت و نمايشCMSش فرض در پي هايهمچنان مقادير صحيح پارامترها را با توجه به واحد

 مي دهد.

 
 

 

 

 

 

 

 
 

فحه باز يين صبا کليك کردن روي قسمت نمايش پارامترهاي هر بد، صفحه تنظيمات مربوط به همان بد در پا

 مي گردد. 
 

 

 

 

 

 

Parameter Default units 
HR BPM 

SPO2 % 

Resp BrPM 

NIBP mmHg 

Temp ˚C 

IBP mmHg 

EtCo2/FiCo2 mmHg 

AWRR BrPM 

BFI/BS/SQI/EMG % 

 CMSليست واحد هاي پيش فرض  4-3شكل 
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3-3 NIBP Start 

 ارسال درخواست اندازه گيري فشار خون غير تهاجمي به بدسايد

 هشدار  

  قبل از استفاده از اين امکان حتماً بخشNIBP اي بدسايد را مطالعه نمايد و هشداره

 ايمني را رعايت کنيد.

ال مي گردد درخواست اندازه گيري براي بدسايد مربوطه ارسروي صفحه اصلي   NIBP Startبا فشردن دکمه 

ر مي يابد که تغيي NIBP Stopشود. در طول اندازه گيري وضعيت دکمه به گيري فشار خون شروع ميو اندازه

خطاي  يغامپو در صورت وجود  RTCPهنگام اندازه گيري مقدار  با فشردن آن اندازه گيري متوقف مي شود.

 مي شود. مشاهده روي قسمت سيگنال همان تخت مربوط به اندازه گيري،

 نکته:

  با هر بار فشردن دکمهNIBP Start.اين دکمه پنج ثانيه غير فعال مي شود ، 

  منو وجود ندارد.  باز کردندر طول اندازه گيري فشار خون امکان 

 را  در صورتي که بدسايد متصل به سانترال قابليت دريافت فرمان اندازه گيري فشارخون 

 غير فعال مي باشد. NIBP Startپشتيباني نکند، دکمه 

  که منو باز باشد )صفحه به سمت باال جمع شده باشد(، دکمه  حالتيدرNIBP  Start  ،

وجود نخواهد داشت.
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 فريز/ لغو فريز شکل موج 3-4
، پيغام ن حالتبا کليك در قسمت شكل موج ، مي توان تمامي شكل موج هاي در حال حرکت را فريز کرد. در اي

ت فريز در قسمت شكل موج نمايش داده مي شود. با کليك مجدد اين قسمت، از حال ”Frozen“قرمز رنگ 

 خارج و پيغام محو مي شود. 

 

 
 
 

 

ز حالت فريز ارا نيز مي توان فريز و يا   Bed Viewي شكل موج ها ،در ضمن با کليك روي صفحه نمايش دوم

 خارج کرد.

 

 نکته:

 ثيري روي يکديگر نميتأهيچ  ،يا پنجره بيمار مربوطه Bed Viewفريز کردن شکل موج هاي    

 گذارند.

 

 نمايش پيغام فريز 5-3شكل
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 نوار وظيفه 3-5
مي  هدهشاوجود دارد که در شكل زير م)نوار باالي صفحه نمايش(  نوار وظيفهدکمه در قسمت  شش

 .شود

 

 
 

 

3-5-1 SILENCE 

. با استعال فصوتي آالرم قرار دارد. در حالت معمول  ”SILENCE“، دکمه هيفوظنوارسمت چپ منتها اليه در 

 رم(کنترل آال 5)مراجعه به فصل .صوتي را فعال يا غير فعال نمودآالرم کليك اين دکمه مي توان 

 

3-5-2 HOME 

ه بو  بنديدبرا صفحه کمكي باز شده دکمه مي توانيد اين براي نمايش صفحه اصلي بكار مي رود. با فشردن 

 بازگرديد. CMSصفحه اصلي 

 

3-5-3 SETTING 

يستمي ستنظيمات کاربر مي تواند  منوي سانترال در صفحه تنظيمات باز مي شود و دکمهبا فشردن اين 

CMS انجام دهدرا. 

 

3-5-4  HISTORY 

گ سربر دودر اين منو  .باز مي شود Historyمنوي سانترال در صفحه  ،HISTORY،با فشردن دکمه 

 مشاهده مي شود که عبارتند از: 
 History-Patient List 

 History-Alarm Setting List 

 

 

3-5-5  PACS View 

 ي ، صفحهPACS Viewبا کليك روي دکمهدر صورتي که نرم افزار، اتصال به سرور پكس را پشتيباني نمايد 

 ود.شو نمايش فايل هاي دايكام، در صفحه نمايش دوم باز مي  PACSمرورگر براي ارتباط با سرور 

 

 نکته:

غيرفعال مي  PACS View، دکمه ي  A×B Beds + A×B Bedsدر مدهاي نمايشي  با ساختار 

باشد.

 آيتم هاي نوار وظيفه 6-3شكل 
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 Bed Viewنمايش  4فصل

 اطالعات کلي 4-1
CMS ،امكان نمايش اطالعات يك بيمار را به صورت بزرگتر در صفحه نمايش دوم“Bed View”،  فراهم مي

 مانيتور مي گردد.  با دقت و تمرکز بيشترپنجره بيمار مورد نظر  ،سازد. در حقيقت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحه نمايش دوم                                            صفحه نمايش اصلي

 

 

 Bed“دکمهروي قسمت پارامترهاي پنجره بيمار مورد نظر کليك کرده و در منوي باز شده روي براي اين کار، 

View”  .کليك نماييد 

 

 نکته:

  در مدهاي نمايشي  با ساختارB Beds×B Beds + A×A  دکمه ي ،Bed View  غيرفعال

 مي باشد.

  سبز بودن دکمه يBed View ، در منويBed Setup  حالت نمايش نشان دهنده فعال بودن

Bed View .براي آن تخت است 

 

 

 حه نمايش دومدر صف Bed Viewنمايش  1-4شكل 
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 Bed Viewصفحه نمايش  4-2
4      1 

      

 

 

 . اطالعات بيمار1

 پنجره و نام بيمار نمايش داده مي شود.در اين قسمت، شماره 

 

 . شكل موج ها2

 در اين قسمت، شكل موج هاي انتقال يافته از بدسايدها نمايش داده مي شود.

 

 . پارامترها3

 در اين قسمت، مقادير پارامترهاي انتقال يافته از بدسايدها نمايش داده مي شود.

 

 . آالرم4

 داده مي شود.در اين قسمت، آالرم هاي تصويري نمايش 

 

 

 

2 
3 

 Bed Viewصفحه نمايش    2-4شكل
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 کنترل آالرم 5فصل 

 ساختار آالرم 5-1
ي( به رم تكنيكد )آالآالرم در نتيجه بروز عالئم حياتي غيرطبيعي )آالرم فيزيولوژيكي( و يا مشكالت فني بدساي

الرم هاي )آالرم سيستمي( مي باشد. آ CMSانتقال يافته و يا مربوط به خود  CMSوجود مي آيد که به 

، CMSاي صوتي و تصويري است. آالرم ه CMSاً جهت اطالع کاربر از وضعيت فعلي فصر CMSسيستمي 

 ي باشد ، الزم به ذکر است که:م IEC 60601-1-8مطابق با استاندارد 

 آالرم ها بطور کلي به سه دسته تقسيم مي شوند: ، با توجه به مطالب باال 

 .  آالرم ها ي فيزيولوژيكي  1 

 .  آالرم ها ي تكنيكي     2 

 .  آالرم ها ي سيستمي 3 

 ها به سطوح زير تقسيم مي شوند: با توجه به شدت، آالرم 

 آالرم با اولويت باال ،1.  سطح1          

 آالرم با اولويت متوسط   ،2.  سطح2          

 آالرم با اولويت پايين   ،3.  سطح3          

 

 آالرم ها ي صوتي 5-1-1

 آالرم هاي صوتي با سه سطح فعال مي شوند:

 يه يكبارثان 10هر، ”Do-Do-Do------Do-Do, Do-Do-Do------Do-Do“:   1آالرم صوتي سطح -

 ثانيه يكبار 25هر ، ” Do-Do-Do“:  2آالرم صوتي سطح -

 ثانيه يكبار 50هر، ”Do“:   3آالرم صوتي سطح -

 

 نکته :

 ا بآالرم صوتي را  ،سيستم، اگر آالرم هايي با اولويت متفاوت به طور همزمان رخ دهد

 باالترين اولويت فعال مي کند.  

  الرم متري به صفحه نمايش قابل مشاهده و آ 2آالرم هاي تصويري بطور ميانگين از فاصله

 متري قابل شنيدن مي باشد.  10صوتي از فاصله حدوداً 

  سايد و باالتر هنگامي که صداي آالرم از بد 12در صورت استفاده از بدسايدهاي با ورژن

 ي نمايش داده مي شوند. با رنگ خاکستر ي آن بدسايدقطع شود، همه پيغام ها
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 SILENCEعملکرد دکمه  5-1-2

، صداي آالرم غير فعال مي گردد. اگر آالرم جديدي رخ دهد، فشرده شود ”SILENCE“زماني که دکمه 

 به طور خودکار فعال مي شود. فعال کردن صداي آالرم به طور دستي نيز امكان پذير است. صداي آالرم 

 

 محل نمايش آالرم 1-5شكل                                              

 

ده و مشاه” AUDIO OFF“عبارت، در شرايط عادي، عالوه بر تغيير رنگ دکمه ”SILENCE“با فشردن دکمه 

عال مي فودکار به طور خ، صداي آالرم صداي آالرم غيرفعال مي شود. در اين شرايط اگر آالرم جديدي رخ دهد

رمي بت اول شود . همچنين براي  فعال کردن صداي آالرم به طور دستي ، با کليك مجدد آن، دکمه به حال

              گردد.                         
 

 

 ,HR out of limit, RESP Apneaدر شررررايط بحرانررري  ) ”SILENCE“اگرررر دکمررره ي

Asystole عبرارت متنري آن بره  ،شركل زيرر عرالوه برر رنرگ دکمره ( فشررده شرود، هماننرد“ALARM 

SILENCED” ر ايرن مردت ثانيره ( آغراز و د 120دقيقره ) 2شرمارش معكروس بره مردت ، تغيير مي کنرد

بره طرور ، صرداي آالرم جديردي رخ دهرد ، چنانچره در ايرن شررايط آالرم بحرانريصداي آالرم قطع مي شرود

 خودکار فعال مي شود . 

در نوار وظيفه نشان داده مي شود. برا    آيكون  ،شدن صداي آالرم سيستم در شرايط بحرانيبا غير فعال 

 آيكون نيز محو مي شود.دکمه به حالت اول برمي گردد و ، فعال کردن مجدد آن
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 آالرم هاي تصويري 5-1-3

ر سطوح ه بيانگبا رنگ هاي پس زمينه متفاوت ک آالرم، زماني که وضعيت آالرم براي بيمار به وجود مي آيد

 در مكان مناسب نمايش داده مي شود. ،مختلف از آالرم است

  

كه مربرروط برره قطررع ارتبرراط شررب CMSو سيسررتمي  ، تكنيكرري بدسررايدآالرم هرراي تصررويري فيزيولرروژيكي

يسرتمي و سديگرر آالرم هراي در براالي پنجرره بيمرار مربوطره نمرايش داده مري شرود.  CMSاي بدسايد برا 

راي )بر رکروردر در نروار وظيفره نمرايش داده مري شرود. پيغرام هراي خطراي و همچنرين CMSپيغام هراي 

 مراجعه نماييد.( 21اطالعات بيشتر به فصل 

 

 نکته :

اگر چندد آالرم  ،شرايطي که چند آالرم با سطوح مختلف به طور همزمان براي يک پنجره رخ دهددر 

بده صدورت  1بده آالرم هداي سدطح  آالرم مربوطپيغام ، رخ داده باشد مادامي که رفع نشده 1سطح 

 ، ساير آالرم ها به طور چرخشي نمايش داده مي شوند. در غير اينصورت چرخشي و

 

 پارامترچشمک زدن  5-1-4

د. خواهرد برو چنانچه هر يك از پارامترهاي فيزيولوژيكي منجر به وقوع آالرم شود، مقدار آن پارامتر چشمك زن

، اشردب”ON“الت حوقتي مقدار پارامترها  از محدوده آالرم تنظيم شده تجاوز کند و آالرم آن پارامتر در بدسايد 

 شود.مي  نيز چشمك زن CMSمقدار آن پارامتر در 

 

 برا مقرادير تغيير نمري کنرد بلكره CMSمحدوده آالرم توسط  CMSصورت پيش فرض پس از راه اندازي  به

 تعيين مي شود.  HR محدوده آالرم پارامتر ،شده از سمت بدسايد ارسال

 

 نکته : 

و يدا   CMSيا خاموش کردن  ،ذخيره مي شود و با قطع ناگهاني برق CMSآالرم هاي هر بدسايد در 

 غيرفعال شدن آالرم،  از بين نمي روند.

 

 نکته : 

 ثانيه مي باشد.   1بطور ميانگين   CMSخير ارسال آالرم از سمت بدسايد به تأمدت  

 

 رنگ قلم رنگ پس زمينه اولويت آالرم

 مشكي قرمز (1باال )

 مشكي زرد ( 2متوسط )

 مشكي فيروزه اي ( 3پايين )
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 هشدار  

ي فقط آالرم هاي مرتبط با آن پارامترها، پارامترهاي خاصي جهت مانيتورينگ انتخاب شده باشد اگر

Bed  .مي  در حالتي که منو باز است، آالرم مربوط به تمامي پارامترها نمايش همچنيناعالم مي گردد

 مراجعه شود( 2-2-13)به بخش  يابد.

ه تنظيمات صداي آالرم پارامترها با توجه به عدم حضور دائم مراقب، شرايط محيط و شرايط بيمدار بد

 گونه اي تنظيم شود که منجر به بروز خطر براي بيمار نگردد.

 

 آالرم اتفاق مي افتد :وقتي که 

 شناختن آالرم و داليل وقوع آن براي کاربر ضروري است. 
 .  شرايط بيمار را برررسي کنيد.1

 .  آالرم هاي مربوط به هر ماژول خاص را بشناسيد. 2

 .  داليل وقوع آالرم را بشناسيد.3

 را در صورت لزوم فشار دهيد. ”SILENCE“.  دکمه 4

 .  وقتي دليل وقوع آالرم رفع شد، صداي آالرم را فعال کنيد. 5
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 CMSمنوي  6فصل 

 :اطالعات کلي 6-1

ت و برگ اسبا کليك روي قسمت پارامترهاي هر بد، منويي به شكل زير باز مي شود. منو داراي چندين سر

 ت سربرگشويد. در صورتي که تنظيمات و اطالعاميتوانيد با کليك روي هر سربرگ وارد منوهاي مختلف 

 اهده است. و شماره تخت قابل مش IDمربوط به يك تخت باشد، در باالي منو نام بيمار، شماره  منحصراً

ذخيره  طالعاتي که به سانترال متصل شده اند و داراي ابا کليك روي شماره تخت ليستي از شماره تخت هاي

 د. نمايش مي ياب شده مي باشند،

 نکته:

  در صورت تغييرBed Offset  ليست شماره تخت ها از بد تنظيم شده براي ،Bed Offset 

 شروع خواهد شد.

  با باز شدن منو صفحه سانترال به سمت باال جمع مي شود. در اين حالت تنها پارامترHR و 

 براي تخت ها نمايش داده مي شود. ECGسيگنال 

  در صورتي که از طريق دکمه هايSetting  يا History رد وارد منو شويد و سپس بخواهيد وا

ورود  مربوط به يک تخت است، صفحه اي نمايش مي يابد که بايد قبل از د که منحصراًيمنوهايي شو

ارج کليک کنيد. در صورتي که خ OKاز ليست انتخاب کنيد و روي دکمه را به آن منو شماره تخت 

 اهد شد و در همان منو باقي ميمانيد.اين صفحه کليک کنيد، صفحه بسته خو

 

 ج از منوون خروبا تغيير شماره بد اطالعات سربرگ منو جاري و ساير منوها به روز مي شود و مي توانيد بد

 يد. خاب کنشماره تخت را تغيير داده و تخت ديگري را براي تغيير تنظيمات و يا بازبيني اطالعات انت

 در صفحه اصلي، منو بسته مي شود. Homeبا فشردن دکمه 

 

 CMSمنوي 1-6 شكل
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 کنترل هاي مشترك  6-2
6-2-1  Tooltip 

 شود. ي، ظاهر مرديگ يقرار م صفحهدر  ... ، ري، تصوكونيآ كي يمكان نما رو يکه وقت ياميپ
 

 تنظيمات با دسترسي سطح باال 6-2-2

به معني لزوم برخي از تنظيمات فقط براي افراد مجاز و آموزش ديده قابل دسترس مي باشد. آيكون 

دسترسي سطح باال براي تغيير تنظيمات در آن قسمت مي باشد. با کليك کردن روي اين آيكون صفحه اي 

( ظاهر مي گردد که با وارد کردن رمز صحيح و سپس فشردن دکمه Authenticationبراي اهراز هويت )

 ي با فشردن دکمه .ثانيه مهيا مي گردد 300،  امكان دسترسي سطح باال تنظيم موردنظر براي مدت 

Log out،  يا اتمام زمان فوق و يا خارج شدن از منوي مربوطه، دسترسي سطح باالي کاربرغيرفعال مي

و يا بيرون اين صفحه کليك کنيد، تغييري اعمال نمي شود و  ”Cancel“دکمه  گردد.در صورتي که روي

 صفحه بسته مي شود.
 توجه:

  .رمز عبور مذکور توسط کارشناسان شرکت تنها به افراد مجاز و آموزش ديده داده خواهد شد 

 دد.با خروج از منوي جاري که دسترسي آن فعال گرديده است، دسترسي سطح باال غيرفعال مي گر 

  و روي دکمه  با کليک روي آيکونLog Out.دسترسي غير فعال مي گردد ، 

 

 صفحه کليد مجازي 6-2-3

الي آن در با با کليك کردن روي هر يك از فيلدهاي متني، صفحه کليدي براي ورود اطالعات باز مي شود که

و يا  زيليد مجاخارج از صفحه کمتني که روي آن کليك شده وجود دارد و مي توان آنرا تغيير داد. با کليك 

 ن قبلي مي، صفحه کليد بسته خواهد شد و متن جديد جايگزيدر باالي صفحه کليد مجازي (▼)بستن  آيكون

 شود.

 باشد. روف مياگر فيلد از نوع عددي باشد صفحه کليد فقط شامل اعداد و در غير اينصورت شامل اعداد و ح

 

 ساعت 6-2-4

ر راي تغييو حالت ببراي تعيين زمان و يا براي تعيين بازه زماني نمايش مي يابد. در هر دصورت، ساعت به دو 

 انتخابا رر روز سال يا ماه روي تاريخ باالي صفحه کليك کنيد. ابتدا سال، سپس ماه ميالدي و در مرحله آخ

و يا  "Cancel"دن دکمه کنيد. در قسمت پايين صفحه مي توانيد ساعت و دقيقه را نيز تنظيم نماييد. با فشر

 کليك خارج از کادر ساعت، تغييرات اعمال نگرديده و صفحه بسته مي شود.
 

 Saveآيکون 6-2-5

 در برخي از صفحات منو که نياز به ذخيره سازي تغييرات اعمال شده است، در نوار رنگي باالي منو آيكون 

 يرات ذخيره شده و منو بسته مي شود.موجود است. بعد از اعمال تغييرات با فشردن اين آيكون تغي
 توجه:

نصورت با کليک کنيد، در غير اي Saveروي آيکون قبل از خروج از منو، براي ذخيره و اعمال تغييرات حتما بايد 

 يا بستن منو تغييرات اعمال نمي گردد.و رفتن به منوي ديگر 
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 Helpآيکون  6-2-6

قابل مشاهده است. با کليك روي اين آيكون  در کنار نام منو روي نوار رنگي آيكون در تمامي صفحات 

نمايش مي يابد. مي توانيد از طريق نوار عمودي کنار صفحه وارد صفحات ديگر  منوصفحه راهنماي مربوط به آن 

Help  ،منوي مورد روي شويد. براي خروج از صفحه ي راهنما، مي توانيد از طريق سربرگ هاي باال ي صفحه

در نوار وظيفه منو را  Homeهمچنين ميتوانيد با فشردن دکمه  کليك کنيد و وارد آن منو شويد.نظر خود را 

 ببنديد.
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 Manage Patient منوي7فصل

 کلياطالعات  7-1
 امكان ويرايش اطالعات بيمار و ترخيص بيمار را فراهم مي سازد. اين صفحه

 :نکته 

 ،ل شدهو بدسايد، عالئم حياتي بيمار جديد که از سمت بدسايد ارسا CMSبا برقراري ارتباط بين 

 يره مي گردد و نمايش داده مي شود. به طور خودکار ذخ

 

 ويرايش اطالعات بيمار 7-1-2

ايش ريد يا ورا وار در اين صفحه مي توانيد اطالعات بيمار از قبيل نام، جنسيت، گروه خون، تاريخ تولد و....

 با کليك روي ماييد.نکنيد.براي ورود يا ويرايش اطالعات روي فيلد موردنظر خود کليك کرده و اطالعات را وارد 

 صفحه مي توانيد جنسيت را تغيير دهيد. در تصوير آدمك

 

 ذخيره سازي اطالعات بيمار 7-1-3

صفحه بسته مي  شدهاطالعات در سيستم ذخيره در نوار رنگي باالي منو  (Save) آيكون با کليك روي 

 شود.

 

 ترخيص يک بيمار 7-1-4

افظه و از حاترخيص يك بيمار به معناي پايان دادن به مانيتورينگ آن بيمار و پاک شدن اطالعات حياتي 

 سيستم مي باشد. براي ترخيص بيمار:

 را  فشار دهيد.   (Discharge)آيكون،باالي منورنگي در نوار  .1

 هيد.را فشار د" Set"، ساعت و تاريخ ترخيص بيمار را انتخاب کنيد و دکمه ي منوي باز شدهدر  .2

 يد نماييد.کردن را تاي Dischargeپيغام سيستم براي  -3 .3

 

 هشدار  

  بعد ازDischarge چنانچه ارتباط بدسايد با ، کردنCMS ر به طور کامل قطع نشود، مقادي

 ذخيره مي گردد.  به عنوان اطالعات بيمار جديد ارسالي از سمت بدسايد 

 

 بارکد اسکنر7-2

کليك کنيد  مورد نظر فيلد متنيشده و روي  Patient Info، وارد منوي CMSپس از اتصال بارکد اسكنر به 

 شود. وارد مي فيلد متنيو سپس بارکد را بخوانيد. اطالعات خوانده شده از طريق بارکد اسكنر در 
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 Disclosureسربرگ   8فصل

 اطالعات کلي 8-1
 .ازدسرا فراهم مي و مقادير عددي پارامترها  ECGموج بازبيني شكل ساعت  48تا حداکثر  اين صفحه

 نکته :

 ساعت در حالت 24تخته و  16ساعت در حالت  48به مدت  Disclosureبعد از ذخيره ي اطالعات 

 تخته، درهنگام ذخيره ي اطالعات جديد، قديمي ترين اطالعات حذف مي شود. 32

 

 عملکرد 8-2
 انجام موارد زير امكان پذير مي باشد: "Disclosure"در صفحه

  شكل موجبازبينيECG 

 مقادير پارامترها  بازبيني 

 Options ( انتخاب پارامترها براي نمايش مقادير آنها) 

 پيمايش در صفحات 

  جستجو در صفحات 

 گيري/ پرينت  رکورد 

 

 ECGبازبيني شکل موج 8-2-1

در  کرد. ثانيه اي مي توان بازبيني شصتدر پنج رديف  دقيقه 5را به مدت  ECGدر اين قسمت شكل موج 

در پايين  Scrollثانيه ي بعدي بايد نوار  30صفحه جاري بيست ثانيه اول قابل مشاهده مي باشد براي نمايش 

مكان  کناردر ، تاريخ و ساعت هر لحظه ECGبا حرکت موس روي سيگنال  صفحه را به سمت راست بكشيد.

 نما نمايش مي يابد.
 

 بازبيني مقادير پارامتر 8-2-2

مترهاي بد. پاراش مي ياموقعيت مكان نما مقادير پارامترها در آن لحظه، در نوار باالي شكل موج نمايبا توجه به 

 قابل تغيير هستند. Option گزينهدر اين قسمت، با استفاده از  نمايش داده شده

 

8-2-3 Options ) رامترهاي براي نمايش مقادير آنهاانتخاب پا( 

قابل مشاهده است. با کليك کردن روي ( Options)آيكون  Disclosureمنوي رنگيدر سمت چپ نوار 

باز مي شود که ميتوان انتخاب کرد مقادير چه پارامترهايي به همراه شكل موج در صفحه اين آيكون صفحه اي 

Disclosure  .پارامترها عبارتند از :اين .خاب استتپارامتر قابل ان 12حداکثر نمايش يابد 

HR, ST, PVCs, PR, SPO2, PI, PVI, SPCO, SPHB, SPMET, SPOC, IBP1, IBP2, 

T1, T2, RESP, EtCo2, FiCo2, AWRR, BFI, BS, SQI, EMG 

 اين صفحه کليك کنيد.از يا خارج  OKبراي خروج از اين صفحه روي دکمه ي 
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 Disclosureي پيمايش در صفحه 8-2-4

 را نمايش مي دهد و به هنگام سازي صفحه را انجام مي دهد. Disclosureجديدترين داده هاي : آيكون 

 جديدتر از صفحه جاري را در صورت وجود نمايش مي دهد.صفحه : آيكون 

 ثانيه بعد از صفحه جاري را در صورت وجود نمايش مي دهد. Disclosure60: داده هاي آيكون 

 را در صورت وجود نمايش مي دهد. ثانيه قبل از صفحه جاري Disclosure60: داده هاي آيكون 

 قديمي تر از صفحه جاري را در صورت وجود نمايش مي دهد.صفحه : آيكون 

 ذخيره را نمايش مي دهد. Disclosure: قديمي ترين داده هاي آيكون 
 

 جستجو 8-2-5

انتخاب  پس ازدر سمت راست نوار رنگي منو، صفحه اي براي جستجو باز مي شود.  با کليك روي آيكون 

در همان تاريخ و زمان باز مي شود. در  Disclosureصفحه ي  ،"Goto"فشردن دکمه با مورد نظر  زمان

و يا بيرون اين صفحه کليك کنيد، تغييري اعمال نمي شود و صفحه بسته  ”Cancel“صورتي که روي دکمه 

 مي شود.

 نکته :

 دارد امکان پذير است.امکان انتخاب تاريخ تنها در بازه اي که اطالعات وجود 
 

 Disclosureاز  پرينت گيري/رکوردگيري 8-2-6

از آن صفحه باز مي  پرينت گيري/صفحه اي براي انتخاب زمان رکوردگيري با کليك روي آيكون  -1

 شود. 

در  ECGطر سيگنال پنج سمربوط به که  ثانيه اي در اين صفحه قابل انتخاب است 60پنج بازه زماني  -2

 است. Disclosureهمان صفحه ي 

ن شروع و پايا ، زمانپس از انتخاب سطر موردنظرصفحه قرار دارد که ميتوانيد نواري در پايين  -3

پرينت /کوردگيريربه عبارتي ثانيه تغيير دهيد.  60تا  5بين زماني بازه ي را در  پرينت گيري/رکوردگيري

 ادامه مي يابد. t2شروع و تا زمان  t1انتخاب شده از زمان  سطراز  گيري

 يري از بازه ي انتخابي آغاز مي شود.گپرينت رکوردگيري/Printبا کليك روي دکمه  -4

 نکته :

 ست.اثانيه  40ثانيه و براي پرينت گيري  5حداقل فاصله زماني قابل انتخاب براي رکوردگيري 

 

اطالعات بيمار شامل تاريخ و ساعت  ،ECGعالوه بر چاپ شكل موج  ،در هنگام رکوردگيري

بيمار، نام بيمار، تاريخ تولد وجنس، وزن و قد،  IDنوع رکوردگيري،  ،شماره بدسايد ،رکوردگيري

Trace1  وTrace2سرعت رکوردگيري و نوع فيلتر ،ECG  ،در بدسايد، نام بيمارستان، نام بخش

گردد. در طول رکوردگيري،پيغام و مقادير پارامترهابر روي کاغذ رکوردر چاپ مي نام پزشك 

“#Recording Disclosure Bed  ”.در نوار وظيفه مشاهده مي شود 
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 Graphical Trendسربرگ   9فصل

 اطالعات کلي 9-1
 را فراهم مي سازد. ساعت نمودار مقادير پارامترها 96حداکثر تا  اين صفحه امكان بازبيني

 نکته :

ساعت  48تخته و  16ساعت در حالت  96به مدت   Trend Graphicalي اطالعاتبعد از ذخيره 

 تخته، درهنگام ذخيره ي اطالعات جديد، قديمي ترين اطالعات حذف مي شود.  32در حالت 
 

 عملکرد 9-2

 در اين صفحه مي توانيد:

  بازبيني نمودارTrend  پارامترها مقادير و 

 Options ) آنهاعددي انتخاب پارامترها براي نمايش نمودار و مقادير( 

 در صفحات پيمايش 

  در صفحاتجستجو 

 گيري / پرينت  رکورد 

 

 و پارامترها Trendبازبيني نمودار  9-2-1

امترها ار پاردر اين قسمت نمودار پارامترهاي انتخاب شده به مدت يك ساعت قابل بازبيني است. رنگ نمود

يت ق با موقعمطابار مقادير پارامترها در باالي نمودمتناظر با رنگ نمايش داده شده آنها در صفحه اصلي است. 

 ش مي دهد. مكان نما تغيير مي کند، و مقدار هر پارامتر را در آن لحظه نماي

ريق گزينه ها از ط دار آنقابليت انتخاب پارامترها جهت نمايش مقادير آن ها در نوار باالي نمودار و يا ترسيم نمو

Options .امكان پذير است 
 

9-2-2Options  )انتخاب پارامترها براي نمايش مقادير آنها( 

( قابل مشاهده است. با کليك کردن روي اين Options) آيكون  Trendدر سمت چپ نوار رنگيمنوي

 تشكيل شده است. Graphو  Parameterاز دو بخش آيكون صفحه اي باز مي شود که 

  در قسمتParameter ي وار باالنترهايي به همراه شكل موج در ميتوان انتخاب کرد مقادير چه پارام

 د از:پارامترها عبارتناين پارامتر قابل انتخاب است.  12نمايش يابد. حداکثر  Trendصفحه 

HR, ST, PVCs, PR, SPO2, PI, PVI, SPCO, SPHB, SPMET, SPOC, IBP1, IBP2, 

T1, T2, RESP, EtCo2, FiCo2, AWRR, BFI, BS, SQI, EMG 

  در قسمتGraph  ميتوان انتخاب کرد نمودار چه پارامترهايي در صفحهGraphical Trend 

 بارتند از:امترها عپاراين قابل انتخاب است. جهت ترسيم نمودار پارامتر  5ترسيم گردد. حداکثر 

HR, SPO2, IBP1, IBP2, T1, T2, RESP, EtCo2, FiCo2  

 کليك کنيد.يا خارج اين صفحه  OKبراي خروج از اين صفحه روي دکمه ي 
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 Graphical Trendپيمايش در صفحه  9-2-3

را نمايش مي دهد و به هنگام سازي صفحه را انجام مي  Graphical Trend: جديدترين داده هاي آيكون 

 دهد.

 جديدتر از صفحه جاري را در صورت وجود نمايش مي دهد.صفحه : آيكون 

 وجود نمايش مي دهد.قديمي تر از صفحه جاري را در صورت صفحه : آيكون 

 ذخيره را نمايش مي دهد. Graphical Trend: قديمي ترين داده هاي آيكون 

 

 جستجو 9-2-4

در سمت راست نوار رنگي منو، صفحه اي براي جستجو باز مي شود. پس از انتخاب  با کليك روي آيكون 

در همان تاريخ و زمان باز مي شود.  Graphical Trend، صفحه ي "Goto"زمان مورد نظر با فشردن دکمه 

و يا بيرون اين صفحه کليك کنيد، تغييري اعمال نمي شود و صفحه  ”Cancel“در صورتي که روي دکمه 

 بسته مي شود.

 نکته :

 امکان انتخاب تاريخ تنها در بازه اي که اطالعات وجود دارد امکان پذير است.

 

 Graphical Trendرکوردگيري/پرينت گيري از  9-2-5

از آن صفحه باز مي  پرينت گيري/صفحه اي براي انتخاب زمان رکوردگيريبا کليك روي آيكون  -1

 شود. 

اب انتخگرفته شود  که مي خواهيد از نمودار آن رکوردر/پرينتراپارامتر مورد نظر ، Graphدر بخش  -2

 کنيد.

 پارامترهاي قابل انتخاب عبارتند از:
HR, SPO2, RR, IBP1, IBP2, T1, T2, EtCo2, FiCo2 

 نکته :

ب هر پارامتر به ترتينمودار در صورت انتخاب چندين پارامتر، رکوردگيري/پرينت گيري از 

 صورت خواهد گرفت.

 

 هم است.دقيقه اي فراده قابليت انتخاب رکوردگيري يك ساعته و يا  Time Recordدر بخش  -3

 Graphical جاري همان صفحهپارامتر انتخابي در نمودار با انتخاب حالت يك ساعته رکوردگيري از 

Trend  دقيقه اي نواري ظاهر مي شود که با استفاده از آن مي  10صورت مي گيرد. با انتخاب حالت

زمان ابتدايي و انتهايي رکوردگيري/پرينت گيري  .را تغيير دهيدرکوردگيري/پرينت گيري توانيد زمان شروع 

 در اين بخش قال مشاهده است.

 از بازه ي انتخابي آغاز مي شود.گيري  رکوردگيري/پرينتPrintبا کليك روي دکمه  -4
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نمايش  Graphical Trendهنگام رکورد گيري، عالوه بر چاپ نمودار پارامتر انتخابي که در صفحه  در

نوع و نام پارامتر  ،داده شده، اطالعات بيمار شامل تاريخ و ساعت رکوردگيري، شماره بدسايد, نام بيمار

و نام بيمارستان بر روي کاغذ نام پزشك تاريخ تولد,  ، بازه زماني،بيمار، جنس، وزن و قد IDرکوردگيري، 

در نوار  ”Recording Trend Bed#“در هنگام رکوردگيري،پيغام  ،رکوردر چاپ مي گردد.مانند شكل زير

 وظيفه مشاهده مي شود. 



 ي سانترال سهنددفترچه راهنما

27 

 Numeric Trendسربرگ   10فصل

 اطالعات کلي 10-1

 . را فراهم مي سازد ساعت مقادير پارامترهاي زير 96اين صفحه امكان بازبيني حداکثر تا 
Date, Time, HR, SPO2, RR, Dual IBP (S D M), ETCO2, FICO2  

 نکته :

ساعت  48تخته و  16ساعت در حالت  96به مدت  Trend Numericبعد از ذخيره ي اطالعات 

 تخته، درهنگام ذخيره ي اطالعات جديد، قديمي ترين اطالعات حذف مي شود.  32در حالت 

 

 عملکرد 10-2
 انجام موارد زير امكان پذير مي باشد:  "Numeric Trend"در صفحه

 پيمايش در صفحات 

  جستجو در صفحات 

 
 

 Numeric Trendپيمايش صفحه  10-2-1

را نمايش مي دهد و به هنگام سازي  Numeric Trend(: جديدترين داده هاي Last Page)آيكون 

 صفحه را انجام مي دهد.

 : صفحه جديدتر از صفحه جاري را در صورت وجود نمايش مي دهد. Next Page))آيكون 

 (: صفحه قديمي تر از صفحه جاري را در صورت وجود نمايش مي دهد.Previous Page)آيكون 

 را نمايش مي دهد.Numeric Trend(: قديمي ترين داده هاي First Page)آيكون 

 

 جستجو 10-2-2

در سمت راست نوار رنگي منو، صفحه اي براي جستجو باز مي شود. پس از انتخاب  با کليك روي آيكون 

در همان تاريخ و زمان باز مي شود.  Numeric Trend، صفحه ي "Goto"زمان مورد نظر با فشردن دکمه 

و يا بيرون اين صفحه کليك کنيد، تغييري اعمال نمي شود و صفحه  ”Cancel“در صورتي که روي دکمه 

 بسته مي شود.
 

 
 نکته :

 امکان انتخاب تاريخ تنها در بازه اي که اطالعات وجود دارد امکان پذير است.
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 Alarm Listسربرگ   11فصل

 اطالعات کلي 11-1

ر مايش داده شده داطالعات ن آالرم رخ داده ي بيمار را فراهم مي سازد. 720اين صفحه امكان بازبيني حداکثر 

 .استنوع آالرم و تاريخ، زمان، پيغام، سطح  شامل Alarm Listجدول 
 

 نکته:

  رکوردآالرم ذخيره شده باشد و رکورد جديدي دريافت شود، به محض  720در حالتي که

 ذخيره ي رکورد جديد، قديمي ترين رکورد حذف مي شود.

  در صورت رخ دادن آالرم مربوط بهECG،  امکان مشاهده محدوده آالرمHR د.نيز وجود دار 
 

 عملکرد 11-2
 انجام موارد زير امكان پذير مي باشد:" Alarm List"در صفحه

  زمانتاريخ/فيلتر کردن بر اساس نوع، سطح و 

 پيمايش در صفحات 

  جستجو در صفحات 

  مشاهده آالرم با جزئيات از طريق صفحهDisclosure 

 رکوردگيري 

 

 فيلتر کردن آالرمها 11-2-1

، صفحه فيلتر نمايش داده مي  Alarm Listمنو رنگيدر نوار  (فيلتر)آيكونبا کليك کردن بر روي 

با فشردن  کردن آالرمها مي تواند بر اساس نوع ماژول، سطح آالرم و يا زمان رخداد آالرم باشد. شود. فيلتر

 تمامي فيلترهاي اعمال شده برداشته مي شود. Clearوبا فشردن دکمه فيلتر اعمال ميشود OKدکمه 

 ، تغييري اعمال نمي شود و صفحه بسته مي شود.بيرون اين صفحه با کليك

 :نتخاب براي نوع آالرم عبارتند ازموارد قابل  ا
ALL ALARMS, ECG, SPO2, IBP1, IBP2, RESP, NIBP,Co2, TEMP,BFA, ARR 

(ARRHYTHMIA) 
 موارد قابل  انتخاب براي سطح آالرم عبارتند از:  

ALL LEVELS, LEVEL 1, LEVEL 2, LEVEL 3, SILENCED 

 

  در صورتي که جدولAlarm List  به شكل آيكون فيلتر در باالي منو  باشد، فيلترداراي

 نمايش مي يابد.

  اعمال  ه تخت هاتا زماني که توسط کاربر حذف يا تغيير نكند براي همدر اين صفحه فيلتر انتخاب شده

 ند.با ترک منو و ورود مجدد به اين اطالعات به صورت فيلتر شده باقي خواهد ما مي شود.

  تنظيم شده را پاک مي کند.در کنار فيلد ساعت زمان  آيكون 
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 Alarm Listپيمايش صفحه  11-2-2

 Alarmدر نوار رنگي باالي منو امكان پيمايش در صفحات متوالي  پيمايشدکمه هاي  به همراهشماره صفحه 

List .را فراهم ميكند 

 را نمايش مي دهد. Alarm List: جديدترين داده هاي (Last Page)آيكون 

 جديدتر از صفحه جاري را در صورت وجود نمايش مي دهد.صفحه  : Next Page))آيكون 

 از صفحه جاري را در صورت وجود نمايش مي دهد. قديمي ترصفحه : (Previous Page)آيكون 

 را نمايش مي دهد. Alarm List: قديمي ترين داده هاي (First Page)آيكون 

 

 جستجو 11-2-3

مي ود که منو، صفحه کليد مجازي باز مي شباالي  رنگيدر نوار  "Search records" با کليك روي قسمت

، تنها رتعباردن . بعد از وارد کجستجو و بازيابي کنيدتايپ کرده و آن را  مورد نظر خود را توانيد عبارت

 ليست قابل مشاهده خواهد بود.اطالعاتي که حاوي آن عبارت باشد در 

 
 

 Disclosureصفحه  مشاهده آالرم با جزئيات از طريق 11-2-4

را وقوع آن آالرم  در زمانومقادير پارامترهاي مرتبط  ECGبا دو بار کليك بر روي هر آالرم مي توان شكل موج 

 مشاهده نمود.  Disclosureبا مراجعه غير مستقيم به صفحه 

 

 Alarm Listرکوردگيري از  11-2-5

و يا آريتمي باشند وجود دارد. با کليك بر روي  ECGفقط در سطرهايي که نوع آالرم آنها  (Print)آيكون 

، با فشردن مجدد آن رکورد يا پرينت گرفته مي شود.داد آالرم بيمار در زمان رخ  ECGآن از سيگنال

 را مي توان متوقف کرد. رکوردگيري/پرينت گيري

 

, اطالعات بيمار شامل تاريخ و ساعت رکوردگيري,  ECGهنگام رکورد گيري, عالوه بر چاپ شكل موج  در

 ،Trace2و  Trace1، تاريخ تولد وجنس، وزن و قد ،بيمار، نام بيمار IDشماره بدسايد, نوع رکوردگيري، 

و مقادير پارامترهابر روي نام پزشك ، نام بيمارستان ، نام بخش، در بدسايد ECGسرعت رکوردگيري ونوع فيلتر

در نوار  ”Recording Manual Alarm Bed#“ي گردد.در طول رکوردگيري،پيغام کاغذ رکوردر چاپ م

 وظيفه مشاهده مي شود.
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 NIBP Listسربرگ   12 فصل

 اطالعات کلي 12-1
 در جدول اده شدهداطالعات نمايش  اين صفحه امكان بازبيني مقدار فشار اندازه گيري شده را فراهم مي سازد.

NIBP List :عبارتند از 
Row, Date Time, NIBP SYS, NIBPDIA,NIBPMAP, Pulse, Message 

 نکته:

ذخيره شده باشد و رکورد جديدي دريافت شود، به محض ذخيره  NIBPرکورد  1000در حالتي که 

 ي رکورد جديد، قديمي ترين رکورد حذف مي شود.

 

 عملکرد 12-2
 ر مي باشد:در اين صفحه انجام موارد زير امكان پذي

  فيلتر کردن بر اساس رنج مقاديرNIBP و تاريخ/زمان 

 پيمايش در صفحات 

  جستجو در صفحات 

 رکوردگيري 

 

 فيلتر کردن آالرمها 12-2-1

، صفحه فيلتر نمايش داده مي شود.  NIBP List)فيلتر( در نوار رنگي منوبا کليك کردن بر روي آيكون

يا  MAPو  SYS ،DIAفيلتر کردن فشارهاي اندازگيري شده مي تواند بر اساس مقادير اندازه گيري شده 

هر بار که صفحه فيلتر باز شود حداقل و حداکثر مقادير ذخيره شده در ليستها به روز زمان اندازه گيري باشد. 

 وردنظر خود را مشخص نمايد.مي شود و کاربر مي تواند محدوده م

صفحه بسته  بيرون اين صفحه، تغييري اعمال نمي شود و با کليكفيلتر اعمال ميشود.  OKبا فشردن دکمه 

 مي شود.

  در صورتي که جدولNIBP List  نمايش داراي فيلتر باشد، آيكون فيلتر در باالي منو به شكل

 مي يابد.

  با  ود.ال مي شکاربر حذف يا تغيير نكند براي همه تخت ها اعمفيلتر انتخاب شده تا زماني که توسط

 ترک منو و ورد مجدد به اين منو فيلتر از بين خواهد رفت.

  در کنار فيلد ساعت زمان تنظيم شده را پاک مي کند.آيكون 

  با فشردن دکمهClear .تمامي فيلترهاي اعمال شده برداشته مي شود 
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 :توجه

 يدر صدورتهنگام فيلتر کردن بر اساس بازه مقادير اندازه گيره شده را به درستي انتخاب کنيدد. 

 کمتر باشد پيغام خطاي Minimumانتخاب شده از مقدار  Maximum، مقدار که

"Please select value correctly" .نمايش مي يابد 
 

 NIBP Listپيمايش صفحه  12-2-2

 Alarmدر نوار رنگي باالي منو امكان پيمايش در صفحات متوالي  پيمايششماره صفحه به همراه دکمه هاي 

List .را فراهم ميكند 

 .را نمايش مي دهد NIBP List(: جديدترين داده هاي Last Page)آيكون 

 جديدتر از صفحه جاري را در صورت وجود نمايش مي دهد.صفحه  : Next Page))آيكون 

 از صفحه جاري را در صورت وجود نمايش مي دهد. قديمي ترصفحه (: Previous Page)آيكون 

 را نمايش مي دهد. NIBP List(: قديمي ترين داده هاي First Page)آيكون 

 

 جستجو 12-2-3

ود که مي در نوار رنگي باالي منو، صفحه کليد مجازي باز مي ش "Search records"با کليك روي قسمت 

ا ارت، تنهردن عبتوانيد عبارت مورد نظر خود را تايپ کرده و آن را جستجو و بازيابي کنيد. بعد از وارد ک

 اطالعاتي که حاوي آن عبارت باشد درليست قابل مشاهده خواهد بود. 

 

 NIBP Listرکوردگيري از  12-2-4

 NIBPاز صفحه جاري رکوردگيري/پرينت گيري ( در نوار رنگي باالي منو، Print)آيكون با کليك روي 

List  .آغاز مي شود 

اريخ و ساعت ت، اطالعات بيمار شامل NIBP Listهنگام رکورد گيري, عالوه بر چاپ اطالعات صفحه جاري  در

ن نام بيمارستا، قد وجنس ، وزن ، تاريخ تولد ،م بيماربيمار، نا IDرکوردگيري, شماره بدسايد, نوع رکوردگيري، 

 بر روي کاغذ رکوردر چاپ مي گردد. در طول رکوردگيري،پيغامنام پزشك ، نام بخش

 “#Recording NIBPList Bed” .در نوار وظيفه مشاهده مي شود 
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 Bed Setupسربرگ   13فصل

 اطالعات کلي 13-1
 ي سازد.راهم متنظيمات مربوط به هر تخت شامل تنظيمات نمايشي يا استخراج اطالعات را ف اين صفحه امكان

)شامل  Extract Dataو )شامل تنظيماتي مربوط تخت ها(  Setting سربرگدو شامل نوار سمت چپ منو 

و  Saveباالي اين صفحه دو آيكون رنگي در نوار  مي باشد.تنظيماتي جهت استخراج و يا ارسال اطالعات( 

Save All Bed قابل مشاهده است. با فشردن آيكون(Save)   اعمال  تختهمان تغيير تنظيمات براي

براي تمامي تخت ها  سربرگ جاري، کليه تنظيمات (Save All Bed)    و با فشردن آيكون مي شود

 اعمال مي گردد. 

 توجه:

از يدک کليدک نکنيدد، هديچ  Saveصفحه روي آيکدون هردر صورتي که بعد از تغيير تنظيمات 

 تنظيمات ذخيره و اعمال نمي گردد.

 

 Bed Setup-Setting سربرگ 13-2

 قرار دارد. View Settingو  Bed Setting بخشدو  Settingدر سربرگ 

 

13-2-1 Bed Setting 

 شامل موارد زير مي باشد: Bed Settingتنظيمات بخش 

 Periodic Record 
 Alarm Record 

 Freeze Record 

 Arrhythmia to PACS 

 HR Alarm 

 ECG Lead  

 ECG Gain 
 ECG Speed 

 Bedview 

 
■Periodic Record/Print 

نيه پرينت ثا 40يا  ثانيه رکوردگيري 10به مدت  ECGاز شكل موج سيستم با فاصله هاي زماني تنظيم شده

 زمان هاي قابل اتنخاب از ليست عبارتند از:مي کند.  گيري

 ساعت. 24 ،ساعت 12 ،ساعت 8 ،ساعت 4 ،ساعت 2، ساعت 1 ،دقيقه 30، دقيقه 15 ،خاموش

)OFF, 15Min, 30Min, 1H, 2H, 4H, 8H, 12H, 24H( 
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و ساعت  , اطالعات بيمار شامل تاريخECGهنگام رکورد گيري/پرينت گيري, عالوه بر چاپ شكل موج  در

 Trace1، قد وتاريخ تولد وجنس، وزن  ،بيمار، نام بيمار IDرکوردگيري, شماره بدسايد, نوع رکوردگيري، 

مقادير  نام پزشك و، نام بيمارستان، نام بخش، در بدسايد ECGسرعت رکوردگيري ونوع فيلتر ،Trace2و

در  "# Recording Periodic Bed"پارامترهابر روي کاغذ چاپ مي گردد. در هنگام رکوردگيري عبارت 

 نوار وظيفه نمايش داده مي شود.

 
■Alarm Record 
 توماتيك شروعسيستم به طور ا ،به محض وقوع آالرم ،مربوط به آن بيمار Alarm Recordبا انتخاب گزينه  

ده هاي حدوماز  HRبه رکوردگيري مي کند. اين رکوردگيري زماني اتفاق مي افتد که مقادير عددي پارامتر

، اتفاق بيافتد ECGفعال شود. در هنگامي که آالرم  ECG ASYSTOLEتنظيم شده خارج شود و يا 

پ شكل موج طول رکورد گيري, عالوه بر چا دررکورد مي گيرد.  ECGثانيه از شكل موج  20سيستم به مدت 

ECGري، , اطالعات بيمار شامل تاريخ و ساعت رکوردگيري, شماره بدسايد, نوع رکوردگيID ار، نام بيماربيم، 

نام  ،در بدسايد ECGسرعت رکوردگيري ونوع فيلتر ،Trace2و  Trace1، تاريخ تولد وجنس، وزن و قد

 و مقادير پارامترهابر روي کاغذ رکوردر چاپ مي گردد. نام پزشك ، بيمارستان ، نام بخش

 . در نوار وظيفه مشاهده مي شود"Recording Automatic Alarm Bed#“در طول رکوردگيري،پيغام 

 
■Freeze Record 

به  ECG سيستم قابليت رکوردگيري از شكل موج ،مربوط به آن بيمار Freeze Recordبا انتخاب گزينه 

يرعادي را غ ECGثانيه قبل را دارا است . در اين حالت مي توانيد شكل موج  20صورت ثابت شده به مدت 

 فريز کرده و از آن رکوردگيري کنيد. 

گيري, شماره , اطالعات بيمار شامل تاريخ و ساعت رکوردECGطول رکورد گيري, عالوه بر چاپ شكل موج  در

سرعت  ،Trace2و  Trace1، تاريخ تولد وجنس، وزن و قد ،بيمار، نام بيمار IDبدسايد, نوع رکوردگيري، 

غذ ترهابر روي کاو مقادير پارامنام پزشك ، نام بيمارستان، نام بخش، در بدسايد ECGرکوردگيري ونوع فيلتر

انند مدر نوار وظيفه  "Recording Freeze Bed#"پيغام  در طول رکوردگيري، رکوردر چاپ مي گردد.

 مشاهده مي شود.

 
■Arrhythmia to PACS 

العات يتمي، اطداد آراگر نرم افزار امكان ارتباط با سرور پكس را داشته باشد با انتخاب اين گزينه به محض رخ

ECG  ثانيه به همراه اطالعات  10به مدتTrend ر اين بازه زمانيدر زمان رخداد آريتمي وانواع آريتمي که د 

 رخ داده به سرور پكس ارسال مي شود.
 
 

■HR Alarm 
فعال خواهد شد.  HRتمامي عالئم آالرم از قبيل پارامترهاي چشمك زن و صداي آالرم  ”ON“با انتخاب حالت 

مربوطه مبني بر غيرفعال شدن صداي آالرم  HRدر محل نمايش مقدار پارامتر  آيكون  ،کردن آن”OFF“با 

HR آيكون محو مي گردد.، نمايش داده مي شود. با فعال شدن مجدد آن 
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 اين قسمت توسط کاربر مجاز قابل تنظيم مي باشد.  توجه:

 تنظيم محدوده آالرم■

ظيم محدوده آالرم روي ابزاري قابل مشاهده و تن باشد، ONروي حالتHR Alarmدرصورتي که وضعيت 

 است. 

 توجه: اين قسمت توسط کاربر مجاز  قابل تنظيم مي باشد.

 
■ECG Lead 

 انتخاب وجود دارد:گزينه براي  7در اين قسمت حداکثر 

I محاسبه ضربان قلب و مانيتورينگ شكل موج :RA-LA 

II محاسبه ضربان قلب و مانيتورينگ شكل موج :RA-LL 

III محاسبه ضربان قلب و مانيتورينگ شكل موج :LA-LL 

aVR  محاسبه ضربان قلب و مانيتورينگ شكل موج:RA-(LA+LL)/2 

aVL   محاسبه ضربان قلب و مانيتورينگ شكل موج:LA-(RA-LL)/2 

aVF   محاسبه ضربان قلب و مانيتورينگ شكل موج:LL-(RA-LA)/2 

V  محاسبه ضربان قلب و مانيتورينگ شكل موج :C-(RA+LL+LA)/3 

 نکته :

 قابل انتخاب هستند. ،ليد داشته باشيم 5فقط براي حالتي که  V ,aVF ,aVL ,aVRليدهاي  

 
■ECG Gain 

كل موج ، مي توان ارتفاع دامنه شX0.25،X0.5 ،X1،X2 ،X4  ،AUTOبراي هر ليد از  Gainبا انتخاب 

ECG  را تنظيم نماييد. در مدAUTO .بهترين سطح به طور خودکار انتخاب مي شود ، 
 

■ECG Speed 
 مي باشد. mm/s 50و 12.5،25گزينه هاي قابل انتخاب 

 نکته :

ثيدري روي يکدديگر نمدي تأو بدسدايد، هديچ  CMSدر  ECGتغيير سرعت جاروب شکل موج 

 گذارند.

 

■Bedview 
فاده مي تنظيم شده اند فعال و قابل است mxn Beds + Bedviewفقط در صفحاتي که به صورت  دکمهاين 

ه مي نمايش داد( Bedviewتخت جاري به صورت بزرگنمايي شده در صفحه دوم ) کليك روي آنباشد. با 

ز رنگ انتخاب شده باشد، اين دکمه براي آن تخت سب Bed viewصورتي که تختي براي نمايش در  شود.

 خواهد بود.
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■PACS 
ت سيگنال عايه اطالثان 10تعريف شده باشد اين گزينه فعال مي شود. با انتخاب آن  PatientIDاگر براي بيمار 

ECG  بيمار و مقادير پارامترهاي عالئم حياتي همزمان با سيگنال ها به سرورPACS شود. ارسال مي 

 توجه :

  در وارد کردنPatient ID  دقت کنيد. از اين اطالعات براي ساخت فايلDICOM  و مشاهده

 آن استفاده مي شد و لذا بايد براي هر بيمار منحصر به فرد  باشد.

  هنگام مرخص شدن بيمار حتماً اطالعات بيمارDischarge  شود. در غير اينصورت فايل

DICOM .بيمار جديد از بيمار قبلي قابل تشخيص نخواهد بود 

 

13-2-2View Setting 

 در اين صفحه امكان تنظيمات زير فراهم است.

 انتخاب شكل موج ها 

 انتخاب پارامتر ها 

 

  انتخاب شکل موج هاي صفحه اصليCMS 

 گزينه هاي قابل انتخاب عبارتند از: 
ECG, SPO2, IBP1, IBP2,CO2,RESP 

 

 نکته:

  با توجه به ارتفاع پنجرهBed  نگ شکل موج جهت مانيتوري 5تا  2در صفحات نمايشي حداکثر از

 قابل انتخاب است.

  امکان انتخابCo2  وRESP .شکل موج ، بطور پيش فرض با هم وجود نداردECG   انتخاب

 شده و قابل تغيير نيست.

 

 اصلي  انتخاب پارامترهاي صفحهCMS 

 از: گزينه هاي قابل انتخاب عبارتند

Full Parameter.قابليت مانيتورينگ کل پارامترها فراهم است : 

 :ساير پارامترها
HR, SPO2, RESP, IBP1,IBP2, NIBP, TEMP,CO2, BFA 

 نکته:

 انتخاب نشده باشد : FullParameterاگر     

   پارامتر فراهم است. 4امکان انتخاب حداکثر 

   فقط آالرم هاي مربوط به پارامترهاي انتخاب شده آنBed .روي صفحه مشاهده مي شود  

 ( در حالتي که منو باز استSmall modeآالرم مربوط به تمامي پارامترها نمايش مي ) .يابد 
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 انتخاب شده باشد: Full Parameterاگر 

  پارامترBFA  در حالتFull Parameter .نمايش نمي يابد 

 نکته:

      اگرSource  پارامترHR  روي بدسايدSPO2  ياIBP  انتخاب شود، عبارتHR  روي

 نمايش مي يابد. PRبه صورت CMS صفحه 

 

13-2-3 Color of Signal/Parameters 

ي انتخاب صفحه اي برا ،Color of Signal/Parameterخش بدکمه ي هر يك از پارامترها در با کليك روي 

شكل موج  /اين رنگ براي پارامتر OKرنگ موردنظر نمايش مي يابد. بعد از انتخاب رنگ با فشردن دکمه 

نگ انتخاب مي شود. در صورتي که بيرون اين صفحه کليك کنيد عمليات تغيير رنگ متوقف شده و ر

 پارامتر رض تماماگر قصد مانيتورينگ با رنگ پيش ف پارامتر/شكل موج  تغيير نمي کند و صفحه بسته مي شود.

 تخاب نماييد.را ان "Reset"، گزينه و شكل موج ها را داريد

 

 

 Bed Setup-Extract Dataسربرگ  13-3

 مي باشد. Exportو  HIS Settingاين بخش شامل دو قسمت 

 

13-3-1 HIS Setting 

 در اين بخش امكان تنظيمات زير فراهم است:

 Event to send data 
 Parameters to save 

 

 امکان پذير است.دسترسي به تنظيمات اين بخش تنها براي افراد مجاز توجه: 

 
 Event to send data 

 گزينه هاي قابل انتخاب شامل موارد زير است:

 

1. ALL Alarms, ECG, SPO2, RESP, IBP1, IBP2, NIBP, TEMP, CO2, ARR 
قادير بطشان، ماي مرتبا انتخاب هريك از موارد باال به محض وقوع آالرم براي پارامتر انتخاب شده يا پارامتره

(، براي NIBPانتخاب شده اند )به جز مقادير پارامتر  "Parameters to save "قسمت  که درپارامترهايي 

 ارسال مي گردد. HIS سرور
 

2.   Record 
 ه دربا انتخاب اين گزينه، در صورت انجام هرگونه رکوردگيري مقادير پارامترهاي انتخاب شد

" Parameters to save" براي سرورHIS .ارسال مي گردد 
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3. NIBP Measurement 
ر انگين فشاو مي در صورت انتخاب اين گزينه، با اندازه گيري فشار غير تهاجمي مقادير سيستول، دياستول

 ارسال مي گردد. HIS شرياني براي سرور

 
4. Periodic 
 Parameters to "کردن و تنظيم زمان در اين قسمت، مقادير پارامترهاي انتخاب شده در  ONبا  

save" زماني قابل تنظيم براي سرور در بازه هايHIS .ارسال مي گردد 

ليك روي ، دکمه هاي براي تنظيم بازه زماني ظاهر مي شود. با کPeriodicکردن دکمه  ONدر صورت 

 ني خود بااحد زمامي توانيد تنظيم زمان را از دقيقه به ساعت تغيير دهيد. پس از انتخاب و minuteدکمه 

 يق را تنظيم کنيد.زمان دق –و  +فشردن دکمه ها 

 .اشندساعت مي ب 1، 2،  3و...، 24دقيقه و  5، 10، 15و...، 55قابل تنظيم   بازه هاي زماني
  
 Parameters to save 

 FullParameter, HR, SPO2, RESP, IBP1, IBP2گزينه هاي قابل انتخاب در اين قسمت شامل 

NIBP, TEMP, CO2  مي باشد. با رخ دادن هر يك از رويدادهاي انتخاب شده، مقادير پارامترهايي که در

 ارسال مي گردد. HIS اين قسمت انتخاب شده اند، براي سرور

 

 توجه:

  د واهد شخبا انتخاب پارامترهاي اصلي، مقادير پارامترهاي وابسته به آن نيز به سرور ارسال

 هد شد.نيز به سرور ارسال خوا PVCsو STادير پارامترهاي مق HRبراي مثال با انتخاب پارامتر 

  ارسال اطالعات براي سرورHIS  تنها براي تخت هايي صورت مي گيرد که در منوي

ManagePatient براي آنها PatientID .تعريف شده باشد 

  ،هنگام پذيرش بيمارPatientID صورت  اختصاص يافته به آن بيمار را با دقتوارد نماييد در

 ممکن است اطالعات به نام بيمار ديگري ثبت شود. IDاشتباه وارد کردن اين 

  گزينهدر صورت ترخيص بيمار حتما Discharge  را در منويManage Patient  انتخاب

يص شده اطالعات بيمار نکردن بيمار ترخ Dischargeرا بزنيد. در صورت  Saveکرده دکمه 

 جديد همچنان به نام بيمار قبلي ثبت خواهد شد.

  مقادير پارامترNIBP تنها زماني براي سرور ارسال مي شود که 

 انتخاب گردد. NIBPMeasurementگزينه  -1 

 ود.براي ذخيره و ارسال به سرور انتخاب ش NIBPپارامتر  -2 

 ندازه گيري فشار خون غير تهاجمي صورت گيرد. ا -3 

 درصورت عدم انجام هر يک از سه مرحله ذکر شده، مقداري از اين پارامتر ارسال نمي

 گردد.
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13-3-2 Export 

اهم را فر استخراج اطالعات و ذخيره سازي آن بر روي حافظه خارجي )فلش يا هارد ديسك بخش امكاناين 

 زير مي باشد: شامل موارد ومي کند 
 

1. Information: 

 در اين قسمت نوع اطالعات استخراجي انتخاب مي شود. موارد قابل انتخاب عبارتند از:

 Alarm List جهت استخراج اطالعات مربوط به آالرم هاي رخ داده که در :Alarm List مايش ن

 ، اين گزينه را انتخاب کنيد.داده مي شود

 :Disclosure  جهت استخراج سيگنال هاي پارامترهاي حياتي که در صفحهDisclosure 

 ، اين گزينه را انتخاب کنيد.نمايش داده مي شود

 Trend جهت استخراج مقادير پارامترهاي حياتي که در صفحه :Trend اين ودنمايش داده مي ش ،

 گزينه را انتخاب کنيد.

 NIBP Listر در غير تهاجمي اندازه گيري شده که : جهت استخراج اطالعات مربوط به فشا

NIBP List اين گزينه را انتخاب کنيد.نمايش داده مي شود ، 

 

اي تنظيم ( يكي از موارد زير برInformationبا توجه به انتخاب نوع اطالعات استخراجي )قسمت  .2

 نمايش مي يابد:

 NIBP List در صورتي که در :Information  گزينهAlarm List براي  ،را انتخاب کرده باشيد

 اين قسمت تنظيمي وجود ندارد.

 Alarm List:  در صورتي که درInformation  گزينهAlarm List د، در را انتخاب کرده باشي

ب بل انتخااي قااين قسمت ميتوانيد انتخاب کنيد که آالرمهاي کدام پارامتر استخراج شود. آالرم ه

 عبارتند از: 
All Types, ECG, ST, SPO2, RESP, NIBP, IBP, CO2, Arrhythmia, TEMP, 

BFA 
 Disclosure:  در صورتي که درInformation  گزينهDisclosure د، در را انتخاب کرده باشي

نها اضر تاين قسمت ميتوانيد انتخاب کنيد که سيگنال کدام پارامتر استخراج شود. )در حال ح

غيير اين گزينه انتخاب شده مي باشد و قابل ت موجود است که ECGامكان انتخاب شكل موج 

 نيست.(

 Trend در صورتي که در :Information  گزينهTrend  سمت قرا انتخاب کرده باشيد، در اين

 از:  عبارتند نتخاباميتوانيد انتخاب کنيد که مقادير کدام پارامترها استخراج شود. پارامترهاي قابل 

HR, SPO2, RESP, IBP1, IBP2, CO2, T1, T2, BFA 
 

3. Time : 

اج يان استخرو پا در اين قسمت مي توانيد بازه زماني خود براي استخراج اطالعات را تنظيم کنيد که شروع

 اطالعات در چه تاريخ و زماني باشد. 
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4. File Format : 

 صورت مي گيرد. PDFو  TEXTاطالعات در دو فرمت  و ذخيره سازي استخراج

 

جهت  Dialog Baxو صفحه ي  اطالعات استخراج شده Exportپس از انجام تنظيمات الزم با فشردن دکمه 

ه مي کباز مي شود  Desktopصفحه به صورت پيش فرض در مسير  انتخاب مسير ذخيره سازي ظاهر مي شود.

ن دکمه با فشرد ( را انتخاب نماييد. در صورت لزومFlashتوان از قسمت سمت چپ مسير مورد نظر خود )

Create Folder  نام  خت.در مسير جاري سابا نام پيش فرض در قسمت باالي پنجره مي توان فلدر جديدي

 .هيچ يك از اين نام ها قابل تغيير نيستند ومي باشد صورت پيش فرض به  نيزفايل 
 

 وجود دارد. Saveو  Cancelدو دکمه  Dialog Boxدر پايين صفحه 

Save با فشردن دکمه :Save  عمليات ذخيره سازي انجام مي گيرد و صفحهDialog Box د شد.بسته خواه 

Cancel با فشردن دکمه :Cancel  عمليات ذخيره سازي انجام نمي گيرد و صفحهDialog Box  بسته

 خواهد شد.
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 Settingمنوي  14فصل 

 اطالعات کلي 14-1
 تنظيمات مربوط به کل سيستم را فراهم مي سازد.تغيير اين صفحه امكان 

 ومربوط به تنظيمات کاربري  System Settingصفحه شامل دو سربرگ مي گردد،اين نوار سمت چپ 

Admin Setting .مربوط به تنظيمات پرسنل خدمات پس از فروش شرکت مي باشد 

قابل مشاهده است. با فشردن اين دکمه تنظيمات ذخيره و   (Save)آيكون باالي صفحه رنگي در نوار 

 اعمال مي شوند.

 توجه:

کليک نکنيد، هيچ يک از Save در صورتي که بعد از تغيير تنظيمات اين صفحه روي آيکون 

 تنظيمات ذخيره و اعمال نمي گردد.

 

14-2System Setting 
 است.  Systemو  Recorder/Printer Settingصفحه تنظيمات کاربري شامل دو بخش 

 

14-2-1 Recorder/Printer Setting 

 موارد قابل تنظيم در اين بخش عبارتند از:
 Printer or Record 

 Reset 
 Speed 

 Time 

 Delay 

 Trace1 

 Trace 2 

 Grid 

 
 Printer or Record 

وجود  Printerيا  Recorder رويوضعيت قرار گيري نوار سبز امكان انتخاب پرينتر يا رکوردر با توجه به 

 وا فعال ررينتر با کليك روي اين دکمه وضعيت نوار سبز تغيير مكان داده و مي توانيد رکوردر يا پدارد. 

 . غيرفعال کنيد

ا ست، بادر حالت پيش فرض رکوردر انتخاب شده است و تنظيمات اين بخش متناسب با آن قابل مشاهده 

 پرينتر تغيير مي يابد. تنظيم مد روي پرينتر، تنظيمات متناسب با

 توجه:

  ثانيه خواهد شد. 40زمان و مقدار تأخير به صورت ثابت پرينتر حالت در 

  ميليمتر بر ثانيه را دارا مي باشد. 50، 25، 5/12پرينتر قابليت تنظيم سرعت 

  با لمس/کليک دکمهReset Printer .صف پرينتر خالي وپرينتر ريست مي شود ، 
 Reset 
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 . خالي و رکوردر/پرينتر ريست مي شود ي رکوردگيري، صف درخواستها Resetبا لمس/کليك دکمه 

 

 Speed 

Speed 50و  25، 12,5، سرعت رکوردگيري را که مي تواند مقادير mm/s .باشد مشخص مي کند 

 

 Time 

Time 30، 25، 20، 15، 10، 5، زمان رکوردگيري است. اين زمان براي دستگاه رکورد مي تواند مقادير 

ر دستور توقف به اين معني است که رکوردگيري تا زماني که کارب Continuesباشد. Continuesثانيه و يا 

 را ندهد ادامه مي يابد.

 توجه: 

  اگر فرمان رکوردگيري از طرف بدسايد باشد و زمان آنContinues  تعريف شده باشد

 حداکثر بعد از يک دقيقه متوقف مي شود.

  ثانيه مي باشد. 40در مورد پرينتر اين زمان به صورت ثابت 

 

 Delay 

Delayيري کوردگ، زمان تأخير رکوردگيري مي باشد. به اين معني که از چند ثانيه قبل از درخواست ر

ثانيه و براي  5، 6، 7و ...، 15اطالعات براي رکوردگيري ارسال شود. حالتهاي موجود براي دستگاه رکورد 

 ثانيه مي باشد. 40پرينتر دستگاه 

 

 :توجه

 ( بستگي دارد. براي مثال، اگر زمانDelayخير )تأزمان شروع رکوردگيري عادي به زمان  

 ثانيه قبل از 5ثانيه تنظيم شده باشد بدين معناست که اطالعات رکوردگيري از  5تاخير 

 چاپ گردد.  ”Rec“فشردن دکمه 

 

 

 Trace 1 

Trace 1 شكل موج ،ECG .مي باشد 
 

 Trace 2 

Trace 2، ( خاموشOFF.است ) 

 

 Grid 

 کاغذ به صورت شطرنجي چاپ مي شود. Gridکردن حالت ONبا 

 

 
 

14-2-2 System 
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 :موارد قابل تنظيم در اين بخش عبارتند از

 Modeمد نمايش پنجره ها : 

 Screen Sizeاندازه صفحه )هاي( نمايش : 

 Thicknessضخامت ترسيم شكل موج : 

 Languageزبان : 

 Volumeصداي سيستم : 

 Date/Timeساعت و تاريخ : 

 

 Mode 
فحه ي صکه مي توانيد چيدمان تخت ها را روي  صفحه ي مد نمايشي باز مي شود Modeبا فشردن دکمه 

کليك  ”OK“بر روي دکمهپس از انتخاب مد نمايش مورد نظر خود، . اصلي را در اين صفحه انتخاب کنيد

اختار ود. سشنماييد. در صورتي که بيرون اين صفحه کليك کنيد تغييري اعمال نمي شود و صفحه بسته مي 

ون معرف تعداد ست Bدر يك ستون و  Bedمعرف تعداد  Aاست که  A×Bکلي چيدمان صفحات به صورت 

يا  BedViewينگ در صفحه دوم امكان مانيتور، هاي يك صفحه نمايش مي باشد. با توجه به مد نمايش

A×B  .در مدت زماني که مد در حال تغيير است پيغامفراهم شده است  “Loading…, Please wait”! 

 مشاهده مي شود. 
 

 ScreenSize 
ود. با شه صفحه )هاي( نمايش باز مي اندازصفحه اي براي انتخاب  Screen Sizeبا فشردن روي دکمه 

ماييد. در نرا کليك  ”OK“انتخاب نموده و بر روي دکمه  مربوطه راتوجه به سايز صفحه نمايش، اندازه 

ابل قهاي  صورتي که بيرون اين صفحه کليك کنيد تغييري اعمال نمي شود و صفحه بسته مي شود. اندازه

 :انتخاب عبارتند از

17, 18.5, 19, 19W, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 39, 42, 46, 48, 50, 

55, 58, 60, 64, 70, 80, 84, 99, 102, 108, 111, 152 (inch) 
 

 هشدار  

  در صورتي که سايز انتخاب شده متناسب با سايز صفحه نمايش نباشد، ترسيم سيگنالECG 

 بدرستي صورت نمي گيرد.

 اگر حين مانيتورينگ سايز مانيتور CMSبراي خاموش و روشن کردن ي ، پيغامتنظيم شود

 ظاهر مي شود تا تغييرات اعمال گردد.دستگاه 

 
 Thickness 

 (Thick( و ضخيم )Normalموارد قابل انتخاب عبارتند از عادي )

 
 Language 

 زبان هاي قابل انتخاب عبارتند از انگليسي
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 Volume 

است.  تنظيم شده 2صدا روي درجه  ،درجه قابل تنظيم مي باشد. به صورت پيش فرض 4صداي سيستم در 

تخاب داي انآالرم صوتي با حجم ص ،صورت تغيير صدا، براي اطمينان کاربر از درجه صداي تنظيم شدهدر 

 مراجعه نماييد.( 5شده نواخته مي گردد. )براي اطالعات بيشتر  در مورد آالرم به فصل 

 روي ليبل پشت سيستم قابل مشاهده است. CMSشدت صوتي 
 

 ميزان روشنايي 

 4وي درجه ر( قابل تنظيم است، به صورت پيش فرض اين مقدار 7تا  1درجه ) 7ميزان روشنايي سيستم در 

 تنظيم شده است و با تغيير آن ميزان روشنايي صفحه تغيير مي يابد.

 
 Date/Time 

ورد نظر زمان م صفحه اي براي تغيير زمان ظاهر مي شود. پس از انتخابفيلد زمان و تاريخ، با فشردن روي 

ليك کو يا بيرون اين صفحه  ”Cancel“کليك کنيد. در صورتي که روي دکمه  ”Set“خود، روي دکمه 

 کنيد، تغييري اعمال نمي شود و صفحه بسته مي شود.
 

 هشدار  

  و يا سايز مانيتور زمان،تاريخ، اگر حين مانيتورينگCMSاموش و ، پيغام زير براي ختنظيم شود

ل اعما CMSروشن کردن دستگاه ظاهر مي شود تا تغييرات مربوط به تغيير تاريخ يا ساعت در 

 گردد.

 .با تنظيم ساعت يا تاريخ به عقب، اطالعات قبلي از دست مي رود 

  .ساعت توسط کاربر مجاز قابل تنظيم مي باشد 

 

 
 پيغام خاموش و روشن کردن سيستم  1-14شكل 
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 Adminسربرگ  14-3
 اطالعات کلي14-3-1

فقط براي افراد مجاز و آموزش ديده شرکت سازنده در نظر گرفته شده است. الزم  Adminسربرگقابليت هاي 

با  CMS( هاي Bedجهت تنظيم شروع شماره تخت ) Bed Offsetبه ذکر است که در اين بخش قابليت 

 توجه به درخواست کاربر وجود دارد. 
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 Historyمنوي 15فصل 

 اطالعات کلي 15-1
ربرگ اين صفحه شامل دو سربرگ مي شود که در نوار سمت چپ منو قابل مشاهده است. به ترتيب دو س

Patients List   شامل اطالعات بيماران پذيرش شده( و( Alarm Setting List( وضعيتon/off الرم آ

HR دکمه  بودنو وضعيت فعال يا غير فعال آن ، محدودهSilence.مي باشد ) 

 

 نکته:

  ض اطالعات بيمار ذخيره شده باشد و رکورد جديدي دريافت شود، به مح 2000در حالتي که

 ذخيره ي رکورد جديد، قديمي ترين رکورد حذف مي شود.

  رکورد مربوط به وضعيت آالرم  100در حالتي که براي هر تخت حداکثرHR کمه و يا وضعيت د

Silence  ،ذخيره شده باشد و رکورد جديدي دريافت شود، به محض ذخيره ي رکورد جديد

 قديمي ترين رکورد حذف مي شود.
 

 

15-2 Patient List 
ين جدول ادر . ازدا فراهم مي سربيمار پذيرش شده  2000اطالعات امكان بازبيني  Patient Listسربرگ 

 اطالعات زير قابل مشاهده است:
Bed, First Name, Last Name, Birth Date, Physicaian Name, Patient Category, 

Ward, Phone, Admit Date, Discharge Date 

 

 نکته :

  با برقراري ارتباط بينCMS  مان زو بدسايد، شماره تخت و زمان برقراري ارتباط به عنوان

در صورت تغيير  پذيرش، به طور خودکار در اين ليست ذخيره و نمايش داده مي شود.

 ، اطالعات آن در اين ليست نيز بروز مي گردد.Manage Patientاطالعات بيمار در منو 

  باDischarge  کردن بيمار زمانDischarge  براي آن تخت ذخيره و نمايش مي در ليست

ي با يابد. به محض برقراري ارتباط آن تخت با بدسايد، اطالعات بيمار جديد در رديف ديگر

 همان شماره تخت ذخيره و نمايش داده مي شود.

 

 عملکرد 15-2-1

 در اين صفحه انجام موارد زير امكان پذير مي باشد:

 پيمايش در صفحات 

  جستجو در صفحات 

 

 



 ي سانترال سهنددفترچه راهنما

46 

 جستجو 15-2-1-1

ود که مي در نوار رنگي باالي منو، صفحه کليد مجازي باز مي ش "Search records"با کليك روي قسمت 

ا ارت، تنهردن عبتوانيد عبارت مورد نظر خود را تايپ کرده و آن را جستجو و بازيابي کنيد. بعد از وارد ک

 اهد بود. اطالعاتي که حاوي آن عبارت باشد درليست قابل مشاهده خو

 Historyپيمايش در صفحه  15-2-1-2

 Historyتوالي شماره صفحه به همراه دکمه هاي پيمايش در نوار رنگي باالي منو امكان پيمايش در صفحات م

 را فراهم ميكند.

 .را نمايش مي دهد Patient List(: جديدترين داده هاي Last Page)آيكون 

 از صفحه جاري را در صورت وجود نمايش مي دهد.جديدتر ه صفح : Next Page))آيكون 

 از صفحه جاري را در صورت وجود نمايش مي دهد. قديمي تر ه(: صفحPrevious Page) آيكون 

 را نمايش مي دهد. Patient List(: قديمي ترين داده هاي First Page)آيكون 

 

15-3 Alarm Setting List 

رکورد شامل ر هکرد.  يتوان بررس يرا م HRپارامتر  يبه آالرم ها اطالعات مربوط، Bedبا توجه به شماره 

کمه د بودنو وضعيت فعال يا غير فعال آن ، محدوده HRآالرم  on/offوضعيت  ،زمان و تاريخ ،رديف

Silence  در خصوص آنBed اطالعات اين صفحه عبارتند از:. باشديم 

Row, Date, Time, Alarm, Limit, Silence 

 

 عملکرد 15-3-1

 در اين صفحه انجام موارد زير امكان پذير مي باشد:

 پيمايش در صفحات 

 فيلتر کردن بر اساس شماره تخت 

 

 Historyپيمايش در صفحه  15-3-1-1

 Historyتوالي شماره صفحه به همراه دکمه هاي پيمايش در نوار رنگي باالي منو امكان پيمايش در صفحات م

 را فراهم ميكند.

 .را نمايش مي دهد Alarm Setting List(: جديدترين داده هاي Last Page)آيكون 

 جديدتر از صفحه جاري را در صورت وجود نمايش مي دهد.صفحه : Next Page))آيكون 

 جديدتر از صفحه جاري را در صورت وجود نمايش مي دهد.صفحه (: Previous Page)آيكون 

 را نمايش مي دهد. Alarm Setting List(: قديمي ترين داده هاي First Page)آيكون 

 فيلتر کردن براساس شماره تخت  15-3-1-2

 در نوار رنگي باالي منو امكان انتخاب شماره تخت و فيلتر کردن اطالعات بر اساس آن فراهم است.
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  Aboutمنوي 16فصل 

 اطالعات کلي 16-1
 اطالعات مربوط به نرم افزار )از جمله نام و ورژن نرم افزاري( و شرکت سازنده قابل مشاهده است.در اين صفحه 
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 رکوردر / پرينتر  17فصل 

 اطالعات کلي 1 -17
   است. CMSقابل نصب بر روي  SAADATامكان پذير مي باشد. رکوردر  CMSنصب رکوردر حرارتي در 

                    چراغ رکوردر

  

دکمه      باز کردن

   

 

 محل کاغذ      

   

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 عملکرد رکوردر

  ميليمتر بر ثانيه 50، 25، 5/12قابليت تنظيم سرعت 

  ثانيه (15، 14، ،...5،6خير براي رکوردگيري.  )تأتنظيم زمان 

  قابليت رکوردگيري از شكل موجECG 

  رکوردگيريpace  در صورت وجود( در طول رکوردگيريpace ) 

 قابليت رکوردگيري ازسمت بدسايد 

  قابليت رکوردگيري از شكل موجECG فريز شده 

  قابليت رکوردگيري خودکار از آالرم 

 On/Offکليد 

 رابط برق

 کانكتور

 ي رکوردرپنل جلو 1-17شكل 
 

 وردرپنل پشت رک 2-17شكل 
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 Recorder/Printerسربرگ  1 -1 -17

 ه توضيحات بيشتر در ادامه ارائه مي شود:اشاره شد ک 2-3-4-3در بخش  Recorderسربرگ 

 در اين صفحه امكان انتخاب رکوردر يا پرينتر وجود دارد. 

  مقياس شكل موجECG  چاپ مي گردد. ،قبل از رکورد/پرينت گيري شكل موج مربوطه 

  در حال حاضرCMS کند.فقط از پرينتر ليزري پشتيباني مي 

  ،سايز کاغذ مناسب پرينترA4 .است 

 

 

 گيريپرينت /انواع رکوردگيري 2 -17
لي انجام رکوردگيري را در دو حالت ک ،CMSو هم بدسايد صورت مي گيرد.  CMSرکوردگيري هم با فرمان 

 مي دهد:

 رکوردگيري پيوسته 

 رکوردگيري ادامه مي يابد.  ،در اين مد، تا زماني که رکوردگيري را متوقف نكنيد

 .در مورد پرينتر اين امكان وجود ندارد 

 

 عادي گيريرکوردگيري/پرينت 

ند از: ني عبارتاي زماهادامه مي يابد. اين بازه  در اين حالت، رکوردگيري تا انتهاي بازه هاي زماني تنظيم شده

 تنظيم مي شوند.  Recorderثانيه که در قسمت سربرگ  25،30، 5،10،15،20

  ثانيه اي مي باشد. 40در مورد پرينتر اين زمان به صورت ثابت 

 

 و ديگر انواع رکورد/ پرينت گيري:

  رکورد/پرينت گيري ازGraphical Trend  

 ي از رکورد/پرينت گيرNIBP List  

  رکورد/پرينت گيري ازDisclosure  

  رکورد/پرينت گيري از آالرمAlarm List  

  رکورد/پرينت گيري پريوديك 

  رکورد/پرينت گيري از آالرم به طور خودکار 

  رکورد/پرينت گيري از شكل موجECG  فريز شده 

 

 پيغام هاي وضعيتي و عملکردي رکوردر 17-3
 تمام رکوردهاي عادي و يا پيوسته چاپ مي شوند:اطالعاتزير در ابتداي 

 )مد رکوردگيري )عادي/پيوسته 

  تاريخ و زمان شروع رکوردگيري 

 شماره بدسايد،ID  بيمار، نام بيمار، تاريخ تولد، جنسيت، وزن، قد 
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 Trace1،Trace2 

  ليد و گينECG 

 نوع فيلتر سرعت جاروب شكل موج وECG در بدسايد 

 و نام دکتر بخش مربوطه  ،بيمارستان 

  نام و مقدار پارامترها 

 در نوار وظيفه مشاهده مي شود. ”Recording Bed#“در طول رکوردگيري،پيغام 

تن آن به م، عالوه بر تغيير رنگ دکمه،بر اساس وضعيت، Recبا لمس/کليك کردن دکمه ي روي صفحه اصلي 

“Stop” و يا“In Queue # ” تغيير مي يابد. عبارتStop  ال حنشان مي دهد که درحال حاضر سيستم در

رفته گنشان مي دهد که اين درخواست در صف قرار  In Queue#رکوردگيري از اين درخواست است و عبارت

 ي گردد.ممربوطه به وضعيت اوليه خود باز  ”Rec“است.  در صورت توقف/ انصراف از رکوردگيري، دکمه 

 

 نکته:

  رکوردر اطمينان حاصل کنيد.از روشن بودن و صحت اتصاالت 

 به مدت زمان تنظيم شده ي سربرگRecorder .جهت رکوردگيري توجه نماييد 

 

  عملکرد رکوردگيري از سمت بدسايد

بدسايد  و در صورتي که رکوردگيري از In Queueآن به  Networkبا زدن دکمه ي رکورد بدسايد، پيغام

مجدداً بر  Networkتغيير مي يابد. با اتمام رکوردگيري پيغام  Recordingديگري انجام نشود بالفاصله به 

جدد بر لمس م/روي بدسايد نمايش داده مي شود. درحالت رکوردگيري عادي، مانند رکورگيري پيوسته، باکليك

 ، رکوردگيري خاتمه مي يابد.”Rec“روي دکمه 

 

 نکته:

 بايد بر روي  در حالت رکوردگيري از سمت بدسايد، مد رکورگيري در بدسايدCMS  تنظيم

 تنظيم شود. OFFروي حالت INTERNAL RECORDERشده باشد. يعني 

 

 در حالت رکوردگيري پيوسته از سمت بدسايد، اگر رکوردگيري توسط کاربر متوقف نشود ،

 متوقف خواهد شد. CMSثانيه توسط   60حداکثر پس از 
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 کاغذ رکوردر 17-4
 شود. يماستفاده يليمتر م75با عرض از کاغذي SAADATرکوردر براي

 

 : نکته

  استفاده سازنده رکوردر حساس به حرارت توصيه شده توسط شرکت از کاغذهاي فقط

يا هد حرارتي صدمه  ورکوردگيري ضعيف شوديفيت ممکن است کصورت، در غير اينيد.کن

 .ببيند

  کنيداستفاده ن گريددارهاي رکوردراز کاغذهرگز. 

 

ر غير ماييد. دناده استف ،کند پيشنهاد مي شود از کاغذ رکوردر با عالئم رنگي که اتمام کاغذ را يادآوري مي

 اين صورت کاربر بايد از وجود کاغذ کافي براي رکوردگيري مطمئن باشد.

 

 نکته :

 ده نگه داشتن استفاده ش يچسب براازرول آن  يکه در انتها يرکوردر ياستفاده از کاغذها

ل از ممکن قب يکاغذ، تا جانوع استفاده از اين  يشود. در صورت اجبار برا يتوصيه نم ،است

 . انتها، کاغذ جديد را جايگزين کنيدبه رسيدن 
 

 هشدار

 و بعد از آن بسيار داغ است و دست زدن به آن باعث  يرگيرکوردحرارتي در حين د ه

 شود.  ميسوختگي  صدماتي چون

 

 هشدار

 در رکور  ،به طور پيوسته خارج مي شود. با کشيدن کاغذ ردر زمان رکوردگيري، کاغذ رکورد

 دچار آسيب خواهد شد.

 نکته :

ده و را با فشار بيرون نکشيد. در رکوردر را باز نمو آندر صورتي که کاغذ جمع شده است، هرگز 

 کاغذ را بيرون بياوريد. 

 

 دادن کاغذ: قرار

 .تا درب آن باز شود فشار دهيدرکوردر را کيس مه روي کد.  1

 قرار دهيد. محل خود کاغذ را در  رول . 2

 در رکوردر را ببنديد. .  3

 : نکته
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 د حرارتي باشد. از قراردادن صحيح کاغذ اطمينان حاصل کنيد.هسطح حرارتي کاغذ بايد در جهت 

 

 

 

 درستنارو ش ب.    الف. روش درست

 قراردادن کاغذ رکوردر نحوه 6-8شكل 

 

 : نکته

 کاغذ با مواد خارجي پوشيده شده باشد عملکرد مناسبي نخواهد  آشکارساز وجوددر صورتي که 

  ماييد.داشت. در صورت مشاهده هر گونه ماده خارجي بر روي سنسور، آنرا زدوده و سنسور را تميز ن

 

 هشدار

  در هنگام داخل کردن کاغذ رکوردر، مواظب باشيد که هد حرارتي صدمه نبيند. از دست زدن

 به هد حرارتي خودداري کنيد. 
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 رکوردر يخطا يپيغام ها 17-5
 شوند. ينمايش داده م وظيفهنوار زير در  يدرصورت بروز هريك از مشكالت زير، پيغام ها

 

 حلراه  علت پيغام 

Software Error رکوردر مشكل نرم افزاري 

رکوردر را خاموش وروشن نماييد در صورت 

عدم رفع مشكل، با خدمات پس از فروش 

 سازنده تماس بگيرد.

Hardware Error  رکوردر يسخت افزارمشكل 

رکوردر را خاموش و روشن نماييد در صورت 

عدم رفع مشكل، با خدمات پس از فروش 

 بگيرد.سازنده تماس 

Door Open درب رکوردر را ببنديد. باز بودن در رکوردر 

Out of Paper  رول کاغذ را در رکوردر قرار دهيد. کاغذ رکوردراتمام 

Printhead High Temp 
 دماي هد حرارتي بسيار

 باال است. 
 براي چند دقيقه رکوردگيري نكنيد.

Printhead High Volt .ولتاژ هد حرارتيباال ست 

رکوردر را خاموش وروشن نماييد در صورت 

عدم رفع مشكل، با خدمات پس از فروش 

 سازنده تماس بگيرد.

Printhead Low Volt .ولتاژ هد حرارتي پايين است 

رکوردر را خاموش وروشن نماييد در صورت 

عدم رفع مشكل، با خدمات پس از فروش 

 سازنده تماس بگيرد.
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 و تميز کردن سيستم نگهداري 18فصل 
 

 عمومي بازرسي 1 -18
 الزم است سيستم هر دو سال يكبار توسط افراد متخصص سرويس و بازبيني گردد.

اً با بخش تجهيزاتپزشكي بيمارستان يعاستفاده نكنيد و سرCMSدر صورت مشاهده هر گونه آسيب ديدگي، از 

 يا خدمات پس از فروش شرکت سازنده تماس حاصل نماييد.
 
 

 هشدار

  براي  مناسبعدم بکارگيري يک برنامه نگهداريCMS که بخشي از مسئوليت بيمارستان يا

 موسسه مي باشد مي تواند منجر به خرابي دستگاه و خطرات احتمالي براي سالمتي شود. 

 

  کنترلهاي ايمني يا سرويس دستگاه شامل دمونتاژ يا باز نمودن آن بايد توسط کارکنان

صورت پذيرد. در غير اين صورت، احتمال خرابي پس از فروش شرکت سازنده خدمات 

 دستگاه يا خطرات احتمالي براي سالمتي وجود خواهد داشت.

 

  اگر بيماري براي مانيتورينگ وجود نداردCMS.را خاموش کنيد 
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 تميز و ضدعفوني کردن 2 -18
 

 نکات کلي* 

ذکر شده  يو روش ها شرکت سازندهشده توسط  دييفقط از مواد تأدستگاه و تجهيزات آن بايد  کردن زيتمبراي 

ذکر شده به و روش هاي  ييايميمواد ش يدرباره اثربخش ييادعا چيه شرکت سازنده. گرددفصل استفاده  نيدر ا

 اي مارستانيروش کنترل عفونت، با مسئول کنترل عفونت ب ي. برانداردکنترل عفونت  جهت يعنوان ابزار

شود،  يم اعمالشما  مارستانيکه در ب يمحل يها يخط مشبه  ني. همچنديخود مشورت کن ستيولوژيدمياپ

 .مراجعه نماييد

 

 هشدار 

 ( قبل از تميز کردن از خاموش بودن سيستم و جدا بودن آن از برق شهر اطمينان حاصل کنيد.1
 

 دسدتگاه نيدا يبدرا نيبندابرا ،شود زاتيبه تجه بيممکن است باعث آساستريل کردن ضدعفوني و ( 2

ذکدر شدده  مارستانيب يدر برنامه نگهدار اي ي آندر دستورالعمل لوازم جانب نکهيشود، مگر ا ينم هيتوص

 باشد.
 

متعلقدات آن مشداهده  ( اگر هر گونه نشانه اي ناشي از صدمه ديدن و يا رو به زوال رفتن در دستگاه و3

 کرديد، نبايد از آن استفاده کنيد و در صورت نياز با خدمات پس از فروش شرکت تماس بگيريد.
 

. و لطفاً قبل از استفاده از سيستم ، اجازه دهيد کامالً خشک شوندبه سيستم تاتصاالبرقراري پيش از ( 4

 از محکم بودن کليه اتصاالت اطمينان حاصل کنيد.
 

بايد طبق مقررات مربوط به  تجهيزاتمعدوم کردن  جلوگيري از آلودگي محيط زيست در خصوصبراي ( 5

 بيمارستان عمل گردد.
 

 به منظور جلوگيري از آسيب به دستگاه، موارد زير را رعايت نماييد:

 خشك نماييد. ،هميشه پس از تميزکاري، مواد شوينده را با يك پارچه نرم -

 نكنيد.غوطه ور مايعات را در يا متعلقات آن هرگز دستگاه  -

 يا تجهيزات جانبي آن نريزيد يا اسپري نكنيد.بر روي دستگاه  اًمستقيمهرگز مايعات را  -

 هرگز اجازه ندهيد مايعات به داخل کيس، کليدها، کانكتورها يا منافذ تهويه دستگاه نفوذ کنند.  -

 مواد شوينده استوني استفاده نكنيد.  هرگز از مواد خورنده و ساينده يا    -        

 خودداري کنيد.يا تيز وسايل زبر ناخن يا از  لكه هاي سخت براي تميز کردن -

 

  هشدار 

 استفاده نکنيد. CMSبراي ضد عفوني کردن  ETOاز
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 يبستگ طيکردن به مح زيدفعات تمبايد به طور منظم تميز شود. و تجهيزات جانبي آن دستگاه روي سطوح 

تميزکاري دستگاه بايد در فواصل  ،چنانچه آلودگي محيط شما باال بوده و يا داراي گرد و غبار زياد مي باشد دارد.

 زماني کوتاه تر صورت گيرد. 

تجهيزاتي که بايد تميز شوند عبارتند از: کامپيوتر و تجهيزات جانبي آن )ورودي/ خروجي سيستم کامپيوتري( از 

   پرينتر، رکوردر، کيبورد، ماوس، تجهيزات شبكه و ... )در صورت کاربرد(. جمله صفحه )هاي( نمايش،

 مواد مجاز براي تميز و ضدعفوني کردن عبارتند از:

 آب-

 آب و صابون ماليم -

 براي صفحه نمايش( لزومپاک کننده صفحه )در صورت -

 (لزوم)در صورت  نييکننده سطح پا يضد عفون -

 

  سطوح خارجي 

 آغشته به زيو تم نرم يبا استفاده از پارچه ابايد سيستم و تجهيزات جانبي آن  سطوح خارجي در مواقع لزوم

 يكي از مواد مجاز ذکر شده در باال تميز و ضدعفوني کرد.  

 

 نکته: 

برنامده  همدراه آن يدادسدتورالعمل ( براي تميز کردن تجهيزات جانبي کامپيوتر مي توانيد بده 1

 کنيد.مراجعه  ي آنو لوازم جانب يا انهيرا زاتيتجه نگهداري بيمارستان مربوط به

 تا آسيب نبيند. ديکن يشتريکردن دقت ب زيهنگام تم ،شيصفحه نما( با توجه به حساس بودن 2

 

  سطوح داخلي 

 )هد چاپگر( رکوردر -

 وجود پودر کاغذ و يا جسم خارجي بر روي هد حرارتي و غلطك کيفيت رکوردگيري را کاهش 

دهد. با استفاده از پارچه آغشته به الكل، هد و غلطك را تميز کنيد و صبر کنيد تا کامالً خشك شود، مي

 سپس در رکوردر را ببنديد. 
 

 هشدار  

از تميز کردن رکوردر بالفاصله بعد از رکوردگيري به دليل داغ شدن هد و محيط اطراف 

 آن خودداري کنيد. 
 

 داخل کامپيوتر -

 شود. يم هيمشابه توص لهيوس اي يبا استفاده از جاروبرقدستگاه  يکردن داخل زيتمدر صورت لزوم، 
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 يابيعيب  19 فصل
ت، ر غير اينصوردشرکت سازنده انجام شود. يد يتأمورد فقط بايد توسط افراد آموزش ديده و  CMSتعمير      

 ند. کاربر وبيمار قبول نمي ک ياحتمالي براشرکت سازنده هيچ گونه مسئوليتي در قبال خطر هاي 

رابي يا خ و CMSاين بخش براي کمك به کاربر براي حل مشكالت کوچك به علت عدم استفاده صحيح از 

روش به س از فلوازم جانبي است. وقتي که با هر يك از اين مشكالت روبرو شديد، قبل از تماس با خدمات پ

 دقت کنيد.زير توصيه هاي ذکر شده در جدول همچنين و  CMS يو تصوير يصوت يآالرم ها

 
 اقدامات الزم داليل ممکن مشکل

 عدم مشاهده

 عالئم حياتياطالعات و  

 خاموش بودن-

  مانيتوربدسايد 

 تجهيزات شبكه 

   صفحه نمايشCMS 

 کيسCMS 

 CMSو  بدسايد يقطع ارتباط شبكه ا-

 کنيد. يرا بررسمربوطه سيم کابل برق   -

اطمينان  CMSاز روشن بودن و اتصال مناسب تجهيزات -

 حاصل شود.

 .توجه کنيد CMS يهابه پيغام  -

 صفحه نمايش اطمينان ياز تنظيم کنتراست و روشناي -

 حاصل کنيد.

 توقف حرکت

 و زمان هاشكل موج 

Crash يکردن سيستم در اثرقطع ناگهان  

 UPSيا خاموش شدن  برق
 .توجه کنيد برنامهياجرايابتدادر  CMSبه پيغام  

Reset با خدمات پس از فروش تماس بگيريد.  شدنمدام سيستم 

 يصحيح عالئم حياتنا  نمايش

 آن ها بودننرمال نو

 عدم نمايش صحيح اطالعات

 از سمت بدسايد

آن  و مقايسه يوسايل پزشكديگر با  يعالئم حيات يبررس -

  يبعيب يا ، به فصلطابقت. در صورت عدم با بدسايد مربوطه

و  S1600بيمار  يعالئم حيات يدفترچه راهنماازبدسايد 

S1800نماييد مراجعه. 

فروش  با خدمات پس از اًاز دستگاه استفاده نشود و فور -

 .تماس بگيريد

Touch Screen 
 .کند يعمل نم يبه درست

 Touch Screenعدم اتصال کابل -

 کاليبره نبودن صفحه نمايش-

محكم  CMS کيسرا در پشت  Touch Screenکابل 

 کنيد.

 آالرم اطمينان حاصل کنيد.نبودن  SILENCEاز   بودن آالرم Silence عدم پخش صداي آالرم

عدم نمايش کامل و صحيح 

 اطالعات
 و بدسايد CMSبين قطع ارتباط 

 در صورت روشن بودن و اتصال مناسب تجهيزات، با خدمات

 پس از فروش تماس بگيريد.

 صاف شكل موج  ونمايش خط 

 پارامتر مربوطه محو شدن مقدار 

 قطع يا خاموشي ماژول  -

 عدم وجود ماژول  -

قطع نبودن ماژول يا از وجود ماژول مربوطه، روشن و 

 اطمينان حاصل کنيد.

 عدم رکوردگيري

 خاموش بودن رکوردر -

 عدم اتصال رکوردر -

 رمشكالت سخت افزاري يا نرم افزاري رکورد -

 کاغذ کوردر نداشتن -

 باز بودن درب رکوردر -

 رکوردر توجه کنيد.يخطايبه پيغام ها -

 .از روشن و سالم بودن رکوردر اطمينان حاصل کنيد  -

 آن)روشن بودن چراغ سبز رکوردر حاکي از روشن بودن 

 است.(

 .اطمينان حاصل کنيد CMS  از صحت اتصال رکوردر به -

 رکوردگيري قبل ازقطع 

 اتمام زمان تعيين شده 

 کوردررنداشتن کاغذ  - 

 باز بودن درب رکوردر -

 قطع ارتباط شبكه اي  -

 نيد.رکوردر در نوار وظيفه توجه ک يخطا يبه پيغام ها -

با  در صورت روشن بودن و اتصال تجهيزات رکوردر، -

 خدمات پس از فروش تماس بگيريد.
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 اقدامات الزم داليل ممکن مشکل

 استفاده از کاغذ رکوردر نامناسب رکوردگيري با کيفيت پايين
از کاغذ رکوردرهاي استاندارد و مورد تائيدشرکت 

 سازنده استفاده شود.

 عدم کوردگيري از سمت بدسايد

 CMSدر حين کار با  

بدسايدبه مد رکوردگيري  تنظيم عدم   -

 CMSصورتي که رکوردگيري از سمت 

 انجام شود.

 اي قطع ارتباط شبكه -

 بدسايد مد رکوردگيري

INTERNAL RECORDER)،OFF( .تنظيم شود 

 

 HDMIاتصال ناصحيح کابل  - قطع صدا
 

ر صورت استفاده از يك مانيتور، سيستم را خاموش د -

که با  HDMI1را به محل  HDMIکرده و کابل 

ليبل مشخص شده است متصل کنيد و سيستم را 

 روشن کنيد.

عدم نمايش اطالعات بيماران در منوي 

 سانترال
 با خدمات پس از فروش تماس بگيريد.  - رتباط بين منو با برنامه اصلياقطع  -
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 مشخصات فني 20فصل 

SAHAND Pro SAHAND 

  Minimum Hardware Specification 

1.1GHz  or above CPU 

DDR3 1600 2 GB or above RAM 

Two output and com patible with Linux Graphic card 

SSD/SD card 64 GB or above Hard disk 

Varies by configuration selected Power supply 

At least 3 hours stability UPS 

Network, Serial port, USB 2.0 Interface connection 

Mouse, Keyboard, Barcode Scanner Mouse, Touch, Keyboard, Barcode Scanner Input/Output Devices (Optional) 

 OS 

Linux UBUNTU 14.04 Linux UBUNTU 14.04 /10.04/7.04 Operating system 

 Display 

24" Touch Screen and full HD color TFT Each full HD color TFT LCD/LED Screen size 

1920/3840 1080 Resolution 

One or two (optional) Number of displays 

ECG (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V), SpO2, Dual IBP, Resp/Co2 (All freezable) Waveforms 

12.5 ,25 ,50mm/s Signal sweep 

HR, SpO2, Dual Temp, DT, NIBP, Dual IBP,  RESP /CO2 (EtCo2, FiCo2, AWRR), BFA Numeric Parameters 

Onscreen Help User guide 

Network 

TCP/IP Protocol 

LAN with RJ45 interface, Ethernet 802.3 
Connection 

WLAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wireless 
Bed Communication 

Supports up to 32 Saadat  patient care monitors Number of beds 

The following settings of each bedside can be changed via central monitoring system: 

ECG Lead, ECG Gain, HR Alarm 

Bidirectional control 

Alarm 

Physiological, Technical, Systemic Alarm types 

High, Moderate, Low Alarm levels 

Audible-Visual alarm Alert 

Data Review 

Review of up to 96 hours Trend, Graphic and Tabular Trend 

Up to 48 hours store and review of  ECG waveform Disclosure 

Review of  1000 NIBP measurements, NIBP measurement via central monitoring system NIBP List 

Review of  720 Alarm events Alarm List 

Managing Patient information Patient info 

Review of  2000 Patient Informatient Patient History 

Storing 100 HR alarm setting and silence status Alarm History 

Retrieving  selected information and store them on external memory Export 

Communication with Hospital  systems  (Optional) 

Making  files based on DICOM protocol and sending them on PACS server PACS 

Viewing DICOM files via web browser 

Sending vital signs and alarms to HIS server based on HL7 protocol HIS 

Recorder (Optional) 

Saadat external thermal recorder Model 

120 96  165 mm (W H D) Size 

425g (approximately) Weight 

12.5 ,25 ,50mm/s Printing speed 

57mm Paper width 

1waveform (ECG) Trace 

Fixed time/Continuous recording, Automatic / Manual Alarm recording, NIBP List recording, Trend 

recording, Disclosure recording, Freeze recording, Periodic recording, Bedside Arrhythmia list recording. 

Recording type 

DC 12V, 3A Power supply 

RS232 interface Data interface 

Printer (Optional) 

Laser printer Model 

A4 Paper size 

12.5 ,25 ,50mm/s Printing speed 

ECG  waveform Trace 

Fixed time  printing , Automatic / Manual  Alarm  printing , NIBP List printing, Trend  printing, Disclosure  

printing, Freeze  printing, Periodic  printing. 

Printing type 

ENVIRONMENT 

0°C to +50°C Operating Temperature 

-20°C to +70°C Storage Temperature 

5-95  %  Operating humidity 

5-95  %  Non-operating humidity 

Size & Weight 

573mm×52mm ×400mm Varies by configuration selected Net Dimensions 

7.5Kg Varies by configuration selected Net Weight 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDUQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FRosewill-802-11a-Express-Wireless-RNWD-N9003PCe%2Fdp%2FB009VKON0S&ei=2yU4UoH8PI3KtAa45YHgAw&usg=AFQjCNH6IKkFgxE5PKKkNZCPtWCocbdtUw&bvm=bv.52164340,d.Yms
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 ها وپيغام هاآالرم  21فصل 
ردر در رکو ياتقسيم شده اند. پيغام هاي خط يو سيستم ، فيزيولوژيكيپيغام آالرم ها به سه دسته تكنيكي

 توضيح داده شده است.  5-8بخش 

مطابق جدول  CMS يسيستم يپيغام ها و آالرم هاتمامي آالرم هاي فيزيولوژيكي از بدسايد دريافت مي شود. 

 پايين است.

 

 CMSآالرم ها و پيغام هاي سيستمي  21-1
 توضيحات علت CMSآالرم هاي سيستمي 

Bed Disconnect  قطع ارتباطCMS با بدسايد 
رنگ در باالي پنجره  زرد 2آالرم سطح 

 بيمار مربوطه

Recorder is Disconnected  خاموش بودن رکوردر يا قطع ارتباط آن باCMS 
فيروزه اي رنگ در نوار  3آالرم سطح 

 وظيفه

Printer is Disconnected  خاموش بودن پرينتر يا قطع ارتباط آن باCMS 
فيروزه اي رنگ در نوار  3آالرم سطح 

 وظيفه

 

 

 توضيحات علت CMSسيستمي يپيغام ها

SYSTEM IS CHECKING 

DATABASE PLEASE WAIT… 
 برنامه ياجرا يدر ابتدا يصحت بانك اطالعات يبررس

 برنامه  ياجرا ينمايش پيغام در ابتدا

 بشكل نوار پيشرفت کار 

SYSTEM IS REPAIRING 

DATABASE PLEASE WAIT… 

Crash يا  کردن سيستم در اثرقطع ناگهاني برق

 اتفاق افتاده است. UPSخاموش شدن 

 برنامه  ياجرا ينمايش پيغام در ابتدا

 بشكل نوار پيشرفت کار

Loading …, Please wait! ( کاربر مد نمايشيView.را تغيير داده است ) پيغام قرمز رنگ در نوار وظيفه 

# Recording Bed است يسيستم در حال رکوردگير. 
 پيغام قرمز رنگ به صورت چشمك زن

 در نوار وظيفه

Network problem, system restarts 

in # s 

 ارتباط شبكه يعدم برقرار
 (اشكال در ماژول شبكه)

 پيغام قرمز رنگ در نوار وظيفه و پس از

 شود. يثانيه سيستم ريست م 120
Temperature is too high, the system 

is shutting down after #second 

Please call after sale service 

 پيغام قرمز رنگ در وسط صفحه نمايش باال رفتن دماي سيستم بيشتر از حد مجاز

Network cable is unplugged 
 ارتباط شبكه يعدم برقرار

 (قطع کابل)
 پيغام قرمز رنگ در نوار وظيفه

Not licensed 
 يا محتوايست ينرم افزار موجود ن يساز ل فعاليفا

 باشد. يآن نادرست م
 پيغام قرمز رنگ در نوار وظيفه

Delete software problem  نرم افزارDelete  پيغام قرمز رنگ در نوار وظيفه ا مشكل دارد.ياجرا نشده 

Reset software problem  نرم افزارReset  رنگ در نوار وظيفهپيغام قرمز  ا مشكل دارد.ياجرا نشده 

Printer software problem  نرم افزارPrinter  پيغام قرمز رنگ در نوار وظيفه ا مشكل دارد.ياجرا نشده 

Transmit software problem  نرم افزارTransmit  پيغام قرمز رنگ در نوار وظيفه ا مشكل دارد.ياجرا نشده 

Invalid connection to PACS server  ارتباط باPACS Server/Gateway  پيغام قرمز رنگ در نوار وظيفهقطع شده 
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 توضيحات علت CMSسيستمي يپيغام ها
 است.

Please Turn off and on the system شيپيغام قرمز رنگ در وسط صفحه نما زمان   ايو  خيتار ايشبكه  ماتيدر تنظ رييتغ 
Recording Trend Bed# از  يريستم در حال رکوردگيسTrend در نوار وظيفه پيغام قرمز رنگ .است 

Recording Disclosure Bed# از  يريستم در حال رکوردگيسDisclosure پيغام قرمز رنگ در نوار وظيفه .است 

Recording NIBPList Bed# از  يريستم در حال رکوردگيسNIBPList  پيغام قرمز رنگ در نوار وظيفه .است 

Manual Alarm Record پيغام قرمز رنگ در نوار وظيفه .از آالرم رخ داده است يريستم در حال رکوردگيس 

Recording Periodic Bed# به صورت  يريستم در حال رکوردگيسPeriodic 

 .است

 پيغام قرمز رنگ در نوار وظيفه

Recording Freeze Bed# گنال ياز س يريستم در حال رکوردگيسFreeze 

 .شده است

 پيغام قرمز رنگ در نوار وظيفه

# Recording Automatic Alarm Bed گنال مربوط ياز س يريستم در حال رکوردگيس

 رخ داده است  Alarmبه

 پيغام قرمز رنگ در نوار وظيفه

Printer paper out پيغام قرمز رنگ در نوار وظيفه .نتر تمام شده استيکاغذ پر 

Backup Software Problem  نرم افزارbackup  در نوار وظيفهپيغام قرمز رنگ  دارد.اجرا نشده يا مشكل 

Save Software Problem  نرم افزار Save .پيغام قرمز رنگ در نوار وظيفه اجرا نشده يا مشكل دارد 

Please Wait… .پيغام در منو نرم افزار در حال ساخت فايل مي باشدBedsetup-Extract 

Data 

YOU CAN CHOOSE A 

MAXIMUM OF TWO DAYS 

استخراج اطالعات  يانتخاب شده برا يزمانبازه 

 .باشد يشتر از دو روز ميب
 Bedsetup-Extractمنور دپيغام 

Data 

WARNING:THERE IS NOT ANY 

INFORMATION FOR THIS BED 
 Bedsetup-Extractپيغام در منو  هيچ اطالعاتي براي تخت انتخابي ذخيره نشده است.

Data 

THERE IS NOT DATA IN TIME 

YOU SELECT 

ظر ندر بازه زماني انتخابي اطالعاتي براي تخت مورد 

 ذخيره نشده است.
 Bedsetup-Extractپيغام در منو 

Data 

Please select time correctly. .پيغام در صفحه منوي سانترال بازه زماني بدرستي انتخاب نشده است 

You are trying to set time backward 

you will lose data, are you sure? 
 عقب کشيدن ساعت سيستم

براي گرفتن  Settingپيغام در منو 

 تاييد از کاربر جهت اعمال تغييرات
All vital data recorder for this 

patient will be deleted. Are you 

sure to discharge this patient at 

YYYY/MM/DD HH:mm 

ه ترخيص بيمار کاعالم هشدار و دريافت تاييد براي 

باعث مي شود اطالعات آن بيمار به طور کامل پاک 

 گردد.

 Manage Patientهشدار در منوي 

Please select values correctly. 
نادرست است.  NIBPبازه انتخاب شده براي مقدار 

 بيشتر است( Maxاز مقدار  Min)مقدار 
 NIBP Listپيغام در صفحه منوي 

Interface Software Problem 
 منو ل ونرم افزار الزم براي برقراري ارتباط بين سانترا

 اجرا نشده يا مشكل دارد.
 پيغام قرمز رنگ در نوار وظيفه
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 و تکنيکي بدسايد يکيولوژيزيف يآالرم ها 21-2
د،آالرم ها و را داشته باشCMSغام و سطح آالرم ها به يت ارسال پيقابل CMSد متصل به يکه بدسا يدر صورت

غام يسطح و پ با همان قاًي، آالرم ها را دقCMSفرستاده مي شود و  CMSسطوح آن ها از طرف بدسايد ها به 

 .راجعه شودمبدسايد  يراهنمابايد به بخش آالرم ها از دفترچه براي اطالع از آنها  که براي کابر نمايش مي دهد

 در غير اينصورت آالرم ها و سطوحشان مشابه جدول زير مي باشد.
 

Alarm Message Alarm Level 
ECG 

ECG NO CABLE 3 

ECG SIGNAL WEAK 3 

ECG ASYSTOLE 1 

ECG CHECK LL OR ALL 3 

ECG CHECK LA OR ALL 3 

ECG CHECK RA OR ALL 3 

ECG CHECK RL OR All 3 

ECG CHECK RA 3 

ECG CHECK LL 3 

ECG CHECK LA 3 

ECG CHECK C 3 

HR OUT OF LIMIT 1 

TEMP 

T2 OUT OF LIMIT 1 

T1 OUT OF LIMIT 1 

RESP 

RR OUT OF LIMIT 1 

RESP CHECK LEADS 3 

RESP APNEA 1 

IBP1 

IBP1MAP OUT OF LIMIT 1 

IBP1DIA OUT OF LIMIT 1 

IBP1SYS OUT OF LIMIT 1 

IBP2MAP OUT OF LIMIT 1 

IBP1 NO SENSOR 3 

IBP1 ADJUST SCALE 3 

IBP1 STATIC PRESSURE 3 

IBP1 SEARCH 3 

IBP1 DEFECT 3 

IBP2 

IBP2DIA OUT OF LIMIT 1 

IBP2SYS OUT OF LIMIT 1 

IBP2 NO SENSOR 3 

IBP2 ADJUST SCALE 3 

IBP2 STATIC PRESSURE 3 

IBP2 SEARCH 3 

IBP2 DEFECT 3 

ETCO2 

ETCO2 OUT OF LIMIT 1 

FICO2 

FICO2 OUT OF LIMIT 1 

AWRR 

AWRR OUT OF LIMIT 1 

SPO2 

SPO2 PROBE DEFECT 2 

SPO2 NO PROBE 3 
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SPO2 PROBE OFF 2 

SPO2 CHECK PROBE 2 

SPO2 HIGH AMBIENT LIGHT 2 

SPO2 SIGNAL WEAK 3 

SPO2 ASYSTOLE 1 

SPO2 OUT OF LIMIT 1 

NIBP 

NIBPMAP OUT OF LIMIT 1 

NIBPDIA OUT OF LIMIT 1 

NIBPSYS OUT OF LIMIT 1 

NIBP MODE ERROR 2 

NIBP SELF TEST FAILED 2 

NIBP LOOSE CUFF 2 

NIBP AIR LEAK 2 

NIBP AIR PRESSURE ERROR 2 

NIBP SIGNAL WEAK 2 

NIBP RANGE EXCEED 2 

NIBP EXESSIVE MOTION 2 

NIBP OVER PRESSURE SENSED 2 

NIBP SIGNAL SATURATED 2 

NIBP PNEUMATIC LEAK 2 

NIBP SYSTEM FAILURE 2 

NIBP TIME OUT 2 

NIBP MODULE ERROR 2 

NIBP MODULE DEFECT 2 

NIBP STOP ERROR 2 

NIBP STOP PRESSED 2 

NIBP LEAKAGE OK 2 

NIBP NO MODULE 2 

NIBP LOW BATTERY 2 

CO2 

CO2 SYSTEM FAULT# 2 

CO2 SENSOR STANDBY MODE 2 

CO2 NO WATER TRAP 3 

CO2 NO MODULE 2 

CO2 NO SENSOR 3 

CO2 CHECK SAMPLE LINE 2 

CO2 NO ADAPTER 2 

CO2 INVALID 2 

CO2 INVALID AMBIENT PRESSURE 2 

CO2 INVALID AMBIENT 

TEMPERATURE 

2 

CO2 ROOM AIR CALIB REQUIRED 2 

CO2 ACCURANCY INVALID,PLEASE 

ZERO 

2 

CO2 INLET OCCLUDE 2 

CO2 EXHUST OCCLUDE 2 

CO2 UNEXPECTED REVERSE FLOW 2 

CO2 UNEXPECTED FORWARD FLOW 2 

CO2 CULATION ERROR 2 

CO2 RESP APNEA 1 

CO2 REPLACE ADAPTOR 2 

CO2 SAMPLING LINE CLOGGED 2 

ARRHYTHMIA 

VFIB ARRHYTHMIA 1 

VTAC ARRHYTHMIA 1 

RUN ARRHYTHMIA 1 
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AIVR ARRHYTHMIA 1 

COUPLET ARRHYTHMIA 1 

BIGEMINY ARRHYTHMIA 1 

TRIGEMINY ARRHYTHMIA 1 

TACHY ARRHYTHMIA 1 

BRADY ARRHYTHMIA 1 

AFIB ARRHYTHMIA 1 

PAUS ARRHYTHMIA 1 

FREQUENT PVCs 1 

RELEARN 2 

CAN NOT LEARN 2 

ECG NOISE 2 
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 ستميس يش فرض هايپليست  22فصل

Menu item Selection Default 

Manage Patient menu 

Gender Male, Female Female 

Patient Category Adult, Neonate, Pediatric  

Blood Type AB+, AB-, A+, A-, B+, B-, O+, O-  

Disclosure menu 
Options 

Parameter 

HR, ST, PVCs, PR, SPO2, PI, PVI, SPCO, SPHB, 

SPMET, SPOC, IBP1, IBP2, T1, T2, RESP, EtCo2, 

FiCo2, AWRR, BFI, BS, SQI, EMG 

HR, ST, PVCs, PR, SPO2, 

IBP1, IBP2, T1, T2, RESP, 

EtCo2, FiCo2 

Graphical Trend menu 

Options 

Parameter 

HR, ST, PVCs, PR, SPO2, PI, PVI, SPCO, SPHB, 

SPMET, SPOC, IBP1, IBP2, T1, T2, RESP, EtCo2, 

FiCo2, AWRR, BFI, BS, SQI, EMG 

HR, ST, PVCs, PR, SPO2, 

IBP1, IBP2, T1, T2, RESP, 

EtCo2, FiCo2 

Signal  
HR, SPO2, IBP1, IBP2, T1, T2, RESP, EtCo2, 

FiCo2 

HR, SPO2, IBP1, T1 

Print 

Signal 
HR, SPO2, IBP1, IBP2, T1, T2, RESP, EtCo2, 

FiCo2 

 

Time Record 10 Minutes, 60 Minutes 10 Minutes 

Alarm List menu 

Alarm Type Filter 
ALL ALARMS, ECG, SPO2, IBP1, IBP2, RESP, 

NIBP, Co2, TEMP, BFA, ARR (ARRHYTHMIA) 

All Alarms 

Alarm Level Filter  
 ALL LEVELS, LEVEL 1, LEVEL 2, LEVEL 3, 

SILENCED 

ALL LEVELS 

Bed Setup menu 

Bed Setting 

Predic Record OFF, 15 Min, 30 Min, 1H, 2H, 4H, 8H, 12H, 24H OFF 

Alarm Record OFF, ON OFF 

Freeze Record OFF, ON OFF 

Arr. To PACS OFF, ON OFF 

HR Alarm OFF, ON OFF 

HR Alarm Limit 30-250  

ECG Lead I, II, III, aVR, aVL, aVF, V II 

ECG Gain AUTO, X0.25, X0.5, X1, X2, X4 AUTO 

ECG Speeed 12.5, 25, 50 mm/s 25 mm/s 

View Setting 
Signal ECG, SPO2, IBP1, IBP2, CO2, RESP ECG, SPO2 

Parameters 
Full Parameters, HR, SPO2, IBP1, IBP2, NIBP, 

CO2, TEMP, BFA 
Full Parameters 

Color of Signal/Parameters 
HR  Green 

SPO2  Violet 

IBP1  Orange 

IBP2  Purple 

CO2  Yellow 

RESP  Yellow 

NIBP  White 

TEMP  Sea Green 

BFA  Blue 

HIS Setting 

Event to send data 

All Alarms, ECG, SPO2, RESP, IBP1, IBP2, NIBP, 

TEMP, CO2, ARR, Record, Periodic NIBP 

Measurement 

 

Periodic 5,10,15, ... ,55 Minute  



 ي سانترال سهنددفترچه راهنما

66 

 

1,2,3,…,24 Hour 

Parameters to save 
Full Parameter, HR, SPO2, RESP, IBP1, IBP2, 

NIBP, TEMP, CO2, BFA 

 

Export menu 
Inforamation NIBP List, Alarm List, Disclosure, Trend Disclosure 

Trend Parameters HR, SPO2, RESP, IBP1, IBP2, CO2, T1, T2, BFA HR 

Disclosure Waveforms ECG ECG 

Alarm List Settings 
ALL TYPES, ARRHYTHMIA, ECG, ST, SPO2, 

RESP, NIBP, IBP, Co2 , TEMP, BFA 

 

Setting menu 

Recorder/Printer 
Mode Reorder, Printer Recorder 

Speeed 12.5, 25, 50 mm/s 25 mm/s 

Recorder Time 

Printer Time 

5,10,15,20,25,30s,continuos  

40s 

10s 

40s 

Recorder Delay 

Printer Delay 

5-15s 

40s 

5s 

40s 

Trace1 ECG ECG 

Trace2 OFF OFF 

Grid OFF, ON ON 

System 

Mode 

2×2 Beds + BedView, 2×2 Beds + 2×2 Beds, 

3×2 Beds + BedView , 3×2 Beds + 3×2Beds, 4×1 Beds + 

BedView, 4×1 Beds + 4×1 Beds, 4×2 Beds + BedView, 4×2 Beds 

+ 4×2 Beds, 5×1 Beds + BedView, 5×1 Beds + 5×1 Beds, 5×2 

Beds + BedView, 5×2 Beds + 5×2 Beds , 6×1 Beds + BedView, 

6×1 Beds + 6×1 Beds, 6×2 Beds + BedView, 6×2 Beds + 6×2 

Beds, 7×1 Beds + BedView, 7×1 Beds + 7×1 Beds,8×1 Beds + 

BedView, 8×1 Beds + 8×1Beds, 8×2 Beds + BedView, 8×2 Beds 

+ 8×2 Beds, 9×1 Beds + BedView, 9×1 Beds + 9×1Beds, 10×1 

Beds + BedView, 10×1 Beds + 10×1Beds 

8x2 Beds + 8x2 Beds 

Language English  English 

Set Thick Thick, Normal Normal 

ScreenSize 

17, 18.5, 19, 19W, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 34, 39, 42, 46, 48, 50, 55, 58, 60, 64, 70, 80, 

84, 99, 102, 108, 111, 152 (inch) 

19” 

Brightnss 1-7 4 

SoundVolume 0-10 3 

Admin menu 

Company 
SADAAT, PEC,INTEGRAL, MESSA, HEYER, 

SIARE, NOLOGO 

NOLOGO 

BedOffset 0-100 1 

#Bed  1-32  

BaseIP 102-254 102 

IPAddress  192.168.1.200 

UDP_Port 40-2000 40 

TCP_Port 50-2000 50 
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 ماريبايمني  23فصل
 

 

 

 

به  عه کند وا مطالد دفترچه راهنما ريستم باياستفاده درست از س ياست که کاربر برا ين معنين عالمت به ايا

 د.يآن توجه نما يهشدارها و اخطارها

 

 

 ست معدوم گردد.يط زيسازگار با مح يروشد با يز باين تجهياست که ا ين معنين عالمت به ايا
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 (Prevention Maintenance, PMرانه )يشگيپ يست نگهداريچک ل 24فصل 
 

 يآمده است، توسط مسئول مرکز درمان ريکه در ز PL-F-25به شماره  PMست يچك ل يدوره ا يجهت بررس

نبوده  دستگاهعملكرد جهت استمرار صحت  ينيچ وجه تضميبه ه PMل شود.الزم به ذکر است که تست يتكم

 قرار خواهد داد. يابيت آن را مورد ارزيو فقط در لحظه تست، وضع

 شرکت پويندگان راه سعادت                                                                                
 PL-F-25/2ماره فرم: ش                                                              PM (CENTRAL)فرم                                                                         

 خش:ب                  مرکز درماني:                          استان:                                   شهر:                                      

 اريخ اقدام:ت      مدل دستگاه:                      شماره سريال:                                تاريخ نصب:                                  

 نا منطبق منطبق بازرسي و آزمون رديف
 شامل 

 نمي شود

 ظاهري تست

 □ □ □ پوسيدگي و بريدگي درکابل هاي برق عدم  1

 □ □ □ هاي شبكه  کابلو بريدگي  عدم پوسيدگي 2

 □ □ □ (در سوکت شبكه نگهدارنده کابل) RJ45ۀگير گيعدم شكست 3

 □ □ □ ر، هاب سوييچ و رکوردPCمانيتورها، بدنه و اجزاي داخلي سالم بودن ظاهر  4

 Touchتست 

 □ □ □ TOUCHبودن کارکرد و کاليبرهصحت  5

 تست رکوردر

 □ □ □ صحت عملكرد رکوردر 6

 □ □ □ استفاده از کاغذ رکوردر مناسب با نوع رکوردر 7

 □ □ □ پرينترصحت عملكرد 8

 تست عملکردي

 □ □ □ آالرم ها( ي)صدا صداي سيستمصحت  9

 □ □ □ يبه صورت دوره ا Disclosure و  Trendاطالعات در  يصحت ذخيره ساز 10

11 
 ن صفحهييدر نوار پا يستميس يها غاميش پيعدم نما

(Delete software problem ،Reset software problem )... و 
□ □ □ 

 

 □مردود    □نتيجه نهايي:      قبول  

 توصيه کارشناس:

 نام و امضاء کارشناس:      نام وامضاء مسئول مربوطه:


