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مقدمه
هدف از دفترچه راهنما
دستورالعمل هاي الزم براي کار با سانترال سهند بر اساس عملكرد و اهداف کاربردي در دفترچه راهنما تهيه
شده است .مطالعه دفترچه راهنما الزمه ي عملكرد صحيح سانترال ،و همچنين تضمين ايمني بيمار و
اپراتور است .در صورت وجود هرگونه سؤال در خصوص سانترال ،لطفا با خدمات پس از فروش تماس
حاصل نماييد.اين دفترچه جزء الينفك است و بايد هميشه کنار سيستم سانترال نگهداري گردد،
بنابراين براحتي هر زمان که الزم باشد ،در دسترس خواهد بود.
مخاطبان دفترچه راهنما
اين دفترچه براي کادر درماني متخصص تهيه گرديده است .عنوان کادر درماني شامل افرادي مي شود
که آشنايي کامل را در خصوص اقدامات ،روش ها و اصطالحات علمي پزشكي جهت مانيتورينگ بيماران
داشته باشند.
نسخه دفترچه راهنما
دفترچه راهنما يك شماره نسخه دارد .هر زمان که دفترچه بر اساس تغييرات نرم افزاري يا مشخصه
هاي فني آن تجديد نظر گردد ،اين شماره راهنما تغيير خواهد کرد .اطالعات نسخه اين دفترچه راهنما
بدين صورت است:
شماره نسخه

تاريخ انتشار
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تير 1399

تصاوير و اساميدفترچه راهنما
ممكن است برخي از تصاوير و اسامي در دفترچه راهنما مطابق با سيستم سانترال شما نباشد.

V
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هشدارهاي عمومي
توجه داشته باشيد ،سيستم مانيتورينگ عالئم حياتي سانترال(در ادامه اين راهنما از اختصار CMS
براي سيستم مانيتورينگ عالئم حياتي سانترال استفاده خواهد شد) يک وسيله ي کمکي براي
ارزيابي وضعيت بيمار مي باشد .براي اطمينان بيشتر بايد همواره در کنار آن از عالئم و نشانه هاي
باليني نيز استفاده شود.
 قبل از استفاده از  ،CMSدفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه نماييد.
شرکت پويندگان راه سعادت ،مسئوليت ايمني و عملکرد صحيح دستگاه را مشروط بر رعايت موارد
مذکور در اين دفترچه بر عهده مي گيرد.
 تمامي امور نصب ،توسعه ،تغييرات ،اصالحات ،تعميرات ،جابجايي و بازکردن محصول فقط بايد
توسط شرکت سازنده و افراد متخصص وآموزش ديده صورت پذيرد.
 تميز کردن محصول بايد توسط افراد آموزش ديده صورت پذيرد.
 نرم افزار  CMSطوري طراحي شده است که امکان خطرهاي ناشي از خطاهاي نرم افزاري را به
حداقل برساند.
 رعايت نکات ايمني مربوط به حمل و نقل و نگهداري سيستم الزاميست.
 قبل از مانيتورينگ کليه تجهيزات  CMSاز نظر عدم آسيب ديدگي حين انتقال ،نصب ،نگهداري
در انبار و استفاده از آن بررسي شود .در صورت مشاهده هر گونه خرابي ،فوراً با خدمات پس از
فروش شرکت تماس گرفته شود.
 قبل از مانيتورينگ ،از روشن و سالم بودن تجهيزات مرتبط با سيستم  CMSاطمينان حاصل شود.
 هنگام مانيتورينگ ،حتماً زمان سيستم بايدبازمان محلي تنظيم شده باشد.
 به صورت دوره اي ،از صحت تنظيمات زمان سيستم اطمينان حاصل شود.
 سانترال سهند فقط بدسايدهاي شرکت پويندگان راه سعادت را پشتيباني ميکند.
 سيستم بايد هر دو سال يکبار ،توسط افراد آموزش ديده مورد بررسي قرار گيرد ،اما توصيه مي
شود که اين بررسي هر سال انجام گيرد .عالوه بر اين طول عمر سيستم  10سال است.
 استفاده از تلفن همراه در محيط هايي که با  CMSکار مي کنند ،ممنوع مي باشد .سطح باالي
امواج الکترومغناطيسي که توسط سيستم تلفن همراه تشعشع مي شود ،ممکن است باعث اختالل
در عملکرد  CMSشود.
 به منظور جلوگيري از اثرات  EMCبرعملکرد  ،CMSسيستم نبايد در مجاورت يا به همراه
تجهيزات ديگر مورد استفاده قرار گيرد و در صورت نياز به استفاده همراه يا در مجاورت ساير
تجهيزات ،بايد نرمال بودن عملکرد دستگاه در شرايط استفاده مورد تاييد قرار گيرد.
 هر يک از اجزاي  CMSبايد 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
تعمير آسان آن وجود داشته باشد .همچنين به منظور داشتن تهويه مناسب CMS ،بايد حداقل 5
سانتي متر ( 2اينچ) از اطراف قفسه فاصله داشته باشد.
V
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فصل  1مباني
 1-1آشنايي باCMS
 1-1-1کاربرد
CMSبه منظور مانيتورينگ مرکزي اطالعات و عالئم حياتي از چندين بدسايد در بيمارستانها يا موسسات
درماني بكار مي رود و کاربرد خانگي ندارد.
 اين دستگاه فقط براي استفاده توسط پزشكان با صالحيت يا پرستاران آموزش ديده در نظر گرفته شده
است.
 شكل موج ها ،پارامترها و آالرم ها ،صرفاً مرجعي براي پزشكان بوده و نمي تواند مستقيماً به عنوان
مبناي معالجات کلينيكي مورد استفاده قرار گيرد.
 چنانچه مقادير نمايش داده شده ،غيرمعقول يا مبهم است در ابتدا عالئم حياتي بيمار را با وسايل ديگر
ارزيابي نموده و سپس صحت عملكرد CMSرا تعيين نماييد.
 فاصله مناسب اپراتور جه تمانيتورينگ ،حدود  1متر مقابل صفحه نمايشي در نظر گرفته شده است.
 2-1-1محدوديت ها
محدوديت يا عوارض جانبي ندارد.
 3-1-1عملکردها
 ،CMSمجهز به نرم افزاري قوي و با عملكرد باال است که شبكه مانيتورينگ را با اتصال بدسايدها فراهم مي
نمايد .با ذخيره سازي ،پردازش ،آناليز و نمايش اطالعات بدسايدها CMS ،مي تواند مانيتورينگي مرکزي براي
تمامي بيماران فراهم آوردکه منجر به افزايش کارآيي و کيفيت امور مانيتورينگ مي شود.
برخي از قابليت هاي مهم :CMS













مانيتورينگ حداکثر 32بدسايد
بازبيني حداکثر  96ساعت براي  16تخت و  48ساعت براي  32تخت از اطالعات Trendبراي هر بيمار در حال
مانيتورينگ
بازبيني 720آالرم رخ داده براي هر بيمار در حال مانيتورينگ
بازبيني 1000مقدار  NIBPبراي هر بيمار در حال مانيتورينگ
بازبيني حداکثر 48ساعت براي  16تخت و  24ساعت براي  32تخت از اطالعات  Disclosureبراي هر بيمار
در حال مانيتورينگ
بازبيني اطالعات  2000بيمار پذيرش شده
مانيتورينگ يك  Bedبه صورت بزرگ نما شده در صفحه نمايش دوم () BedView
مديريت اطالعات بيمار
ثبت وقايع و اقدامات صورت گرفته در خصوص آالرم HR
ثبت وقايع و اقدامات صورت گرفته در خصوص رکوردگيري
آالرم هاي صوتي و تصويري
رکوردگيري  /پرينت
1
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انتخاب رنگ شكل موج ها و پارامترها
سهولت در تنظيمات سيستم سانترال
پشتيباني از دو صفحه نمايش با وضوح نمايش (Full HD)1920 x1080
پشتيباني از شبكه ( LANبا سيم  /بيسيم)
امكان ارتباط با سرور  PACSبراي ايجاد و نمايش فايل دايكام
امكان ارتباط با سرور  HISبراي ارسال اطالعات
ارسال فرمان اندازه گيري فشارخون غير تهاجمي ( )NIBPاز سانترال به بدسايد
امكان  Backupگيري از اطالعات هر  )Disclosure, Trend, NIBP List, Alarm List( Bedو ذخيره سازي
روي حافظه Flash
امكان وارد کردن اطالعات از طريق صفحه کليد و بارکدخوان

 4-1-1اجزا
 ،CMSاز اجزاي زيرتشكيل شده است:
 .1دستگاه اصلي
 .2صفحه نمايش دوم
 .3دستگاه هاي ورودي و خروجي
 .4رکوردر /پرينتر
 .5تجهيزات شبكه

نکته:
 دستگاه اصلي در سيستم مدل  Sahandشامل يک صفحه نمايش و يک PCبه صورت
مجزا مي باشد و در مدل Sahand Proاين اجزا به صورت يک  All in oneارائه مي
شود.
 بايد تمام اجزايCMSداراي نشان  CEباشند.

 5-1-1ارتباط با شبکه
 ،CMSبا بدسايدهاي متصل به شبكه به صورت سيمي يا
بيسيم تبادل اطالعات کرده و آن ها را از اين طريق به صورت
متمرکز مانيتور مي نمايد .نمودار شبكه اي  CMSبه صورت زير
مي باشد:
شكل  2-1ارتباط شبكه اي CMS
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فصل  2نصب
 2-1باز نمودن جعبه و چک کردن دستگاه
هشدار
 از بين بردن مواد بسته بندي بايد مطابق با الزامات محلي صورت پذيرد.
 اجزاي  CMSممکن است در انبار ،در حين حمل و نقل يا استفاده ،آلوده شده باشد.

 2-2نصب
هشدار
 نصب  CMSبايد توسط افراد تعيين شده ي شرکت سازنده صورت پذيرد .امتياز انحصاري
نرم افزار  CMSصرفاً متعلق به شرکت سازنده مي باشد .هيچ سازمان يا شخصي بدون
داشتن مجوز ،مجاز به بهره برداري ،کپي برداري ،مبادله يا هر گونه استفاده از نرم افزار نمي
باشد.
هشدار
 هرگز  CMSرا در مجاورت منابع قوي نويز قرار ندهيد.
 هرگز دستگاه هاي حساس به نويز را در مجاورت  CMSقرار ندهيد.
 در صورت استفاده از  CMSدر مجاورت گازهاي بيهوشي اشتعال زا ,امکان انفجار وجود دارد.

 2-3راه اندازي سيستم
نکته:
 قبل از استفاده از سيستم ،از کاليبره بودن صفحه (هاي) لمسي و اتصال کابل شبکه
اطمينان حاصل شود.
 قبل از روشن کردن سيستم از اتصال اجزاي سيستم به  CMSاطمينان حاصل نماييد ،در
غيراينصورت ممکن است برخي از اجزاي سيستم عملکرد صحيح نداشته باشند.
 بعد از روشن کردن سيستم ،صدايي پخش مي گرددتا از صحت عملکرد صداي آن مطمئن
شويد .لوگو ي شرکت نيز در صورت تنظيم ،نمايش داده مي شود.
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با هر بار راه اندازي  ،CMSصحت بانك اطالعاتي آن قبل از اجراي برنامه بطور خودکار بررسي مي گردد.
پيغام … SYSTEM IS CHECKING DATABASE PLEASE WAITمانند شكل 1-2نمايش
داده مي شود.

شکل  1-2نمايش پيغام بررسي صحت پايگاه داده
اگر دستگاه به دليل قطع ناگهاني برق خاموش شود ،ممكن است پايگاه داده آن آسيب ببيند .با روشن شدن
مجدد سيستم و بررسي خودکار صحت پايگاه داده ،چنانچه پايگاه داده آسيب ديده باشد ،مدت زماني طول مي
کشد تا  CMSاين مشكل را حل کند.
در اين حين ،پيغام … SYSTEM IS REPAIRING DATABASE PLEASE WAITنمايش
داده مي شود.
هشدار
 به منظور جلوگيري از خطا يا هر گونه اثرات ناشي از قطع برق ،تجهيز دستگاه به  UPSالزامي
است.
 درحالتيکه برق ساختمان قطع است و سيستم از برق  UPSاستفاده مي کند ،قبل از خاموش
شدن  ،UPSبه طور دستي سيستم را خاموش نماييد.
نکته:
 اگر ارتباط شبکه  CMSقطع باشد  ،پيغام  Network cable is unpluggedدر نوار
وظيفه سيستم نشان داده مي شود.
 اگر امکان برقراري ارتباط شبکه اي  CMSوجود نداشته باشد مانند اشکال در کارت
شبکه ،پيغام  Network problem, system restarts in # sدر نوار وظيفه سيستم نشان
داده مي شود .بعد از  120ثانيه ،سيستم مجدد را ه اندازي مي شود.
 اگر فايل فعال سازي نرم افزار روي  CMSموجود نباشد و يا محتواي آن نادرست باشد
پيغام  Not Licensedدر نوار وظيفه نمايش داده مي شود.

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

4
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فصل 3صفحه نمايش
3-1اطالعات کلي
 CMSنمايش حداکثر  32بدسايد را روي دو صفحه نمايش به طور همزمان پشتيباني مي کند .تعداد پنجره ها
به تنظيمات صفحه نمايش بستگي دارد( .اطالعات بيشتر در فصل  4آورده شده است ).همانگونه که در شكل زير
مشاهده مي شود هر صفحه نمايش  CMSحداکثر به هشت سطر و دو ستون پنجره ي بيمار تقسيم مي شود.

شكل  1-3اطالعات صفحه نمايش
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 3-2پنجره بيمار
هر پنجره ي بيمار در  CMSمعرف يك بدسايد است که در آن تمام اطالعات و عالئم حياتي بيمار متصل به
آن مانيتور و کنترل مي شود.
 1-2-3پنجره بيمار در حالت قطع ارتباط
در حين مانيتورينگ ،پنجره بيمار ممكن است در وضعيت “ ”offlineقرار گيرد .بدين معنا که بدسايد بيمار
خاموش بوده يا اتصال آن با  CMSقطع شده است.
در صورت قطع ارتباط  CMSبا بدسايد ،عالوه بر نمايش  offline،آالرم” “ Bed Disconnectمطابق شكل
 3-2تا هنگام برطرف شدن مشكل يا کليك دکمه  ،SILENCEبا اولويت متوسط ايجاد مي گردد( .براي
اطالعات بيشتر در خصوص آالرم به فصل  5مراجعه نماييد).

شكل  2-3پيغام قطع ارتباط بدسايد با CMS

6

دفترچه راهنماي سانترال سهند

 2-2-3پنجره بيمار در حالت مانيتورينگ
داده هاي انتقال يافته از بدسايد بالدرنگ در پنجره ي بيمار مربوطه نمايش داده مي شود .شكل زير نشان
دهنده ي ارتباط بدسايد با  CMSو حالت مانيتورينگ مي باشد.
1

2

شكل  3-3پنجره بيمار در حالت مانيتورينگ
3

4
شكل  3-3پنجره بيمار در حالت مانيتورينگ
 .1مکان نمايش اطالعات بيمار

اين مكان ،شماره پنجره و نام بيمار را نمايش مي دهد .همچنين دکمه هاي  NIBP Startدر اين قسمت
امكان اندازه گيري فشارخون غيرتهاجمي را فراهم ميكند( .مراجعه به بخش )NIBP Strat 3-3
 .2مکان نمايش آالرم ها
اين مكان ،براي نمايش آالرم هاي تصويري بكار مي رود .همچنين دکمه  Record/Printدر اين قسمت
امكان رکوردگيري/پرينت گيري را فراهم ميكند.
 .3مکان نمايش شکل موج ها
اين مكان ،شكل موج هاي انتقال يافته از بدسايد را نمايش ميدهد .با کليك کردن اين قسمت ،شكل موج فريز
مي شود و با کليك کردن مجدد به حالت اوليه برميگردد.
نمايش سيگنال  ECGهمراه با مقادير ليد ،گين ،سرعت و فيلتر مي باشد و نمايش سيگنال  IBPهمراه با
مقدار  Scaleآن مي باشد.
توجه  :درصورتي که ورژن بدسايد اين قابليت را پشتباني کند که مقادير  Scaleو ليبل سيگنال
 IBPرا براي  CMSارسال نمايد ،مقدار  Scaleو ليبل نمايش داده شده در CMSو بدسايد يکسان
است .در غير اينصورت  CMSمقدار پيش فرض خود را براي  )-30_250( Scaleو ليبل” “IBPرا
همراه با سيگنال نمايش مي دهد.
 .4مکان نمايش پارامترها
اين مكان ،مقادير پارامترهاي انتقال يافته از بدسايد را نمايش مي دهد.
7
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توجه :واحد پارامترها در CMSثابت مي باشد (شکل  )4-3و با تغيير واحد از سمت بدسايدCMS ،
همچنان مقادير صحيح پارامترها را با توجه به واحدهاي پيش فرض در  ،CMSدريافت و نمايش
مي دهد.
Default units

Parameter
HR
SPO2
Resp
NIBP
Temp
IBP
EtCo2/FiCo2
AWRR
BFI/BS/SQI/EMG

BPM
%
BrPM
mmHg
˚C
mmHg
mmHg
BrPM
%

شكل  4-3ليست واحد هاي پيش فرض CMS
با کليك کردن روي قسمت نمايش پارامترهاي هر بد ،صفحه تنظيمات مربوط به همان بد در پايين صفحه باز
مي گردد.
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NIBP Start 3-3
ارسال درخواست اندازه گيري فشار خون غير تهاجمي به بدسايد
هشدار
 قبل از استفاده از اين امکان حتماً بخش  NIBPبدسايد را مطالعه نمايد و هشدارهاي
ايمني را رعايت کنيد.
با فشردن دکمه  NIBP Startروي صفحه اصلي درخواست اندازه گيري براي بدسايد مربوطه ارسال مي گردد
و اندازهگيري فشار خون شروع ميشود .در طول اندازه گيري وضعيت دکمه به  NIBP Stopتغيير مي يابد که
با فشردن آن اندازه گيري متوقف مي شود .هنگام اندازه گيري مقدار  RTCPو در صورت وجود پيغام خطاي
مربوط به اندازه گيري ،روي قسمت سيگنال همان تخت مشاهده مي شود.
نکته:
 با هر بار فشردن دکمه  ،NIBP Startاين دکمه پنج ثانيه غير فعال مي شود.
 در طول اندازه گيري فشار خون امکان باز کردن منو وجود ندارد.
 در صورتي که بدسايد متصل به سانترال قابليت دريافت فرمان اندازه گيري فشارخون را
پشتيباني نکند ،دکمه  NIBP Startغير فعال مي باشد.
 در حالتي که منو باز باشد (صفحه به سمت باال جمع شده باشد) ،دکمه ،NIBP Start
وجود نخواهد داشت.
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 3-4فريز /لغو فريز شکل موج
با کليك در قسمت شكل موج  ،مي توان تمامي شكل موج هاي در حال حرکت را فريز کرد .در اين حالت ،پيغام
قرمز رنگ “ ”Frozenدر قسمت شكل موج نمايش داده مي شود .با کليك مجدد اين قسمت ،از حالت فريز
خارج و پيغام محو مي شود.

شكل 5-3نمايش پيغام فريز
در ضمن با کليك روي صفحه نمايش دوم ،شكل موج هاي  Bed Viewرا نيز مي توان فريز و يا از حالت فريز
خارج کرد.
نکته:
فريز کردن شکل موج هاي  Bed Viewيا پنجره بيمار مربوطه ،هيچ تﺄثيري روي يکديگر نمي
گذارند.
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 3-5نوار وظيفه
شش دکمه در قسمت نوار وظيفه (نوار باالي صفحه نمايش) وجود دارد که در شكل زير مشاهده مي
شود.

شكل  6-3آيتم هاي نوار وظيفه
SILENCE 1-5-3
در منتها اليه سمت چپ نواروظيفه ،دکمه “ ”SILENCEقرار دارد .در حالت معمول آالرم صوتي فعال است .با
کليك اين دکمه مي توان آالرم صوتي را فعال يا غير فعال نمود(.مراجعه به فصل  5کنترل آالرم)
HOME 2-5-3
براي نمايش صفحه اصلي بكار مي رود .با فشردن اين دکمه مي توانيد صفحه کمكي باز شده را ببنديد و به
صفحه اصلي  CMSبازگرديد.
SETTING 3-5-3
با فشردن اين دکمه منوي سانترال در صفحه تنظيمات باز مي شود و کاربر مي تواند تنظيمات سيستمي
CMSرا انجام دهد.
HISTORY 4-5-3
با فشردن دکمه  ،HISTORY،منوي سانترال در صفحه  Historyباز مي شود .در اين منو دو سربرگ
مشاهده مي شود که عبارتند از:
History-Patient List 
History-Alarm Setting List 

PACS View 5-5-3
در صورتي که نرم افزار ،اتصال به سرور پكس را پشتيباني نمايد با کليك روي دکمه ،PACS Viewصفحه ي
مرورگر براي ارتباط با سرور  PACSو نمايش فايل هاي دايكام ،در صفحه نمايش دوم باز مي شود.
نکته:
در مدهاي نمايشي با ساختار  ، A×B Beds + A×B Bedsدکمه ي  PACS Viewغيرفعال مي
باشد.
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فصل 4نمايش Bed View
 4-1اطالعات کلي
 CMSامكان نمايش اطالعات يك بيمار را به صورت بزرگتر در صفحه نمايش دوم ،”Bed View“،فراهم مي
سازد .در حقيقت ،پنجره بيمار مورد نظر با دقت و تمرکز بيشتر مانيتور مي گردد.

صفحه نمايش اصلي

صفحه نمايش دوم

شكل  1-4نمايش  Bed Viewدر صفحه نمايش دوم
براي اين کار ،روي قسمت پارامترهاي پنجره بيمار مورد نظر کليك کرده و در منوي باز شده روي دکمه“ Bed
 ”Viewکليك نماييد.
نکته:
 در مدهاي نمايشي با ساختار  ، A×B Beds + A×B Bedsدکمه ي  Bed Viewغيرفعال
مي باشد.
 سبز بودن دکمه ي  ،Bed Viewدر منوي  Bed Setupنشان دهنده فعال بودن حالت نمايش
 Bed Viewبراي آن تخت است.
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 4-2صفحه نمايش Bed View
1

4

2

3
شكل 2-4صفحه نمايش Bed View
 .1اطالعات بيمار
در اين قسمت ،شماره پنجره و نام بيمار نمايش داده مي شود.
 .2شكل موج ها
در اين قسمت ،شكل موج هاي انتقال يافته از بدسايدها نمايش داده مي شود.
 .3پارامترها
در اين قسمت ،مقادير پارامترهاي انتقال يافته از بدسايدها نمايش داده مي شود.
 .4آالرم
در اين قسمت ،آالرم هاي تصويري نمايش داده مي شود.
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فصل  5کنترل آالرم
 5-1ساختار آالرم
آالرم در نتيجه بروز عالئم حياتي غيرطبيعي (آالرم فيزيولوژيكي) و يا مشكالت فني بدسايد (آالرم تكنيكي) به
وجود مي آيد که به  CMSانتقال يافته و يا مربوط به خود ( CMSآالرم سيستمي) مي باشد .آالرم هاي
سيستمي  CMSصرفاً جهت اطالع کاربر از وضعيت فعلي  CMSاست .آالرم هاي صوتي و تصويري ،CMS
مطابق با استاندارد  IEC 60601-1-8مي باشد  ،الزم به ذکر است که:
 با توجه به مطالب باال ،آالرم ها بطور کلي به سه دسته تقسيم مي شوند:
 .1آالرم ها ي فيزيولوژيكي
 .2آالرم ها ي تكنيكي
 .3آالرم ها ي سيستمي
 با توجه به شدت ،آالرم ها به سطوح زير تقسيم مي شوند:
 .1سطح ،1آالرم با اولويت باال
 .2سطح ،2آالرم با اولويت متوسط
 .3سطح ،3آالرم با اولويت پايين
 1-1-5آالرم ها ي صوتي
آالرم هاي صوتي با سه سطح فعال مي شوند:
 آالرم صوتي سطح ،”Do-Do-Do------Do-Do, Do-Do-Do------Do-Do“ : 1هر 10ثانيه يكبار آالرم صوتي سطح ، ”Do-Do-Do“ : 2هر  25ثانيه يكبار آالرم صوتي سطح ،”Do“ : 3هر 50ثانيه يكبارنکته :
 اگر آالرم هايي با اولويت متفاوت به طور همزمان رخ دهد ،سيستم ،آالرم صوتي را با
باالترين اولويت فعال مي کند.
 آالرم هاي تصويري بطور ميانگين از فاصله  2متري به صفحه نمايش قابل مشاهده و آالرم
صوتي از فاصله حدوداً  10متري قابل شنيدن مي باشد.
 در صورت استفاده از بدسايدهاي با ورژن  12و باالتر هنگامي که صداي آالرم از بدسايد
قطع شود ،همه پيغام هاي آن بدسايد با رنگ خاکستري نمايش داده مي شوند.
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 2-1-5عملکرد دکمه SILENCE
زماني که دکمه “ ”SILENCEفشرده شود ،صداي آالرم غير فعال مي گردد .اگر آالرم جديدي رخ دهد،
صداي آالرم به طور خودکار فعال مي شود .فعال کردن صداي آالرم به طور دستي نيز امكان پذير است.

شكل  1-5محل نمايش آالرم
با فشردن دکمه “ ”SILENCEدر شرايط عادي ،عالوه بر تغيير رنگ دکمه ،عبارت“ ”AUDIO OFFمشاهده و
صداي آالرم غيرفعال مي شود .در اين شرايط اگر آالرم جديدي رخ دهد ،صداي آالرم به طور خودکار فعال مي
شود  .همچنين براي فعال کردن صداي آالرم به طور دستي  ،با کليك مجدد آن ،دکمه به حالت اول برمي
گردد.

اگرررر دکمررره ي“ ”SILENCEدر شررررايط بحرانررري ( HR out of limit, RESP Apnea,
 )Asystoleفشررده شرود ،هماننرد شركل زيرر عرالوه برر رنرگ دکمره  ،عبرارت متنري آن بره “ ALARM
 ”SILENCEDتغيير مي کنرد ،شرمارش معكروس بره مردت  2دقيقره ( 120ثانيره ) آغراز و در ايرن مردت
صداي آالرم قطع مي شرود ،چنانچره در ايرن شررايط آالرم بحرانري جديردي رخ دهرد ،صرداي آالرم بره طرور
خودکار فعال مي شود .
در نوار وظيفه نشان داده مي شود .برا
با غير فعال شدن صداي آالرم سيستم در شرايط بحراني ،آيكون
فعال کردن مجدد آن ،دکمه به حالت اول برمي گردد و آيكون نيز محو مي شود.
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 3-1-5آالرم هاي تصويري
زماني که وضعيت آالرم براي بيمار به وجود مي آيد ،آالرم با رنگ هاي پس زمينه متفاوت که بيانگر سطوح
مختلف از آالرم است ،در مكان مناسب نمايش داده مي شود.
اولويت آالرم

رنگ پس زمينه

رنگ قلم

باال ()1

قرمز

مشكي

متوسط () 2

زرد

مشكي

پايين () 3

فيروزه اي

مشكي

آالرم هرراي تصررويري فيزيولرروژيكي ،تكنيكرري بدسررايد و سيسررتمي  CMSمربرروط برره قطررع ارتبرراط شرربكه
اي بدسايد برا  CMSدر براالي پنجرره بيمرار مربوطره نمرايش داده مري شرود .ديگرر آالرم هراي سيسرتمي و
پيغام هراي  CMSو همچنرين پيغرام هراي خطراي رکروردر در نروار وظيفره نمرايش داده مري شرود( .برراي
اطالعات بيشتر به فصل  21مراجعه نماييد).
نکته :
در شرايطي که چند آالرم با سطوح مختلف به طور همزمان براي يک پنجره رخ دهد ،اگر چندد آالرم
سطح  1رخ داده باشد مادامي که رفع نشده ،پيغام آالرم مربوط بده آالرم هداي سدطح  1بده صدورت
چرخشي و در غير اينصورت ،ساير آالرم ها به طور چرخشي نمايش داده مي شوند.
 4-1-5چشمک زدن پارامتر
چنانچه هر يك از پارامترهاي فيزيولوژيكي منجر به وقوع آالرم شود ،مقدار آن پارامتر چشمك زن خواهرد برود.
وقتي مقدار پارامترها از محدوده آالرم تنظيم شده تجاوز کند و آالرم آن پارامتر در بدسايد حالت “”ONباشرد،
مقدار آن پارامتر در  CMSنيز چشمك زن مي شود.
به صورت پيش فرض پس از راه اندازي  CMSمحدوده آالرم توسط  CMSتغيير نمري کنرد بلكره برا مقرادير
ارسال شده از سمت بدسايد ،محدوده آالرم پارامتر  HRتعيين مي شود.
نکته :
آالرم هاي هر بدسايد در  CMSذخيره مي شود و با قطع ناگهاني برق ،يا خاموش کردن  CMSو يدا
غيرفعال شدن آالرم ،از بين نمي روند.
نکته :
مدت تﺄخير ارسال آالرم از سمت بدسايد به  CMSبطور ميانگين  1ثانيه مي باشد.
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هشدار
اگر پارامترهاي خاصي جهت مانيتورينگ انتخاب شده باشد ،فقط آالرم هاي مرتبط با آن پارامترهاي
 Bedاعالم مي گردد .همچنين در حالتي که منو باز است ،آالرم مربوط به تمامي پارامترها نمايش مي
يابد( .به بخش  2-2-13مراجعه شود)
تنظيمات صداي آالرم پارامترها با توجه به عدم حضور دائم مراقب ،شرايط محيط و شرايط بيمدار بده
گونه اي تنظيم شود که منجر به بروز خطر براي بيمار نگردد.
وقتي که آالرم اتفاق مي افتد :
شناختن آالرم و داليل وقوع آن براي کاربر ضروري است.
 .1شرايط بيمار را برررسي کنيد.
 .2آالرم هاي مربوط به هر ماژول خاص را بشناسيد.
 .3داليل وقوع آالرم را بشناسيد.
 .4دکمه “ ”SILENCEرا در صورت لزوم فشار دهيد.
 .5وقتي دليل وقوع آالرم رفع شد ،صداي آالرم را فعال کنيد.
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فصل  6منوي CMS
 6-1اطالعات کلي:
با کليك روي قسمت پارامترهاي هر بد ،منويي به شكل زير باز مي شود .منو داراي چندين سربرگ است و
ميتوانيد با کليك روي هر سربرگ وارد منوهاي مختلف شويد .در صورتي که تنظيمات و اطالعات سربرگ
منحصراً مربوط به يك تخت باشد ،در باالي منو نام بيمار ،شماره  IDو شماره تخت قابل مشاهده است.
با کليك روي شماره تخت ليستي از شماره تخت هايي که به سانترال متصل شده اند و داراي اطالعات ذخيره
شده مي باشند ،نمايش مي يابد.
نکته:
 در صورت تغيير  ، Bed Offsetليست 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 پارامتر  HRو
سيگنال  ECGبراي تخت ها نمايش داده مي شود.
 در صورتي که از طريق دکمه هاي  Settingيا  Historyوارد منو شويد و سپس بخواهيد وارد
منوهايي شويد که منحصراً مربوط به يک تخت است ،صفحه اي نمايش مي يابد که بايد قبل از ورود
به آن منو شماره تخت را از ليست انتخاب کنيد و روي دکمه  OKکليک کنيد .در صورتي که خارج
اين صفحه کليک کنيد ،صفحه بسته خواهد شد و در همان منو باقي ميمانيد.
با تغيير شماره بد اطالعات سربرگ منو جاري و ساير منوها به روز مي شود و مي توانيد بدون خروج از منو
شماره تخت را تغيير داده و تخت ديگري را براي تغيير تنظيمات و يا بازبيني اطالعات انتخاب کنيد.
با فشردن دکمه  Homeدر صفحه اصلي ،منو بسته مي شود.

شكل 1-6منوي CMS
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 6-2کنترل هاي مشترك
Tooltip 1-2-6
پيامي که وقتي مكان نما روي يك آيكون ،تصوير ... ،در صفحه قرار مي گيرد ،ظاهر مي شود.
 2-2-6تنظيمات با دسترسي سطح باال
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
براي اهراز هويت ( )Authenticationظاهر مي گردد که با وارد کردن رمز صحيح و سپس فشردن دکمه
 ،امكان دسترسي سطح باال تنظيم موردنظر براي مدت  300ثانيه مهيا مي گردد .با فشردن دکمه ي

 ،Log outيا اتمام زمان فوق و يا خارج شدن از منوي مربوطه ،دسترسي سطح باالي کاربرغيرفعال مي
گردد.در صورتي که روي دکمه ” “Cancelو يا بيرون اين صفحه کليك کنيد ،تغييري اعمال نمي شود و
صفحه بسته مي شود.

توجه:
 رمز عبور مذکور توسط کارشناسان شرکت تنها به افراد مجاز و آموزش ديده داده خواهد شد.
 با خروج از منوي جاري که دسترسي آن فعال گرديده است ،دسترسي سطح باال غيرفعال مي گردد.
 با کليک روي آيکون

و روي دکمه  ،Log Outدسترسي غير فعال مي گردد.

 3-2-6صفحه کليد مجازي
با کليك کردن روي هر يك از فيلدهاي متني ،صفحه کليدي براي ورود اطالعات باز مي شود که در باالي آن
متني که روي آن کليك شده وجود دارد و مي توان آنرا تغيير داد .با کليك خارج از صفحه کليد مجازي و يا
آيكون بستن (▼) در باالي صفحه کليد مجازي ،صفحه کليد بسته خواهد شد و متن جديد جايگزين قبلي مي
شود.
اگر فيلد از نوع عددي باشد صفحه کليد فقط شامل اعداد و در غير اينصورت شامل اعداد و حروف مي باشد.
 4-2-6ساعت
ساعت به دو صورت ،براي تعيين زمان و يا براي تعيين بازه زماني نمايش مي يابد .در هر دو حالت براي تغيير
سال يا ماه روي تاريخ باالي صفحه کليك کنيد .ابتدا سال ،سپس ماه ميالدي و در مرحله آخر روز را انتخاب
کنيد .در قسمت پايين صفحه مي توانيد ساعت و دقيقه را نيز تنظيم نماييد .با فشردن دکمه " "Cancelو يا
کليك خارج از کادر ساعت ،تغييرات اعمال نگرديده و صفحه بسته مي شود.
 5-2-6آيکونSave
در برخي از صفحات منو که نياز به ذخيره سازي تغييرات اعمال شده است ،در نوار رنگي باالي منو آيكون
موجود است .بعد از اعمال تغييرات با فشردن اين آيكون تغييرات ذخيره شده و منو بسته مي شود.
توجه:
براي ذخيره و اعمال تغييرات حتما بايد قبل از خروج از منو ،روي آيکون  Saveکليک کنيد ،در غير اينصورت با
رفتن به منوي ديگر و يا بستن منو تغييرات اعمال نمي گردد.
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 6-2-6آيکون Help
قابل مشاهده است .با کليك روي اين آيكون
در تمامي صفحات در کنار نام منو روي نوار رنگي آيكون
صفحه راهنماي مربوط به آن منو نمايش مي يابد .مي توانيد از طريق نوار عمودي کنار صفحه وارد صفحات ديگر
 Helpشويد .براي خروج از صفحه ي راهنما ،مي توانيد از طريق سربرگ هاي باال ي صفحه ،روي منوي مورد
نظر خود را کليك کنيد و وارد آن منو شويد .همچنين ميتوانيد با فشردن دکمه  Homeدر نوار وظيفه منو را
ببنديد.
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فصل7منوي Manage Patient
 7-1اطالعات کلي
اين صفحه امكان ويرايش اطالعات بيمار و ترخيص بيمار را فراهم مي سازد.
نکته :
با برقراري ارتباط بين  CMSو بدسايد ،عالئم حياتي بيمار جديد که از سمت بدسايد ارسال شده،
به طور خودکار ذخيره مي گردد و نمايش داده مي شود.
 2-1-7ويرايش اطالعات بيمار
در اين صفحه مي توانيد اطالعات بيمار از قبيل نام ،جنسيت ،گروه خون ،تاريخ تولد و ....را وارد يا ويرايش
کنيد.براي ورود يا ويرايش اطالعات روي فيلد موردنظر خود کليك کرده و اطالعات را وارد نماييد .با کليك روي
تصوير آدمك در صفحه مي توانيد جنسيت را تغيير دهيد.
 3-1-7ذخيره سازي اطالعات بيمار
با کليك روي آيكون
شود.

( )Saveدر نوار رنگي باالي منو اطالعات در سيستم ذخيره شده صفحه بسته مي

 4-1-7ترخيص يک بيمار
ترخيص يك بيمار به معناي پايان دادن به مانيتورينگ آن بيمار و پاک شدن اطالعات حياتي او از حافظه
سيستم مي باشد .براي ترخيص بيمار:
( )Dischargeرا فشار دهيد.
 .1در نوار رنگي باالي منو،آيكون
 .2در منوي باز شده ،ساعت و تاريخ ترخيص بيمار را انتخاب کنيد و دکمه ي " "Setرا فشار دهيد.
 -3 .3پيغام سيستم براي  Dischargeکردن را تاييد نماييد.
هشدار
 بعد از  Dischargeکردن ،چنانچه ارتباط بدسايد با  CMSبه طور کامل قطع نشود ،مقادير
ارسالي از سمت بدسايد به عنوان اطالعات بيمار جديد ذخيره مي گردد.

7-2بارکد اسکنر
پس از اتصال بارکد اسكنر به  ،CMSوارد منوي  Patient Infoشده و روي فيلد متني مورد نظر کليك کنيد
و سپس بارکد را بخوانيد .اطالعات خوانده شده از طريق بارکد اسكنر در فيلد متني وارد مي شود.
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فصل 8سربرگ Disclosure
 8-1اطالعات کلي
اين صفحه حداکثر تا  48ساعت بازبيني شكل موج  ECGو مقادير عددي پارامترها را فراهم مي سازد.
نکته :
بعد از ذخيره ي اطالعات  Disclosureبه مدت  48ساعت در حالت  16تخته و  24ساعت در حالت
 32تخته ،درهنگام ذخيره ي اطالعات جديد ،قديمي ترين اطالعات حذف مي شود.

 8-2عملکرد
در صفحه" "Disclosureانجام موارد زير امكان پذير مي باشد:
 بازبيني شكل موجECG
 بازبيني مقادير پارامترها
( Options انتخاب پارامترها براي نمايش مقادير آنها )
 پيمايش در صفحات
 جستجو در صفحات
 رکورد  /پرينت گيري
 1-2-8بازبيني شکل موجECG
در اين قسمت شكل موج  ECGرا به مدت  5دقيقه در پنج رديف شصت ثانيه اي مي توان بازبيني کرد .در
صفحه جاري بيست ثانيه اول قابل مشاهده مي باشد براي نمايش  30ثانيه ي بعدي بايد نوار  Scrollدر پايين
صفحه را به سمت راست بكشيد .با حرکت موس روي سيگنال  ،ECGتاريخ و ساعت هر لحظه در کنار مكان
نما نمايش مي يابد.
 2-2-8بازبيني مقادير پارامتر
با توجه به موقعيت مكان نما مقادير پارامترها در آن لحظه ،در نوار باالي شكل موج نمايش مي يابد .پارامترهاي
نمايش داده شده در اين قسمت ،با استفاده از گزينه  Optionقابل تغيير هستند.
 ) Options 3-2-8انتخاب پارامترهاي براي نمايش مقادير آنها(
( )Optionsقابل مشاهده است .با کليك کردن روي
در سمت چپ نوار رنگي منوي Disclosureآيكون
اين آيكون صفحه اي باز مي شود که ميتوان انتخاب کرد مقادير چه پارامترهايي به همراه شكل موج در صفحه
 Disclosureنمايش يابد .حداکثر  12پارامتر قابل انتخاب است.اين پارامترها عبارتند از :
HR, ST, PVCs, PR, SPO2, PI, PVI, SPCO, SPHB, SPMET, SPOC, IBP1, IBP2,
T1, T2, RESP, EtCo2, FiCo2, AWRR, BFI, BS, SQI, EMG
براي خروج از اين صفحه روي دکمه ي  OKيا خارج از اين صفحه کليك کنيد.
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 4-2-8پيمايش در صفحه يDisclosure
آيكون
آيكون
آيكون
آيكون
آيكون
آيكون

 :جديدترين داده هاي  Disclosureرا نمايش مي دهد و به هنگام سازي صفحه را انجام مي دهد.
 :صفحه جديدتر از صفحه جاري را در صورت وجود نمايش مي دهد.
 :داده هاي  60Disclosureثانيه بعد از صفحه جاري را در صورت وجود نمايش مي دهد.
 :داده هاي  60Disclosureثانيه قبل از صفحه جاري را در صورت وجود نمايش مي دهد.
 :صفحه قديمي تر از صفحه جاري را در صورت وجود نمايش مي دهد.
 :قديمي ترين داده هاي  Disclosureذخيره را نمايش مي دهد.

 5-2-8جستجو
در سمت راست نوار رنگي منو ،صفحه اي براي جستجو باز مي شود .پس از انتخاب
با کليك روي آيكون
زمان مورد نظر با فشردن دکمه " ،"Gotoصفحه ي  Disclosureدر همان تاريخ و زمان باز مي شود .در
صورتي که روي دکمه ” “Cancelو يا بيرون اين صفحه کليك کنيد ،تغييري اعمال نمي شود و صفحه بسته
مي شود.
نکته :
امکان انتخاب تاريخ تنها در بازه اي که اطالعات وجود دارد امکان پذير است.
 6-2-8رکوردگيري/پرينت گيري از Disclosure
صفحه اي براي انتخاب زمان رکوردگيري/پرينت گيري از آن صفحه باز مي

 -1با کليك روي آيكون
شود.
 -2پنج بازه زماني  60ثانيه اي در اين صفحه قابل انتخاب است که مربوط به پنج سطر سيگنال  ECGدر
همان صفحه ي  Disclosureاست.
 -3نواري در پايين صفحه قرار دارد که ميتوانيد پس از انتخاب سطر موردنظر ،زمان شروع و پايان
رکوردگيري/پرينت گيري را در بازه ي زماني بين  5تا  60ثانيه تغيير دهيد .به عبارتي رکوردگيري/پرينت
گيري از سطر انتخاب شده از زمان  t1شروع و تا زمان  t2ادامه مي يابد.
 -4با کليك روي دکمه Printرکوردگيري/پرينت گيري از بازه ي انتخابي آغاز مي شود.
نکته :
حداقل فاصله زماني قابل انتخاب براي رکوردگيري  5ثانيه و براي پرينت گيري  40ثانيه است.
در هنگام رکوردگيري ،عالوه بر چاپ شكل موج  ،ECGاطالعات بيمار شامل تاريخ و ساعت
رکوردگيري ،شماره بدسايد ،نوع رکوردگيري ID ،بيمار ،نام بيمار ،تاريخ تولد وجنس ،وزن و قد،
 Trace1و  ،Trace2سرعت رکوردگيري و نوع فيلتر ECGدر بدسايد ،نام بيمارستان ،نام بخش،
نام پزشك و مقادير پارامترهابر روي کاغذ رکوردر چاپ مي گردد .در طول رکوردگيري،پيغام
“ ”Recording Disclosure Bed #در نوار وظيفه مشاهده مي شود.
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فصل 9سربرگ Graphical Trend
 9-1اطالعات کلي
اين صفحه امكان بازبيني حداکثر تا  96ساعت نمودار مقادير پارامترها را فراهم مي سازد.
نکته :
بعد از ذخيره ي اطالعات  Trend Graphicalبه مدت  96ساعت در حالت  16تخته و  48ساعت
در حالت  32تخته ،درهنگام ذخيره ي اطالعات جديد ،قديمي ترين اطالعات حذف مي شود.

 9-2عملکرد
در اين صفحه مي توانيد:
 بازبيني نمودار  Trendو مقادير پارامترها





) Optionsانتخاب پارامترها براي نمايش نمودار و مقادير عددي آنها(
پيمايش در صفحات
جستجو در صفحات
رکورد  /پرينت گيري

 1-2-9بازبيني نمودار  Trendو پارامترها
در اين قسمت نمودار پارامترهاي انتخاب شده به مدت يك ساعت قابل بازبيني است .رنگ نمودار پارامترها
متناظر با رنگ نمايش داده شده آنها در صفحه اصلي است .مقادير پارامترها در باالي نمودار مطابق با موقعيت
مكان نما تغيير مي کند ،و مقدار هر پارامتر را در آن لحظه نمايش مي دهد.
قابليت انتخاب پارامترها جهت نمايش مقادير آن ها در نوار باالي نمودار و يا ترسيم نمودار آن ها از طريق گزينه
 Optionsامكان پذير است.
) Options 2-2-9انتخاب پارامترها براي نمايش مقادير آنها(
( )Optionsقابل مشاهده است .با کليك کردن روي اين
در سمت چپ نوار رنگيمنوي Trendآيكون
آيكون صفحه اي باز مي شود که از دو بخش  Parameterو  Graphتشكيل شده است.
 در قسمت  Parameterميتوان انتخاب کرد مقادير چه پارامترهايي به همراه شكل موج در نوار باالي
صفحه  Trendنمايش يابد .حداکثر  12پارامتر قابل انتخاب است .اين پارامترها عبارتند از:
HR, ST, PVCs, PR, SPO2, PI, PVI, SPCO, SPHB, SPMET, SPOC, IBP1, IBP2,
T1, T2, RESP, EtCo2, FiCo2, AWRR, BFI, BS, SQI, EMG
 در قسمت  Graphميتوان انتخاب کرد نمودار چه پارامترهايي در صفحه Graphical Trend
ترسيم گردد .حداکثر  5پارامتر جهت ترسيم نمودار قابل انتخاب است .اين پارامترها عبارتند از:
HR, SPO2, IBP1, IBP2, T1, T2, RESP, EtCo2, FiCo2
براي خروج از اين صفحه روي دکمه ي  OKيا خارج اين صفحه کليك کنيد.
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 3-2-9پيمايش در صفحه Graphical Trend
آيكون
دهد.
آيكون
آيكون
آيكون

 :جديدترين داده هاي  Graphical Trendرا نمايش مي دهد و به هنگام سازي صفحه را انجام مي
 :صفحه جديدتر از صفحه جاري را در صورت وجود نمايش مي دهد.
 :صفحه قديمي تر از صفحه جاري را در صورت وجود نمايش مي دهد.
 :قديمي ترين داده هاي  Graphical Trendذخيره را نمايش مي دهد.

 4-2-9جستجو
در سمت راست نوار رنگي منو ،صفحه اي براي جستجو باز مي شود .پس از انتخاب
با کليك روي آيكون
زمان مورد نظر با فشردن دکمه " ،"Gotoصفحه ي  Graphical Trendدر همان تاريخ و زمان باز مي شود.
در صورتي که روي دکمه ” “Cancelو يا بيرون اين صفحه کليك کنيد ،تغييري اعمال نمي شود و صفحه
بسته مي شود.
نکته :
امکان انتخاب تاريخ تنها در بازه اي که اطالعات وجود دارد امکان پذير است.
 5-2-9رکوردگيري/پرينت گيري از Graphical Trend
 -1با کليك روي آيكون
شود.

صفحه اي براي انتخاب زمان رکوردگيري/پرينت گيري از آن صفحه باز مي

 -2در بخش  ،Graphپارامتر مورد نظر راکه مي خواهيد از نمودار آن رکوردر/پرينت گرفته شود انتخاب
کنيد.
پارامترهاي قابل انتخاب عبارتند از:
HR, SPO2, RR, IBP1, IBP2, T1, T2, EtCo2, FiCo2

نکته :
در صورت انتخاب چندين پارامتر ،رکوردگيري/پرينت گيري از نمودار هر پارامتر به ترتيب
صورت خواهد گرفت.
 -3در بخش  Time Recordقابليت انتخاب رکوردگيري يك ساعته و يا ده دقيقه اي فراهم است.
با انتخاب حالت يك ساعته رکوردگيري از نمودار پارامتر انتخابي در همان صفحه جاري Graphical

 Trendصورت مي گيرد .با انتخاب حالت  10دقيقه اي نواري ظاهر مي شود که با استفاده از آن مي
توانيد زمان شروع رکوردگيري/پرينت گيري را تغيير دهيد .زمان ابتدايي و انتهايي رکوردگيري/پرينت گيري
در اين بخش قال مشاهده است.
 -4با کليك روي دکمه Printرکوردگيري/پرينت گيري از بازه ي انتخابي آغاز مي شود.
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در هنگام رکورد گيري ،عالوه بر چاپ نمودار پارامتر انتخابي که در صفحه  Graphical Trendنمايش
داده شده ،اطالعات بيمار شامل تاريخ و ساعت رکوردگيري ،شماره بدسايد ,نام بيمار ،نوع و نام پارامتر
رکوردگيري ID ،بيمار ،جنس ،وزن و قد ،بازه زماني ،تاريخ تولد ,نام پزشك و نام بيمارستان بر روي کاغذ
رکوردر چاپ مي گردد.مانند شكل زير ،در هنگام رکوردگيري،پيغام “ ”Recording Trend Bed#در نوار
وظيفه مشاهده مي شود.
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فصل 10سربرگ Numeric Trend
 10-1اطالعات کلي
اين صفحه امكان بازبيني حداکثر تا  96ساعت مقادير پارامترهاي زير را فراهم مي سازد.
Date, Time, HR, SPO2, RR, Dual IBP (S D M), ETCO2, FICO2
نکته :
بعد از ذخيره ي اطالعات Trend Numericبه مدت  96ساعت در حالت  16تخته و  48ساعت
در حالت  32تخته ،درهنگام ذخيره ي اطالعات جديد ،قديمي ترين اطالعات حذف مي شود.

 10-2عملکرد
در صفحه" "Numeric Trendانجام موارد زير امكان پذير مي باشد:
 پيمايش در صفحات
 جستجو در صفحات
 1-2-10پيمايش صفحه Numeric Trend
( :)Last Pageجديدترين داده هاي  Numeric Trendرا نمايش مي دهد و به هنگام سازي
آيكون
صفحه را انجام مي دهد.
آيكون (  :(Next Pageصفحه جديدتر از صفحه جاري را در صورت وجود نمايش مي دهد.
آيكون ( :)Previous Pageصفحه قديمي تر از صفحه جاري را در صورت وجود نمايش مي دهد.
( :)First Pageقديمي ترين داده هاي Numeric Trendرا نمايش مي دهد.
آيكون

 2-2-10جستجو
در سمت راست نوار رنگي منو ،صفحه اي براي جستجو باز مي شود .پس از انتخاب
با کليك روي آيكون
زمان مورد نظر با فشردن دکمه " ،"Gotoصفحه ي  Numeric Trendدر همان تاريخ و زمان باز مي شود.
در صورتي که روي دکمه ” “Cancelو يا بيرون اين صفحه کليك کنيد ،تغييري اعمال نمي شود و صفحه
بسته مي شود.

نکته :
امکان انتخاب تاريخ تنها در بازه اي که اطالعات وجود دارد امکان پذير است.
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فصل 11سربرگ Alarm List
 11-1اطالعات کلي
اين صفحه امكان بازبيني حداکثر  720آالرم رخ داده ي بيمار را فراهم مي سازد .اطالعات نمايش داده شده در
جدول  Alarm Listشامل تاريخ ،زمان ،پيغام ،سطح و نوع آالرم است.
نکته:
 در حالتي که  720رکوردآالرم ذخيره شده باشد و رکورد جديدي دريافت شود ،به محض
ذخيره ي رکورد جديد ،قديمي ترين رکورد حذف مي شود.
 در صورت رخ دادن آالرم مربوط به  ،ECGامکان مشاهده محدوده آالرم  HRنيز وجود دارد.

 11-2عملکرد
در صفحه" "Alarm Listانجام موارد زير امكان پذير مي باشد:
 فيلتر کردن بر اساس نوع ،سطح و تاريخ/زمان
 پيمايش در صفحات
 جستجو در صفحات
 مشاهده آالرم با جزئيات از طريق صفحه Disclosure
 رکوردگيري
 1-2-11فيلتر کردن آالرمها
(فيلتر) در نوار رنگي منو  ،Alarm Listصفحه فيلتر نمايش داده مي
با کليك کردن بر روي آيكون
شود .فيلتر کردن آالرمها مي تواند بر اساس نوع ماژول ،سطح آالرم و يا زمان رخداد آالرم باشد .با فشردن
دکمه  OKفيلتر اعمال ميشودوبا فشردن دکمه  Clearتمامي فيلترهاي اعمال شده برداشته مي شود.
با کليك بيرون اين صفحه ،تغييري اعمال نمي شود و صفحه بسته مي شود.
موارد قابل انتخاب براي نوع آالرم عبارتند از:
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 جدول  Alarm Listداراي فيلتر باشد ،آيكون فيلتر در باالي منو به شكل
نمايش مي يابد.
 فيلتر انتخاب شده در اين صفحه تا زماني که توسط کاربر حذف يا تغيير نكند براي همه تخت ها اعمال
مي شود .با ترک منو و ورود مجدد به اين اطالعات به صورت فيلتر شده باقي خواهد ماند.
 آيكون

در کنار فيلد ساعت زمان تنظيم شده را پاک مي کند.
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 2-2-11پيمايش صفحه Alarm List
شماره صفحه به همراه دکمه هاي پيمايش در نوار رنگي باالي منو امكان پيمايش در صفحات متوالي Alarm
 Listرا فراهم ميكند.
آيكون
آيكون
آيكون
آيكون

( :)Last Pageجديدترين داده هاي  Alarm Listرا نمايش مي دهد.
(  :(Next Pageصفحه جديدتر از صفحه جاري را در صورت وجود نمايش مي دهد.
( :)Previous Pageصفحه قديمي تر از صفحه جاري را در صورت وجود نمايش مي دهد.
( :)First Pageقديمي ترين داده هاي  Alarm Listرا نمايش مي دهد.

 3-2-11جستجو
با کليك روي قسمت " "Search recordsدر نوار رنگي باالي منو ،صفحه کليد مجازي باز مي شود که مي
توانيد عبارت مورد نظر خود را تايپ کرده و آن را جستجو و بازيابي کنيد .بعد از وارد کردن عبارت ،تنها
اطالعاتي که حاوي آن عبارت باشد در ليست قابل مشاهده خواهد بود.
 4-2-11مشاهده آالرم با جزئيات از طريق صفحه Disclosure
با دو بار کليك بر روي هر آالرم مي توان شكل موج  ECGومقادير پارامترهاي مرتبط در زمان وقوع آن آالرم را
با مراجعه غير مستقيم به صفحه  Disclosureمشاهده نمود.
 5-2-11رکوردگيري از Alarm List
( )Printفقط در سطرهايي که نوع آالرم آنها  ECGو يا آريتمي باشند وجود دارد .با کليك بر روي
آيكون
آن از سيگنال ECGبيمار در زمان رخ داد آالرم رکورد يا پرينت گرفته مي شود .با فشردن مجدد آن،
رکوردگيري/پرينت گيري را مي توان متوقف کرد.
در هنگام رکورد گيري ,عالوه بر چاپ شكل موج  , ECGاطالعات بيمار شامل تاريخ و ساعت رکوردگيري,
شماره بدسايد ,نوع رکوردگيري ID ،بيمار ،نام بيمار ،تاريخ تولد وجنس ،وزن و قد Trace1 ،و ،Trace2
سرعت رکوردگيري ونوع فيلتر ECGدر بدسايد ،نام بيمارستان  ،نام بخش ،نام پزشك و مقادير پارامترهابر روي
کاغذ رکوردر چاپ مي گردد.در طول رکوردگيري،پيغام “ ”Recording Manual Alarm Bed#در نوار
وظيفه مشاهده مي شود.
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فصل  12سربرگ NIBP List
 12-1اطالعات کلي
اين صفحه امكان بازبيني مقدار فشار اندازه گيري شده را فراهم مي سازد .اطالعات نمايش داده شده در جدول
 NIBP Listعبارتند از:
Row, Date Time, NIBP SYS, NIBPDIA,NIBPMAP, Pulse, Message
نکته:
در حالتي که  1000رکورد  NIBPذخيره شده باشد و رکورد جديدي دريافت شود ،به محض ذخيره
ي رکورد جديد ،قديمي ترين رکورد حذف مي شود.

 12-2عملکرد
در اين صفحه انجام موارد زير امكان پذير مي باشد:
 فيلتر کردن بر اساس رنج مقادير  NIBPو تاريخ/زمان
 پيمايش در صفحات
 جستجو در صفحات
 رکوردگيري

 1-2-12فيلتر کردن آالرمها
(فيلتر) در نوار رنگي منو  ،NIBP Listصفحه فيلتر نمايش داده مي شود.
با کليك کردن بر روي آيكون
فيلتر کردن فشارهاي اندازگيري شده مي تواند بر اساس مقادير اندازه گيري شده  DIA ،SYSو  MAPيا
زمان اندازه گيري باشد .هر بار که صفحه فيلتر باز شود حداقل و حداکثر مقادير ذخيره شده در ليستها به روز
مي شود و کاربر مي تواند محدوده موردنظر خود را مشخص نمايد.
با فشردن دکمه  OKفيلتر اعمال ميشود .با کليك بيرون اين صفحه ،تغييري اعمال نمي شود و صفحه بسته
مي شود.
 در صورتي که جدول  NIBP Listداراي فيلتر باشد ،آيكون فيلتر در باالي منو به شكل
مي يابد.
 فيلتر انتخاب شده تا زماني که توسط کاربر حذف يا تغيير نكند براي همه تخت ها اعمال مي شود .با
ترک منو و ورد مجدد به اين منو فيلتر از بين خواهد رفت.

نمايش

 آيكون در کنار فيلد ساعت زمان تنظيم شده را پاک مي کند.
 با فشردن دکمه  Clearتمامي فيلترهاي اعمال شده برداشته مي شود.
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توجه:
هنگام فيلتر کردن بر اساس بازه مقادير اندازه گيره شده را به درستي انتخاب کنيدد .در صدورتي
که ،مقدار  Maximumانتخاب شده از مقدار  Minimumکمتر باشد پيغام خطاي
" "Please select value correctlyنمايش مي يابد.
 2-2-12پيمايش صفحه NIBP List
شماره صفحه به همراه دکمه هاي پيمايش در نوار رنگي باالي منو امكان پيمايش در صفحات متوالي Alarm
 Listرا فراهم ميكند.
آيكون
آيكون
آيكون
آيكون

( :)Last Pageجديدترين داده هاي  NIBP Listرا نمايش مي دهد.
(  :(Next Pageصفحه جديدتر از صفحه جاري را در صورت وجود نمايش مي دهد.
( :)Previous Pageصفحه قديمي تر از صفحه جاري را در صورت وجود نمايش مي دهد.
( :)First Pageقديمي ترين داده هاي  NIBP Listرا نمايش مي دهد.

 3-2-12جستجو
با کليك روي قسمت " "Search recordsدر نوار رنگي باالي منو ،صفحه کليد مجازي باز مي شود که مي
توانيد عبارت مورد نظر خود را تايپ کرده و آن را جستجو و بازيابي کنيد .بعد از وارد کردن عبارت ،تنها
اطالعاتي که حاوي آن عبارت باشد درليست قابل مشاهده خواهد بود.
 4-2-12رکوردگيري از NIBP List
( )Printدر نوار رنگي باالي منو ،رکوردگيري/پرينت گيري از صفحه جاري NIBP

با کليك روي آيكون
 Listآغاز مي شود.
در هنگام رکورد گيري ,عالوه بر چاپ اطالعات صفحه جاري  ،NIBP Listاطالعات بيمار شامل تاريخ و ساعت
رکوردگيري ,شماره بدسايد ,نوع رکوردگيري ID ،بيمار ،نام بيمار ،تاريخ تولد ،جنس  ،وزن و قد ،نام بيمارستان
 ،نام بخشنام پزشك بر روي کاغذ رکوردر چاپ مي گردد .در طول رکوردگيري،پيغام
“ ”Recording NIBPList Bed#در نوار وظيفه مشاهده مي شود.
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فصل 13سربرگ Bed Setup
 13-1اطالعات کلي
اين صفحه امكان تنظيمات مربوط به هر تخت شامل تنظيمات نمايشي يا استخراج اطالعات را فراهم مي سازد.
نوار سمت چپ منو شامل دو سربرگ ( Settingشامل تنظيماتي مربوط تخت ها) و ( Extract Dataشامل
تنظيماتي جهت استخراج و يا ارسال اطالعات) مي باشد .در نوار رنگي باالي اين صفحه دو آيكون  Saveو
 Save All Bedقابل مشاهده است .با فشردن آيكون
مي شود و با فشردن آيكون
اعمال مي گردد.

) (Saveتغيير تنظيمات براي همان تخت اعمال

) (Save All Bedکليه تنظيمات سربرگ جاري ،براي تمامي تخت ها

توجه:
در صورتي که بعد از تغيير تنظيمات هر صفحه روي آيکدون Saveکليدک نکنيدد ،هديچ يدک از
تنظيمات ذخيره و اعمال نمي گردد.

 13-2سربرگ Bed Setup-Setting
در سربرگ  Settingدو بخش  Bed Settingو  View Settingقرار دارد.
Bed Setting 1-2-13
تنظيمات بخش  Bed Settingشامل موارد زير مي باشد:










Periodic Record
Alarm Record
Freeze Record
Arrhythmia to PACS
HR Alarm
ECG Lead
ECG Gain
ECG Speed
Bedview

■Periodic Record/Print
سيستم با فاصله هاي زماني تنظيم شدهاز شكل موج  ECGبه مدت  10ثانيه رکوردگيري يا  40ثانيه پرينت
گيري مي کند .زمان هاي قابل اتنخاب از ليست عبارتند از:
خاموش 15 ،دقيقه 30 ،دقيقه 1 ،ساعت 2 ،ساعت 4 ،ساعت 8 ،ساعت 12 ،ساعت 24 ،ساعت.
()OFF, 15Min, 30Min, 1H, 2H, 4H, 8H, 12H, 24H
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در هنگام رکورد گيري/پرينت گيري ,عالوه بر چاپ شكل موج  ,ECGاطالعات بيمار شامل تاريخ و ساعت
رکوردگيري ,شماره بدسايد ,نوع رکوردگيري ID ،بيمار ،نام بيمار ،تاريخ تولد وجنس ،وزن و قدTrace1 ،
و ،Trace2سرعت رکوردگيري ونوع فيلتر ECGدر بدسايد ،نام بيمارستان ،نام بخش ،نام پزشك و مقادير
پارامترهابر روي کاغذ چاپ مي گردد .در هنگام رکوردگيري عبارت " "Recording Periodic Bed #در
نوار وظيفه نمايش داده مي شود.
■Alarm Record
با انتخاب گزينه  Alarm Recordمربوط به آن بيمار ،به محض وقوع آالرم ،سيستم به طور اتوماتيك شروع
به رکوردگيري مي کند .اين رکوردگيري زماني اتفاق مي افتد که مقادير عددي پارامتر HRاز محدوده هاي
تنظيم شده خارج شود و يا  ECG ASYSTOLEفعال شود .در هنگامي که آالرم  ECGاتفاق بيافتد،
سيستم به مدت  20ثانيه از شكل موج  ECGرکورد مي گيرد .در طول رکورد گيري ,عالوه بر چاپ شكل موج
 ,ECGاطالعات بيمار شامل تاريخ و ساعت رکوردگيري ,شماره بدسايد ,نوع رکوردگيري ID ،بيمار ،نام بيمار،
تاريخ تولد وجنس ،وزن و قد Trace1 ،و  ،Trace2سرعت رکوردگيري ونوع فيلتر ECGدر بدسايد ،نام
بيمارستان  ،نام بخش ،نام پزشك و مقادير پارامترهابر روي کاغذ رکوردر چاپ مي گردد.
در طول رکوردگيري،پيغام “"Recording Automatic Alarm Bed#در نوار وظيفه مشاهده مي شود.
■Freeze Record
با انتخاب گزينه  Freeze Recordمربوط به آن بيمار ،سيستم قابليت رکوردگيري از شكل موج  ECGبه
صورت ثابت شده به مدت  20ثانيه قبل را دارا است  .در اين حالت مي توانيد شكل موج  ECGغيرعادي را
فريز کرده و از آن رکوردگيري کنيد.
در طول رکورد گيري ,عالوه بر چاپ شكل موج  ,ECGاطالعات بيمار شامل تاريخ و ساعت رکوردگيري ,شماره
بدسايد ,نوع رکوردگيري ID ،بيمار ،نام بيمار ،تاريخ تولد وجنس ،وزن و قد Trace1 ،و  ،Trace2سرعت
رکوردگيري ونوع فيلتر ECGدر بدسايد ،نام بيمارستان ،نام بخش ،نام پزشك و مقادير پارامترهابر روي کاغذ
رکوردر چاپ مي گردد .در طول رکوردگيري ،پيغام " "Recording Freeze Bed#در نوار وظيفه مانند
مشاهده مي شود.
■Arrhythmia to PACS
اگر نرم افزار امكان ارتباط با سرور پكس را داشته باشد با انتخاب اين گزينه به محض رخداد آريتمي ،اطالعات
 ECGبه مدت  10ثانيه به همراه اطالعات  Trendدر زمان رخداد آريتمي وانواع آريتمي که در اين بازه زماني
رخ داده به سرور پكس ارسال مي شود.
■HR Alarm
با انتخاب حالت “ ”ONتمامي عالئم آالرم از قبيل پارامترهاي چشمك زن و صداي آالرم  HRفعال خواهد شد.
در محل نمايش مقدار پارامتر  HRمربوطه مبني بر غيرفعال شدن صداي آالرم
با “”OFFکردن آن ،آيكون
 HRنمايش داده مي شود .با فعال شدن مجدد آن ،آيكون محو مي گردد.
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توجه :اين قسمت توسط کاربر مجاز قابل تنظيم مي باشد.
■تنظيم محدوده آالرم
درصورتي که وضعيت HR Alarmروي حالت ONباشد ،محدوده آالرم روي ابزاري قابل مشاهده و تنظيم
است.
توجه :اين قسمت توسط کاربر مجاز قابل تنظيم مي باشد.
■ECG Lead
در اين قسمت حداکثر  7گزينه براي انتخاب وجود دارد:
 :Iمحاسبه ضربان قلب و مانيتورينگ شكل موج RA-LA
 :IIمحاسبه ضربان قلب و مانيتورينگ شكل موج RA-LL
 :IIIمحاسبه ضربان قلب و مانيتورينگ شكل موج LA-LL
: aVRمحاسبه ضربان قلب و مانيتورينگ شكل موج RA-(LA+LL)/2
: aVLمحاسبه ضربان قلب و مانيتورينگ شكل موج LA-(RA-LL)/2
: aVFمحاسبه ضربان قلب و مانيتورينگ شكل موج LL-(RA-LA)/2
 : Vمحاسبه ضربان قلب و مانيتورينگ شكل موج C-(RA+LL+LA)/3
نکته :
ليدهاي  V ,aVF ,aVL ,aVRفقط براي حالتي که  5ليد داشته باشيم ،قابل انتخاب هستند.
■ECG Gain
با انتخاب  Gainبراي هر ليد از  ،AUTO ،X4 ،X2 ،X1، X0.5،X0.25مي توان ارتفاع دامنه شكل موج
 ECGرا تنظيم نماييد .در مد  ،AUTOبهترين سطح به طور خودکار انتخاب مي شود.
■ECG Speed
گزينه هاي قابل انتخاب  25،12.5و 50 mm/sمي باشد.
نکته :
تغيير سرعت جاروب شکل موج  ECGدر  CMSو بدسدايد ،هديچ تﺄثيدري روي يکدديگر نمدي
گذارند.
■Bedview
اين دکمه فقط در صفحاتي که به صورت  mxn Beds + Bedviewتنظيم شده اند فعال و قابل استفاده مي
باشد .با کليك روي آن تخت جاري به صورت بزرگنمايي شده در صفحه دوم ( )Bedviewنمايش داده مي
شود .در صورتي که تختي براي نمايش  Bed viewانتخاب شده باشد ،اين دکمه براي آن تخت سبز رنگ
خواهد بود.
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■PACS
اگر براي بيمار  PatientIDتعريف شده باشد اين گزينه فعال مي شود .با انتخاب آن  10ثانيه اطالعات سيگنال
 ECGبيمار و مقادير پارامترهاي عالئم حياتي همزمان با سيگنال ها به سرور  PACSارسال مي شود.
توجه :
 در وارد کردن  Patient IDدقت کنيد .از اين اطالعات براي ساخت فايل  DICOMو مشاهده
آن استفاده مي شد و لذا بايد براي هر بيمار منحصر به فرد باشد.
 هنگام مرخص شدن بيمار حتماً اطالعات بيمار  Dischargeشود .در غير اينصورت فايل
 DICOMبيمار جديد از بيمار قبلي قابل تشخيص نخواهد بود.
View Setting2-2-13
در اين صفحه امكان تنظيمات زير فراهم است.
 انتخاب شكل موج ها
 انتخاب پارامتر ها
 انتخاب شکل موج هاي صفحه اصلي CMS
گزينه هاي قابل انتخاب عبارتند از:
ECG, SPO2, IBP1, IBP2,CO2,RESP
نکته:
 با توجه به ارتفاع پنجره  Bedدر صفحات نمايشي حداکثر از  2تا  5شکل موج جهت مانيتورينگ
قابل انتخاب است.
 امکان انتخاب  Co2و  RESPبا هم وجود ندارد .بطور پيش فرض ،شکل موج  ECGانتخاب
شده و قابل تغيير نيست.
 انتخاب پارامترهاي صفحه اصلي CMS
گزينه هاي قابل انتخاب عبارتند از:
 :Full Parameterقابليت مانيتورينگ کل پارامترها فراهم است.
ساير پارامترها:
HR, SPO2, RESP, IBP1,IBP2, NIBP, TEMP,CO2, BFA
نکته:
اگر  FullParameterانتخاب نشده باشد :
 امکان انتخاب حداکثر  4پارامتر فراهم است.
 فقط آالرم هاي مربوط به پارامترهاي انتخاب شده آن  Bedروي صفحه مشاهده مي شود.
 در حالتي که منو باز است ( )Small modeآالرم مربوط به تمامي پارامترها نمايش مي يابد.
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اگر  Full Parameterانتخاب شده باشد:
 پارامتر  BFAدر حالت  Full Parameterنمايش نمي يابد.
نکته:


اگر  Sourceپارامتر  HRروي بدسايد  SPO2يا  IBPانتخاب شود ،عبارت  HRروي
صفحه  CMSبه صورت  PRنمايش مي يابد.

Color of Signal/Parameters 3-2-13
با کليك روي دکمه ي هر يك از پارامترها در بخش  ،Color of Signal/Parameterصفحه اي براي انتخاب
رنگ موردنظر نمايش مي يابد .بعد از انتخاب رنگ با فشردن دکمه  OKاين رنگ براي پارامتر/شكل موج
انتخاب مي شود .در صورتي که بيرون اين صفحه کليك کنيد عمليات تغيير رنگ متوقف شده و رنگ
پارامتر/شكل موج تغيير نمي کند و صفحه بسته مي شود .اگر قصد مانيتورينگ با رنگ پيش فرض تمام پارامتر
و شكل موج ها را داريد ،گزينه " " Resetرا انتخاب نماييد.

 13-3سربرگ Bed Setup-Extract Data
اين بخش شامل دو قسمت  HIS Settingو  Exportمي باشد.
HIS Setting 1-3-13
در اين بخش امكان تنظيمات زير فراهم است:
Event to send data 
Parameters to save 
توجه :دسترسي به تنظيمات اين بخش تنها براي افراد مجاز امکان پذير است.
Event to send data 
گزينه هاي قابل انتخاب شامل موارد زير است:
ALL Alarms, ECG, SPO2, RESP, IBP1, IBP2, NIBP, TEMP, CO2, ARR
.1
با انتخاب هريك از موارد باال به محض وقوع آالرم براي پارامتر انتخاب شده يا پارامترهاي مرتبطشان ،مقادير
پارامترهايي که در قسمت " " Parameters to saveانتخاب شده اند (به جز مقادير پارامتر  ،)NIBPبراي
سرور  HISارسال مي گردد.
Record .2
با انتخاب اين گزينه ،در صورت انجام هرگونه رکوردگيري مقادير پارامترهاي انتخاب شده در
" " Parameters to saveبراي سرور HISارسال مي گردد.
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NIBP Measurement .3
در صورت انتخاب اين گزينه ،با اندازه گيري فشار غير تهاجمي مقادير سيستول ،دياستول و ميانگين فشار
شرياني براي سرور  HISارسال مي گردد.
Periodic .4
با  ONکردن و تنظيم زمان در اين قسمت ،مقادير پارامترهاي انتخاب شده در " Parameters to
 "saveدر بازه هاي زماني قابل تنظيم براي سرور HISارسال مي گردد.
در صورت  ONکردن دکمه  ،Periodicدکمه هاي براي تنظيم بازه زماني ظاهر مي شود .با کليك روي
دکمه  minuteمي توانيد تنظيم زمان را از دقيقه به ساعت تغيير دهيد .پس از انتخاب واحد زماني خود با
فشردن دکمه ها  +و – زمان دقيق را تنظيم کنيد.
بازه هاي زماني قابل تنظيم  55و 5، 10، 15،...دقيقه و  24و 1 ،2 ، 3،...ساعت مي باشند.
Parameters to save 
گزينه هاي قابل انتخاب در اين قسمت شامل FullParameter, HR, SPO2, RESP, IBP1, IBP2
 NIBP, TEMP, CO2مي باشد .با رخ دادن هر يك از رويدادهاي انتخاب شده ،مقادير پارامترهايي که در
اين قسمت انتخاب شده اند ،براي سرور  HISارسال مي گردد.
توجه:
 با انتخاب پارامترهاي اصلي ،مقادير پارامترهاي وابسته به آن نيز به سرور ارسال خواهد شد
براي مثال با انتخاب پارامتر  HRمقادير پارامترهاي  STو PVCsنيز به سرور ارسال خواهد شد.
 ارسال اطالعات براي سرور  HISتنها براي تخت هايي صورت مي گيرد که در منوي
 ManagePatientبراي آنها  PatientIDتعريف شده باشد.
 هنگام پذيرش بيمار PatientID ،اختصاص يافته به آن بيمار را با دقتوارد نماييد در صورت
اشتباه وارد کردن اين  IDممکن است اطالعات به نام بيمار ديگري ثبت شود.
 در صورت ترخيص بيمار حتما گزينه  Dischargeرا در منوي  Manage Patientانتخاب
کرده دکمه  Saveرا بزنيد .در صورت  Dischargeنکردن بيمار ترخيص شده اطالعات بيمار
جديد همچنان به نام بيمار قبلي ثبت خواهد شد.
 مقادير پارامتر  NIBPتنها زماني براي سرور ارسال مي شود که
 -1گزينه  NIBPMeasurementانتخاب گردد.
 -2پارامتر  NIBPبراي ذخيره و ارسال به سرور انتخاب شود.
 -3اندازه گيري فشار خون غير تهاجمي صورت گيرد.
درصورت عدم انجام هر يک از سه مرحله ذکر شده ،مقداري از اين پارامتر ارسال نمي
گردد.
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Export 2-3-13
اين بخش امكان استخراج اطالعات و ذخيره سازي آن بر روي حافظه خارجي (فلش يا هارد ديسك را فراهم
مي کند و شامل موارد زير مي باشد:
:Information .1
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 Listنمايش
داده مي شود ،اين گزينه را انتخاب کنيد.
 :Disclosure جهت استخراج سيگنال هاي پارامترهاي حياتي که در صفحه Disclosure
نمايش داده مي شود ،اين گزينه را انتخاب کنيد.

 :Trend جهت استخراج مقادير پارامترهاي حياتي که در صفحه  Trendنمايش داده مي شود ،اين
گزينه را انتخاب کنيد.
 :NIBP List جهت استخراج اطالعات مربوط به فشار غير تهاجمي اندازه گيري شده که در
 NIBP Listنمايش داده مي شود ،اين گزينه را انتخاب کنيد.

 .2با توجه به انتخاب نوع اطالعات استخراجي (قسمت  )Informationيكي از موارد زير براي تنظيم
نمايش مي يابد:
 :NIBP List در صورتي که در  Informationگزينه  Alarm Listرا انتخاب کرده باشيد ،براي
اين قسمت تنظيمي وجود ندارد.

 :Alarm List در صورتي که در  Informationگزينه  Alarm Listرا انتخاب کرده باشيد ،در
اين قسمت ميتوانيد انتخاب کنيد که آالرمهاي کدام پارامتر استخراج شود .آالرم هاي قابل انتخاب
عبارتند از:
All Types, ECG, ST, SPO2, RESP, NIBP, IBP, CO2, Arrhythmia, TEMP,
BFA
 :Disclosure در صورتي که در  Informationگزينه  Disclosureرا انتخاب کرده باشيد ،در
اين قسمت ميتوانيد انتخاب کنيد که سيگنال کدام پارامتر استخراج شود( .در حال حاضر تنها
امكان انتخاب شكل موج  ECGموجود است که اين گزينه انتخاب شده مي باشد و قابل تغيير
نيست).
 :Trend در صورتي که در  Informationگزينه  Trendرا انتخاب کرده باشيد ،در اين قسمت
ميتوانيد انتخاب کنيد که مقادير کدام پارامترها استخراج شود .پارامترهاي قابل انتخاب عبارتند از:
HR, SPO2, RESP, IBP1, IBP2, CO2, T1, T2, BFA
:Time .3
در اين قسمت مي توانيد بازه زماني خود براي استخراج اطالعات را تنظيم کنيد که شروع و پايان استخراج
اطالعات در چه تاريخ و زماني باشد.
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:File Format .4
استخراج و ذخيره سازي اطالعات در دو فرمت  TEXTو  PDFصورت مي گيرد.
پس از انجام تنظيمات الزم با فشردن دکمه  Exportاطالعات استخراج شده و صفحه ي  Dialog Baxجهت
انتخاب مسير ذخيره سازي ظاهر مي شود .صفحه به صورت پيش فرض در مسير  Desktopباز مي شود که مي
توان از قسمت سمت چپ مسير مورد نظر خود ( )Flashرا انتخاب نماييد .در صورت لزوم با فشردن دکمه
 Create Folderدر قسمت باالي پنجره مي توان فلدر جديدي با نام پيش فرض در مسير جاري ساخت .نام
فايل نيز به صورت پيش فرض مي باشد و هيچ يك از اين نام ها قابل تغيير نيستند.
در پايين صفحه  Dialog Boxدو دکمه  Cancelو  Saveوجود دارد.
 :Saveبا فشردن دکمه  Saveعمليات ذخيره سازي انجام مي گيرد و صفحه  Dialog Boxبسته خواهد شد.
 :Cancelبا فشردن دکمه  Cancelعمليات ذخيره سازي انجام نمي گيرد و صفحه  Dialog Boxبسته
خواهد شد.
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فصل  14منوي Setting
 14-1اطالعات کلي
اين صفحه امكان تغيير تنظيمات مربوط به کل سيستم را فراهم مي سازد.
نوار سمت چپ اين صفحه شامل دو سربرگ مي گردد System Setting،مربوط به تنظيمات کاربري و
 Admin Settingمربوط به تنظيمات پرسنل خدمات پس از فروش شرکت مي باشد.
در نوار رنگي باالي صفحه آيكون
اعمال مي شوند.

) (Saveقابل مشاهده است .با فشردن اين دکمه تنظيمات ذخيره و

توجه:
در صورتي که بعد از تغيير تنظيمات اين صفحه روي آيکون  Saveکليک نکنيد ،هيچ يک از
تنظيمات ذخيره و اعمال نمي گردد.

System Setting14-2
صفحه تنظيمات کاربري شامل دو بخش  Recorder/Printer Settingو  Systemاست.
Recorder/Printer Setting 1-2-14
موارد قابل تنظيم در اين بخش عبارتند از:
Printer or Record 
Reset 
Speed 
Time 
Delay 
Trace1 
Trace 2 
Grid 
Printer or Record 
امكان انتخاب پرينتر يا رکوردر با توجه به وضعيت قرار گيري نوار سبز روي  Recorderيا  Printerوجود
دارد .با کليك روي اين دکمه وضعيت نوار سبز تغيير مكان داده و مي توانيد رکوردر يا پرينتر را فعال و
غيرفعال کنيد.
در حالت پيش فرض رکوردر انتخاب شده است و تنظيمات اين بخش متناسب با آن قابل مشاهده است ،با
تنظيم مد روي پرينتر ،تنظيمات متناسب با پرينتر تغيير مي يابد.
توجه:
 در حالت پرينتر زمان و مقدار تﺄخير به صورت ثابت  40ثانيه خواهد شد.
 پرينتر قابليت تنظيم سرعت  50 ،25 ،12/5ميليمتر بر ثانيه را دارا مي باشد.
 با لمس/کليک دکمه  ،Reset Printerصف پرينتر خالي وپرينتر ريست مي شود.
Reset 
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با لمس/کليك دکمه  ،Resetصف درخواستهاي رکوردگيري خالي و رکوردر/پرينتر ريست مي شود.
Speed 
 ،Speedسرعت رکوردگيري را که مي تواند مقادير  25 ،12,5و  mm/s 50باشد مشخص مي کند.
Time 
 ،Timeزمان رکوردگيري است .اين زمان براي دستگاه رکورد مي تواند مقادير 30 ،25 ،20 ،15 ،10 ،5
ثانيه و يا  Continuesباشد Continues.به اين معني است که رکوردگيري تا زماني که کاربر دستور توقف
را ندهد ادامه مي يابد.
توجه:
 اگر فرمان رکوردگيري از طرف بدسايد باشد و زمان آن  Continuesتعريف شده باشد
حداکثر بعد از يک دقيقه متوقف مي شود.
 در مورد پرينتر اين زمان به صورت ثابت  40ثانيه مي باشد.
Delay 
 ،Delayزمان تأخير رکوردگيري مي باشد .به اين معني که از چند ثانيه قبل از درخواست رکوردگيري
اطالعات براي رکوردگيري ارسال شود .حالتهاي موجود براي دستگاه رکورد 15و  5 ،6 ،7 ،...ثانيه و براي
دستگاه پرينتر  40ثانيه مي باشد.
توجه:
زمان شروع رکوردگيري عادي به زمان تﺄخير ( )Delayبستگي دارد .براي مثال ،اگر زمان
تاخير  5ثانيه تنظيم شده باشد بدين معناست که اطالعات رکوردگيري از  5ثانيه قبل از
فشردن دکمه “ ”Recچاپ گردد.
Trace 1 
 ،Trace 1شكل موج  ECGمي باشد.
Trace 2 
 ،Trace 2خاموش ( )OFFاست.
Grid 
با  ONکردن حالت Gridکاغذ به صورت شطرنجي چاپ مي شود.

System 2-2-14
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موارد قابل تنظيم در اين بخش عبارتند از:
 :Mode مد نمايش پنجره ها
 :Screen Size اندازه صفحه (هاي) نمايش
 :Thickness ضخامت ترسيم شكل موج
 :Language زبان
 :Volume صداي سيستم
 :Date/Time ساعت و تاريخ
Mode 
با فشردن دکمه  Modeصفحه ي مد نمايشي باز مي شود که مي توانيد چيدمان تخت ها را روي صفحه ي
اصلي را در اين صفحه انتخاب کنيد .پس از انتخاب مد نمايش مورد نظر خود ،بر روي دکمه“ ”OKکليك
نماييد .در صورتي که بيرون اين صفحه کليك کنيد تغييري اعمال نمي شود و صفحه بسته مي شود .ساختار
کلي چيدمان صفحات به صورت  A×Bاست که  Aمعرف تعداد  Bedدر يك ستون و  Bمعرف تعداد ستون
هاي يك صفحه نمايش مي باشد .با توجه به مد نمايش ،در صفحه دوم امكان مانيتورينگ  BedViewيا
 A×Bفراهم شده است .در مدت زماني که مد در حال تغيير است پيغام “ ”!Loading…, Please wait
مشاهده مي شود.
ScreenSize 
با فشردن روي دکمه  Screen Sizeصفحه اي براي انتخاب اندازه صفحه (هاي) نمايش باز مي شود .با
توجه به سايز صفحه نمايش ،اندازه مربوطه را انتخاب نموده و بر روي دکمه “ ”OKرا کليك نماييد .در
صورتي که بيرون اين صفحه کليك کنيد تغييري اعمال نمي شود و صفحه بسته مي شود .اندازه هاي قابل
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 سيگنال ECG
بدرستي صورت نمي گيرد.
 اگر حين مانيتورينگ سايز مانيتور CMSتنظيم شود ،پيغامي براي خاموش و روشن کردن
دستگاه ظاهر مي شود تا تغييرات اعمال گردد.
Thickness 
موارد قابل انتخاب عبارتند از عادي ( )Normalو ضخيم ()Thick
Language 
زبان هاي قابل انتخاب عبارتند از انگليسي
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Volume 
صداي سيستم در  4درجه قابل تنظيم مي باشد .به صورت پيش فرض ،صدا روي درجه  2تنظيم شده است.
در صورت تغيير صدا ،براي اطمينان کاربر از درجه صداي تنظيم شده ،آالرم صوتي با حجم صداي انتخاب
شده نواخته مي گردد( .براي اطالعات بيشتر در مورد آالرم به فصل  5مراجعه نماييد).
شدت صوتي  CMSروي ليبل پشت سيستم قابل مشاهده است.
 ميزان روشنايي
ميزان روشنايي سيستم در  7درجه ( 1تا  )7قابل تنظيم است ،به صورت پيش فرض اين مقدار روي درجه 4
تنظيم شده است و با تغيير آن ميزان روشنايي صفحه تغيير مي يابد.
Date/Time 
با فشردن روي فيلد زمان و تاريخ ،صفحه اي براي تغيير زمان ظاهر مي شود .پس از انتخاب زمان مورد نظر
خود ،روي دکمه ” “Setکليك کنيد .در صورتي که روي دکمه ” “Cancelو يا بيرون اين صفحه کليك
کنيد ،تغييري اعمال نمي شود و صفحه بسته مي شود.
هشدار
 اگر حين مانيتورينگ ،تاريخ،زمان و يا سايز مانيتورCMSتنظيم شود ،پيغام زير براي خاموش و
روشن کردن دستگاه ظاهر مي شود تا تغييرات مربوط به تغيير تاريخ يا ساعت در  CMSاعمال
گردد.
 با تنظيم ساعت يا تاريخ به عقب ،اطالعات قبلي از دست مي رود.
 ساعت توسط کاربر مجاز قابل تنظيم مي باشد.

شكل  1-14پيغام خاموش و روشن کردن سيستم
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 14-3سربرگ Admin
1-3-14اطالعات کلي
قابليت هاي سربرگ Adminفقط براي افراد مجاز و آموزش ديده شرکت سازنده در نظر گرفته شده است .الزم
به ذکر است که در اين بخش قابليت  Bed Offsetجهت تنظيم شروع شماره تخت ( )Bedهاي  CMSبا
توجه به درخواست کاربر وجود دارد.
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فصل  15منويHistory
 15-1اطالعات کلي
اين صفحه شامل دو سربرگ مي شود که در نوار سمت چپ منو قابل مشاهده است .به ترتيب دو سربرگ
( Patients Listشامل اطالعات بيماران پذيرش شده) و ( Alarm Setting Listوضعيت  on/offآالرم
 ،HRمحدوده آن و وضعيت فعال يا غير فعال بودن دکمه  )Silenceمي باشد.
نکته:
 در حالتي که  2000اطالعات بيمار ذخيره شده باشد و رکورد جديدي دريافت شود ،به محض
ذخيره ي رکورد جديد ،قديمي ترين رکورد حذف مي شود.
 در حالتي که براي هر تخت حداکثر  100رکورد مربوط به وضعيت آالرم  HRو يا وضعيت دکمه
 Silenceذخيره شده باشد و رکورد جديدي دريافت شود ،به محض ذخيره ي رکورد جديد،
قديمي ترين رکورد حذف مي شود.

Patient List 15-2
سربرگ  Patient Listامكان بازبيني اطالعات  2000بيمار پذيرش شده را فراهم مي سازد .در اين جدول
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 بين  CMSو بدسايد ،شماره تخت و زمان برقراري ارتباط به عنوان زمان
پذيرش ،به طور خودکار در اين ليست ذخيره و نمايش داده مي شود .در صورت تغيير
اطالعات بيمار در منو  ،Manage Patientاطالعات آن در اين ليست نيز بروز مي گردد.
 با  Dischargeکردن بيمار زمان  Dischargeدر ليست براي آن تخت ذخيره و نمايش مي
يابد .به محض برقراري ارتباط آن تخت با بدسايد ،اطالعات بيمار جديد در رديف ديگري با
همان شماره تخت ذخيره و نمايش داده مي شود.
 1-2-15عملکرد
در اين صفحه انجام موارد زير امكان پذير مي باشد:
 پيمايش در صفحات
 جستجو در صفحات
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 15-2-1-1جستجو
با کليك روي قسمت " "Search recordsدر نوار رنگي باالي منو ،صفحه کليد مجازي باز مي شود که مي
توانيد عبارت مورد نظر خود را تايپ کرده و آن را جستجو و بازيابي کنيد .بعد از وارد کردن عبارت ،تنها
اطالعاتي که حاوي آن عبارت باشد درليست قابل مشاهده خواهد بود.
 15-2-1-2پيمايش در صفحه History
شماره صفحه به همراه دکمه هاي پيمايش در نوار رنگي باالي منو امكان پيمايش در صفحات متوالي History
را فراهم ميكند.
( :)Last Pageجديدترين داده هاي  Patient Listرا نمايش مي دهد.
آيكون
آيكون (  :(Next Pageصفحه جديدتر از صفحه جاري را در صورت وجود نمايش مي دهد.
( :)Previous Pageصفحه قديمي تر از صفحه جاري را در صورت وجود نمايش مي دهد.
آيكون
( :)First Pageقديمي ترين داده هاي  Patient Listرا نمايش مي دهد.
آيكون

Alarm Setting List 15-3
با توجه به شماره  ،Bedاطالعات مربوط به آالرم هاي پارامتر  HRرا مي توان بررسي کرد .هر رکورد شامل
رديف ،زمان و تاريخ ،وضعيت  on/offآالرم  ،HRمحدوده آن و وضعيت فعال يا غير فعال بودن دکمه
 Silenceدر خصوص آن  Bedميباشد .اطالعات اين صفحه عبارتند از:
Row, Date, Time, Alarm, Limit, Silence
 1-3-15عملکرد
در اين صفحه انجام موارد زير امكان پذير مي باشد:
 پيمايش در صفحات
 فيلتر کردن بر اساس شماره تخت
 15-3-1-1پيمايش در صفحه History
شماره صفحه به همراه دکمه هاي پيمايش در نوار رنگي باالي منو امكان پيمايش در صفحات متوالي History
را فراهم ميكند.
( :)Last Pageجديدترين داده هاي  Alarm Setting Listرا نمايش مي دهد.
آيكون
آيكون ( :(Next Pageصفحه جديدتر از صفحه جاري را در صورت وجود نمايش مي دهد.
آيكون ( :)Previous Pageصفحه جديدتر از صفحه جاري را در صورت وجود نمايش مي دهد.
( :)First Pageقديمي ترين داده هاي  Alarm Setting Listرا نمايش مي دهد.
آيكون
 15-3-1-2فيلتر کردن براساس شماره تخت
در نوار رنگي باالي منو امكان انتخاب شماره تخت و فيلتر کردن اطالعات بر اساس آن فراهم است.
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فصل  16منوي About
 16-1اطالعات کلي
در اين صفحه اطالعات مربوط به نرم افزار (از جمله نام و ورژن نرم افزاري) و شرکت سازنده قابل مشاهده است.
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فصل  17رکوردر  /پرينتر
 1 -17اطالعات کلي
نصب رکوردر حرارتي در  CMSامكان پذير مي باشد .رکوردر  SAADATقابل نصب بر روي  CMSاست.
چراغ رکوردر
باز کردن

دکمه

محل کاغذ

شكل  1-17پنل جلوي رکوردر

کانكتور
رابط برق
کليد On/Off
شكل  2-17پنل پشت رکوردر
عملکرد رکوردر








قابليت تنظيم سرعت  50 ،25 ،12/5ميليمتر بر ثانيه
تنظيم زمان تأخير براي رکوردگيري15 ،14 ،...،5،6( .ثانيه )
قابليت رکوردگيري از شكل موج ECG
رکوردگيري  paceدر طول رکوردگيري (در صورت وجود ) pace
قابليت رکوردگيري ازسمت بدسايد
قابليت رکوردگيري از شكل موج  ECGفريز شده
قابليت رکوردگيري خودکار از آالرم
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 1 -1 -17سربرگ Recorder/Printer
سربرگ  Recorderدر بخش  3-2-4-3اشاره شد که توضيحات بيشتر در ادامه ارائه مي شود:
در اين صفحه امكان انتخاب رکوردر يا پرينتر وجود دارد.
 مقياس شكل موج  ECGقبل از رکورد/پرينت گيري شكل موج مربوطه ،چاپ مي گردد.
 در حال حاضر  CMSفقط از پرينتر ليزري پشتيباني ميکند.
 سايز کاغذ مناسب پرينتر A4 ،است.

 2 -17انواع رکوردگيري /پرينتگيري
رکوردگيري هم با فرمان  CMSو هم بدسايد صورت مي گيرد ،CMS .رکوردگيري را در دو حالت کلي انجام
مي دهد:
 رکوردگيري پيوسته
در اين مد ،تا زماني که رکوردگيري را متوقف نكنيد ،رکوردگيري ادامه مي يابد.
 در مورد پرينتر اين امكان وجود ندارد.
 رکوردگيري/پرينتگيري عادي
در اين حالت ،رکوردگيري تا انتهاي بازه هاي زماني تنظيم شده ادامه مي يابد .اين بازه هاي زماني عبارتند از:
 25،30 ،5،10،15،20ثانيه که در قسمت سربرگ  Recorderتنظيم مي شوند.
 در مورد پرينتر اين زمان به صورت ثابت  40ثانيه اي مي باشد.
و ديگر انواع رکورد /پرينت گيري:
 رکورد/پرينت گيري از Graphical Trend
 رکورد/پرينت گيري از NIBP List
 رکورد/پرينت گيري از Disclosure
 رکورد/پرينت گيري از آالرم Alarm List
 رکورد/پرينت گيري پريوديك
 رکورد/پرينت گيري از آالرم به طور خودکار
 رکورد/پرينت گيري از شكل موج  ECGفريز شده

 17-3پيغام هاي وضعيتي و عملکردي رکوردر
اطالعاتزير در ابتداي تمام رکوردهاي عادي و يا پيوسته چاپ مي شوند:
 مد رکوردگيري (عادي/پيوسته)
 تاريخ و زمان شروع رکوردگيري
 شماره بدسايد ID،بيمار ،نام بيمار ،تاريخ تولد ،جنسيت ،وزن ،قد
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Trace2،Trace1 
 ليد و گين ECG
 سرعت جاروب شكل موج و نوع فيلتر ECGدر بدسايد
 بيمارستان ،بخش مربوطه و نام دکتر
 نام و مقدار پارامترها
در طول رکوردگيري،پيغام “ ”Recording Bed#در نوار وظيفه مشاهده مي شود.
روي صفحه اصلي با لمس/کليك کردن دکمه ي  ،Recعالوه بر تغيير رنگ دکمه،بر اساس وضعيت ،متن آن به
“ ”Stopو يا“ ”# In Queueتغيير مي يابد .عبارت  Stopنشان مي دهد که درحال حاضر سيستم در حال
رکوردگيري از اين درخواست است و عبارت In Queue#نشان مي دهد که اين درخواست در صف قرار گرفته
است .در صورت توقف /انصراف از رکوردگيري ،دکمه “ ”Recمربوطه به وضعيت اوليه خود باز مي گردد.
نکته:
 از روشن بودن و صحت اتصاالت رکوردر اطمينان حاصل کنيد.
 به مدت زمان تنظيم شده ي سربرگ Recorderجهت رکوردگيري توجه نماييد.
عملکرد رکوردگيري از سمت بدسايد
با زدن دکمه ي رکورد بدسايد ،پيغام Networkآن به  In Queueو در صورتي که رکوردگيري از بدسايد
ديگري انجام نشود بالفاصله به  Recordingتغيير مي يابد .با اتمام رکوردگيري پيغام  Networkمجدداً بر
روي بدسايد نمايش داده مي شود .درحالت رکوردگيري عادي ،مانند رکورگيري پيوسته ،باکليك/لمس مجدد بر
روي دکمه “ ،”Recرکوردگيري خاتمه مي يابد.
نکته:
 در حالت رکوردگيري از سمت بدسايد ،مد رکورگيري در بدسايد بايد بر روي  CMSتنظيم
شده باشد .يعني  INTERNAL RECORDERروي حالت OFFتنظيم شود.
 در حالت رکوردگيري پيوسته از سمت بدسايد ،اگر رکوردگيري توسط کاربر متوقف نشود،
حداکثر پس از  60ثانيه توسط  CMSمتوقف خواهد شد.

50

دفترچه راهنماي سانترال سهند

 17-4کاغذ رکوردر
براي رکوردرSAADATاز کاغذي با عرض 57ميليمتر استفاده ميشود.
نکته :
 فقط از کاغذهاي رکوردر حساس به حرارت توصيه شده توسط شرکت سازنده استفاده
کنيد.در غير اينصورت ،ممکن است کيفيت رکوردگيري ضعيف شودو يا هد حرارتي صدمه
ببيند.
 هرگز از کاغذرکوردرهاي گريددار استفاده نکنيد.
پيشنهاد مي شود از کاغذ رکوردر با عالئم رنگي که اتمام کاغذ را يادآوري مي کند ،استفاده نماييد .در غير
اين صورت کاربر بايد از وجود کاغذ کافي براي رکوردگيري مطمئن باشد.
نکته :
 استفاده از کاغذهاي رکوردري که در انتهاي رول آن ازچسب براي نگه داشتن استفاده شده
است ،توصيه نمي شود .در صورت اجبار براي استفاده از اين نوع کاغذ ،تا جاي ممکن قبل از
رسيدن به انتها ،کاغذ جديد را جايگزين کنيد.

هشدار
 هد حرارتي در حين رکوردگيري و بعد از آن بسيار داغ است و دست زدن به آن باعث
صدماتي چون سوختگي مي شود.

هشدار
 در زمان رکوردگيري ،کاغذ رکوردر به طور پيوسته خارج مي شود .با کشيدن کاغذ ،رکوردر
دچار آسيب خواهد شد.
نکته :
در صورتي که کاغذ جمع شده است ،هرگز آن را با فشار بيرون نکشيد .در رکوردر را باز نموده و
کاغذ را بيرون بياوريد.
قرار دادن کاغذ:
 .1دکمه روي کيس رکوردر را فشار دهيد تا درب آن باز شود.
 .2رول کاغذ را در محل خود قرار دهيد.
 .3در رکوردر را ببنديد.
نکته :
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سطح حرارتي کاغذ بايد در جهت هد حرارتي باشد .از قراردادن صحيح کاغذ اطمينان حاصل کنيد.

ب.رو ش نادرست

الف .روش درست
شكل  6-8نحوه قراردادن کاغذ رکوردر
نکته :

در صورتي که آشکارساز وجود کاغذ با مواد خارجي پوشيده شده باشد عملکرد مناسبي نخواهد
داشت .در صورت مشاهده هر گونه ماده خارجي بر روي سنسور ،آنرا زدوده و سنسور را تميز نماييد.

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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 17-5پيغام هاي خطاي رکوردر
درصورت بروز هريك از مشكالت زير ،پيغام هاي زير در نوار وظيفه نمايش داده مي شوند.
پيغام

راه حل

علت
 Software Errorمشكل نرم افزاري رکوردر

رکوردر را خاموش وروشن نماييد در صورت
عدم رفع مشكل ،با خدمات پس از فروش
سازنده تماس بگيرد.

 Hardware Errorمشكل سخت افزاري رکوردر

رکوردر را خاموش و روشن نماييد در صورت
عدم رفع مشكل ،با خدمات پس از فروش
سازنده تماس بگيرد.
درب رکوردر را ببنديد.

 Door Openباز بودن در رکوردر

رول کاغذ را در رکوردر قرار دهيد.

 Out of Paperاتمام کاغذ رکوردر
دماي هد حرارتي بسيار
Printhead High Temp
باال است.

براي چند دقيقه رکوردگيري نكنيد.

 Printhead High Voltولتاژ هد حرارتيباال ست.

رکوردر را خاموش وروشن نماييد در صورت
عدم رفع مشكل ،با خدمات پس از فروش
سازنده تماس بگيرد.

 Printhead Low Voltولتاژ 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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فصل  18نگهداري و تميز کردن سيستم
 1 -18بازرسي عمومي
الزم است سيستم هر دو سال يكبار توسط افراد متخصص سرويس و بازبيني گردد.
در صورت مشاهده هر گونه آسيب ديدگي ،از CMSاستفاده نكنيد و سريعاً با بخش تجهيزاتپزشكي بيمارستان
يا خدمات پس از فروش شرکت سازنده تماس حاصل نماييد.

هشدار
 عدم بکارگيري يک برنامه نگهداري مناسب براي CMSکه 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
خدمات پس از فروش شرکت سازنده صورت پذيرد .در غير اين صورت ،احتمال خرابي
دستگاه يا خطرات احتمالي براي سالمتي وجود خواهد داشت.
 اگر بيماري براي مانيتورينگ وجود ندارد CMSرا خاموش کنيد.
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 2 -18تميز و ضدعفوني کردن
* نکات کلي

براي تميز کردن دستگاه و تجهيزات آن بايد فقط از مواد تأييد شده توسط شرکت سازنده و روش هاي ذکر شده
در اين فصل استفاده گردد .شرکت سازنده هيچ ادعايي درباره اثربخشي مواد شيميايي و روش هاي ذکر شده به
عنوان ابزاري جهت کنترل عفونت ندارد .براي روش کنترل عفونت ،با مسئول کنترل عفونت بيمارستان يا
اپيدميولوژيست خود مشورت کنيد .همچنين به خط مشي هاي محلي که در بيمارستان شما اعمال مي شود،
مراجعه نماييد.

هشدار
 )1قبل از تميز کردن از خاموش بودن سيستم و جدا بودن آن از برق شهر اطمينان حاصل کنيد.
 )2ضدعفوني و استريل کردن ممکن است باعث آسيب به تجهيزات شود ،بندابراين بدراي ايدن دسدتگاه
توصيه نمي شود ،مگر اينکه در دستورالعمل لوازم جانبي آن يا در برنامه نگهداري بيمارستان ذکدر شدده
باشد.
 )3اگر هر گونه نشانه اي ناشي از صدمه ديدن و يا رو به زوال رفتن در دستگاه و متعلقدات آن مشداهده
کرديد ،نبايد از آن استفاده کنيد و در صورت نياز با خدمات پس از فروش شرکت تماس بگيريد.
 )4پيش از برقراري اتصاالت به سيستم ،اجازه دهيد کامالً خشک شوند .و لطفاً قبل از استفاده از سيستم
از محکم بودن کليه اتصاالت اطمينان حاصل کنيد.
 )5براي جلوگيري از آلودگي محيط زيست در خصوص معدوم کردن تجهيزات بايد طبق مقررات مربوط به
بيمارستان عمل گردد.
به منظور جلوگيري از آسيب به دستگاه ،موارد زير را رعايت نماييد:
 هميشه پس از تميزکاري ،مواد شوينده را با يك پارچه نرم ،خشك نماييد. هرگز دستگاه يا متعلقات آن را در مايعات غوطه ور نكنيد. هرگز مايعات را مستقيماً بر روي دستگاه يا تجهيزات جانبي آن نريزيد يا اسپري نكنيد. هرگز اجازه ندهيد مايعات به داخل کيس ،کليدها ،کانكتورها يا منافذ تهويه دستگاه نفوذ کنند. هرگز از مواد خورنده و ساينده يا مواد شوينده استوني استفاده نكنيد. براي تميز کردن لكه هاي سخت از ناخن يا وسايل زبر يا تيز خودداري کنيد.هشدار
از ETOبراي ضد عفوني کردن  CMSاستفاده نکنيد.
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روي سطوح دستگاه و تجهيزات جانبي آن بايد به طور منظم تميز شود .دفعات تميز کردن به محيط بستگي
دارد .چنانچه آلودگي محيط شما باال بوده و يا داراي گرد و غبار زياد مي باشد ،تميزکاري دستگاه بايد در فواصل
زماني کوتاه تر صورت گيرد.
تجهيزاتي که بايد تميز شوند عبارتند از :کامپيوتر و تجهيزات جانبي آن (ورودي /خروجي سيستم کامپيوتري) از
جمله صفحه (هاي) نمايش ،پرينتر ،رکوردر ،کيبورد ،ماوس ،تجهيزات شبكه و ( ...در صورت کاربرد).
مواد مجاز براي تميز و ضدعفوني کردن عبارتند از:
آب آب و صابون ماليمپاک کننده صفحه (در صورت لزوم براي صفحه نمايش) ضد عفوني کننده سطح پايين (در صورت لزوم) سطوح خارجي
در مواقع لزوم سطوح خارجي سيستم و تجهيزات جانبي آن بايد با استفاده از پارچه اي نرم و تميز آغشته به
يكي از مواد مجاز ذکر شده در باال تميز و ضدعفوني کرد.
نکته:
 )1براي تميز کردن تجهيزات جانبي کامپيوتر مي توانيد بده دسدتورالعمل همدراه آن يدا برنامده
نگهداري بيمارستان مربوط به تجهيزات رايانه اي و لوازم جانبي آن مراجعه کنيد.
 )2با توجه به حساس بودن صفحه نمايش ،هنگام تميز کردن دقت بيشتري کنيد تا آسيب نبيند.
 سطوح داخلي
 -رکوردر (هد چاپگر)

وجود پودر کاغذ و يا جسم خارجي بر روي هد حرارتي و غلطك کيفيت رکوردگيري را کاهش
مي دهد .با استفاده از پارچه آغشته به الكل ،هد و غلطك را تميز کنيد و صبر کنيد تا کامالً خشك شود،
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 کامپيوتردر صورت لزوم ،تميز کردن داخلي دستگاه با استفاده از جاروبرقي يا وسيله مشابه توصيه مي شود.

56

دفترچه راهنماي سانترال سهند

فصل  19عيب يابي
تعمير  CMSفقط بايد توسط افراد آموزش ديده و مورد تأييد شرکت سازنده انجام شود .در غير اينصورت،
شرکت سازنده هيچ گونه مسئوليتي در قبال خطر هاي احتمالي براي کاربر وبيمار قبول نمي کند.
اين بخش براي کمك به کاربر براي حل مشكالت کوچك به علت عدم استفاده صحيح از  CMSو يا خرابي
لوازم جانبي است .وقتي که با هر يك از اين مشكالت روبرو شديد ،قبل از تماس با خدمات پس از فروش به
آالرم هاي صوتي و تصويري  CMSو همچنين توصيه هاي ذکر شده در جدول زير دقت کنيد.
مشکل

داليل ممکن

اقدامات الزم

عدم مشاهده
اطالعات و عالئم حياتي

خاموش بودن مانيتوربدسايد
 تجهيزات شبكه
 صفحه نمايش CMS
 کيسCMS
-قطع ارتباط شبكه اي بدسايد و CMS

 سيم کابل برق مربوطه را بررسي کنيد.از روشن بودن و اتصال مناسب تجهيزات  CMSاطمينانحاصل شود.
 به پيغام هاي  CMSتوجه کنيد. از تنظيم کنتراست و روشنايي صفحه نمايش اطمينانحاصل کنيد.

توقف حرکت
شكل موج ها و زمان

 Crashکردن سيستم در اثرقطع ناگهاني
برق يا خاموش شدن UPS

به پيغام  CMSدر ابتداياجرايبرنامه توجه کنيد.

 Resetشدنمدام سيستم

با خدمات پس از فروش تماس بگيريد.

نمايش نا صحيح عالئم حياتي عدم نمايش صحيح اطالعات
از سمت بدسايد
ونرمال نبودن آن ها

 بررسي عالئم حياتي با ديگر وسايل پزشكي و مقايسه آنبا بدسايد مربوطه .در صورت عدم تطابق ،به فصل عيب يابي
بدسايد ازدفترچه راهنماي عالئم حياتي بيمار  S1600و
S1800مراجعه نماييد.
 از دستگاه استفاده نشود و فوراً با خدمات پس از فروشتماس بگيريد.

Touch Screen
به درستي عمل نمي کند.

عدم اتصال کابل Touch Screen-کاليبره نبودن صفحه نمايش

کابل  Touch Screenرا در پشت کيس  CMSمحكم
کنيد.

عدم پخش صداي آالرم

 Silenceبودن آالرم

از  SILENCEنبودن آالرم اطمينان حاصل کنيد.

عدم نمايش کامل و صحيح
اطالعات

قطع ارتباط بين  CMSو بدسايد

در صورت روشن بودن و اتصال مناسب تجهيزات ،با خدمات
پس از فروش تماس بگيريد.

نمايش خط صاف شكل موج و
محو شدن مقدار پارامتر مربوطه

 قطع يا خاموشي ماژول -عدم وجود ماژول

از وجود ماژول مربوطه ،روشن و يا قطع نبودن ماژول
اطمينان حاصل کنيد.

عدم رکوردگيري

 خاموش بودن رکوردر عدم اتصال رکوردر مشكالت سخت افزاري يا نرم افزاري رکوردر نداشتن کاغذ کوردر -باز بودن درب رکوردر

 به پيغام هايخطايرکوردر توجه کنيد. از روشن و سالم بودن رکوردر اطمينان حاصل کنيد .(روشن بودن چراغ سبز رکوردر حاکي از روشن بودن آن
است).
 -از صحت اتصال رکوردر به  CMSاطمينان حاصل کنيد.

قطع رکوردگيري قبل از
اتمام زمان تعيين شده

 نداشتن کاغذ رکوردر باز بودن درب رکوردر -قطع ارتباط شبكه اي

 به پيغام هاي خطاي رکوردر در نوار وظيفه توجه کنيد. در صورت روشن بودن و اتصال تجهيزات رکوردر ،باخدمات پس از فروش تماس بگيريد.
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مشکل

داليل ممکن

اقدامات الزم

رکوردگيري با کيفيت پايين

استفاده از کاغذ رکوردر نامناسب

از کاغذ رکوردرهاي استاندارد و مورد تائيدشرکت
سازنده استفاده شود.

عدم کوردگيري از سمت بدسايد
در حين کار با CMS

 عدم تنظيم مد رکوردگيري بدسايدبهصورتي که رکوردگيري از سمت CMS
) OFF(،INTERNAL RECORDERتنظيم شود.
انجام شود.
 -قطع ارتباط شبكه اي

قطع صدا

عدم نمايش اطالعات بيماران در منوي
سانترال

مد رکوردگيري بدسايد

 -اتصال ناصحيح کابل HDMI

 -قطع ارتباط بين منو با برنامه اصلي
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 در صورت استفاده از يك مانيتور ،سيستم را خاموشکرده و کابل  HDMIرا به محل  HDMI1که با
ليبل مشخص شده است متصل کنيد و سيستم را
روشن کنيد.
 -با خدمات پس از فروش تماس بگيريد.
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 مشخصات فني20 فصل
SAHAND
Minimum Hardware Specification
CPU
RAM
Graphic card
Hard disk
Power supply
UPS
Interface connection
Input/Output Devices (Optional)
OS
Operating system
Display
Screen size
Resolution
Number of displays
Waveforms
Signal sweep
Numeric Parameters
User guide
Network
Protocol
Connection
Bed Communication
Number of beds
Bidirectional control

SAHAND Pro

1.1GHz or above
DDR3 1600 2 GB or above
Two output and com patible with Linux
SSD/SD card 64 GB or above
Varies by configuration selected
At least 3 hours stability
Network, Serial port, USB 2.0
Mouse, Touch, Keyboard, Barcode Scanner

Mouse, Keyboard, Barcode Scanner

Linux UBUNTU 14.04 /10.04/7.04

Linux UBUNTU 14.04

Each full HD color TFT LCD/LED
24" Touch Screen and full HD color TFT
1920/3840 1080
One or two (optional)
ECG (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V), SpO2, Dual IBP, Resp/Co2 (All freezable)
12.5 ,25 ,50mm/s
HR, SpO2, Dual Temp, DT, NIBP, Dual IBP, RESP /CO2 (EtCo2, FiCo2, AWRR), BFA
Onscreen Help
TCP/IP
LAN with RJ45 interface, Ethernet 802.3
WLAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wireless
Supports up to 32 Saadat patient care monitors
The following settings of each bedside can be changed via central monitoring system:
ECG Lead, ECG Gain, HR Alarm

Alarm
Alarm types
Physiological, Technical, Systemic
Alarm levels
High, Moderate, Low
Alert
Audible-Visual alarm
Data Review
Trend
Review of up to 96 hours Trend, Graphic and Tabular
Disclosure
Up to 48 hours store and review of ECG waveform
NIBP List
Review of 1000 NIBP measurements, NIBP measurement via central monitoring system
Alarm List
Review of 720 Alarm events
Patient info
Managing Patient information
Patient History
Review of 2000 Patient Informatient
Alarm History
Storing 100 HR alarm setting and silence status
Export
Retrieving selected information and store them on external memory
Communication with Hospital systems (Optional)
PACS
Making files based on DICOM protocol and sending them on PACS server
Viewing DICOM files via web browser
HIS
Sending vital signs and alarms to HIS server based on HL7 protocol
Recorder (Optional)
Model
Saadat external thermal recorder
Size
120 96  165 mm (W H D)
Weight
425g (approximately)
Printing speed
12.5 ,25 ,50mm/s
Paper width
57mm
Trace
1waveform (ECG)
Recording type
Fixed time/Continuous recording, Automatic / Manual Alarm recording, NIBP List recording, Trend
recording, Disclosure recording, Freeze recording, Periodic recording, Bedside Arrhythmia list recording.
Power supply
DC 12V, 3A
Data interface
RS232 interface
Printer (Optional)
Model
Laser printer
Paper size
A4
Printing speed
12.5 ,25 ,50mm/s
Trace
ECG waveform
Printing type
Fixed time printing , Automatic / Manual Alarm printing , NIBP List printing, Trend printing, Disclosure
printing, Freeze printing, Periodic printing.
ENVIRONMENT
Operating Temperature
0°C to +50°C
Storage Temperature
-20°C to +70°C
Operating humidity
5-95%
Non-operating humidity
5-95%
Size & Weight
Net Dimensions
Varies by configuration selected
573mm×52mm ×400mm
Net Weight
Varies by configuration selected
7.5Kg
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فصل  21آالرم ها وپيغام ها
پيغام آالرم ها به سه دسته تكنيكي ،فيزيولوژيكي و سيستمي تقسيم شده اند .پيغام هاي خطاي رکوردر در
بخش  5-8توضيح داده شده است.
تمامي آالرم هاي فيزيولوژيكي از بدسايد دريافت مي شود .پيغام ها و آالرم هاي سيستمي  CMSمطابق جدول
پايين است.

 21-1آالرم ها و پيغام هاي سيستمي CMS
آالرم هاي سيستمي CMS

علت

 Bed Disconnectقطع ارتباط  CMSبا بدسايد

توضيحات
آالرم سطح  2زرد رنگ در باالي پنجره
بيمار مربوطه

 Recorder is Disconnectedخاموش بودن رکوردر يا قطع ارتباط آن با CMS

آالرم سطح  3فيروزه اي رنگ در نوار
وظيفه

 Printer is Disconnectedخاموش بودن پرينتر يا قطع ارتباط آن با CMS

آالرم سطح  3فيروزه اي رنگ در نوار
وظيفه

پيغام هاي سيستميCMS

علت

 SYSTEM IS CHECKINGبررسي صحت بانك اطالعاتي در ابتداي اجراي برنامه
…DATABASE PLEASE WAIT

توضيحات
نمايش پيغام در ابتداي اجراي برنامه
بشكل نوار پيشرفت کار

 Crash SYSTEM IS REPAIRINGکردن سيستم در اثرقطع ناگهاني برق يا نمايش پيغام در ابتداي اجراي برنامه
بشكل نوار پيشرفت کار
… DATABASE PLEASE WAITخاموش شدن  UPSاتفاق افتاده است.
! Loading …, Please waitکاربر مد نمايشي ( )Viewرا تغيير داده است.
Recording Bed#

سيستم در حال رکوردگيري است.

 Network problem, system restartsعدم برقراري ارتباط شبكه
( in # sاشكال در ماژول شبكه)
Temperature is too high, the system
 is shutting down after #secondباال رفتن دماي سيستم بيشتر از حد مجاز
Please call after sale service
عدم برقراري ارتباط شبكه
Network cable is unplugged
(قطع کابل)

فايل فعال سازي نرم افزار موجود نيست يا محتواي
Not licensed
آن نادرست مي باشد.

پيغام قرمز رنگ در نوار وظيفه
پيغام قرمز رنگ به صورت چشمك زن
در نوار وظيفه
پيغام قرمز رنگ در نوار وظيفه و پس از
 120ثانيه سيستم ريست مي شود.
پيغام قرمز رنگ در وسط صفحه نمايش
پيغام قرمز رنگ در نوار وظيفه
پيغام قرمز رنگ در نوار وظيفه

 Delete software problemنرم افزار  Deleteاجرا نشده يا مشكل دارد.

پيغام قرمز رنگ در نوار وظيفه

 Reset software problemنرم افزار  Resetاجرا نشده يا مشكل دارد.

پيغام قرمز رنگ در نوار وظيفه

 Printer software problemنرم افزار  Printerاجرا نشده يا مشكل دارد.

پيغام قرمز رنگ در نوار وظيفه

 Transmit software problemنرم افزار  Transmitاجرا نشده يا مشكل دارد.

پيغام قرمز رنگ در نوار وظيفه

 Invalid connection to PACS serverارتباط با  PACS Server/Gatewayقطع شده پيغام قرمز رنگ در نوار وظيفه
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پيغام هاي سيستميCMS

علت

توضيحات

است.
 Please Turn off and on the systemتغيير در تنظيمات شبكه يا تاريخ و يا زمان
 Recording Trend Bed#سيستم در حال رکوردگيري از  Trendاست.
 Recording Disclosure Bed#سيستم در حال رکوردگيري از  Disclosureاست.
 Recording NIBPList Bed#سيستم در حال رکوردگيري از  NIBPListاست.

پيغام قرمز رنگ در وسط صفحه نمايش
پيغام قرمز رنگ در نوار وظيفه
پيغام قرمز رنگ در نوار وظيفه
پيغام قرمز رنگ در نوار وظيفه

 Manual Alarm Recordسيستم در حال رکوردگيري از آالرم رخ داده است.
 Recording Periodic Bed#سيستم در حال رکوردگيري به صورت  Periodicپيغام قرمز رنگ در نوار وظيفه
است.
 Recording Freeze Bed#سيستم در حال رکوردگيري از سيگنال  Freezeپيغام قرمز رنگ در نوار وظيفه
پيغام قرمز رنگ در نوار وظيفه

شده است.
Recording Automatic Alarm Bed#

سيستم در حال رکوردگيري از سيگنال مربوط پيغام قرمز رنگ در نوار وظيفه
به  Alarmرخ داده است

 Printer paper outکاغذ پرينتر تمام شده است.
 Backup Software Problemنرم افزار  backupاجرا نشده يا مشكل دارد.

پيغام قرمز رنگ در نوار وظيفه

 Save Software Problemنرم افزار  Saveاجرا نشده يا مشكل دارد.

پيغام قرمز رنگ در نوار وظيفه

…Please Wait
YOU CAN CHOOSE A
MAXIMUM OF TWO DAYS
WARNING:THERE IS NOT ANY
INFORMATION FOR THIS BED
THERE IS NOT DATA IN TIME
YOU SELECT
Please select time correctly.

پيغام در منو Bedsetup-Extract
نرم افزار در حال ساخت فايل مي باشد.
Data
بازه زماني انتخاب شده براي استخراج اطالعات پيغام در منو Bedsetup-Extract
بيشتر از دو روز مي باشد.
Data
پيغام در منو Bedsetup-Extract
هيچ اطالعاتي براي تخت انتخابي ذخيره نشده است.
Data
در بازه زماني انتخابي اطالعاتي براي تخت مورد نظر پيغام در منو Bedsetup-Extract
ذخيره نشده است.
Data
پيغام در صفحه منوي سانترال
بازه زماني بدرستي انتخاب نشده است.

 You are trying to set time backwardعقب کشيدن ساعت سيستم
?you will lose data, are you sure
All vital data recorder for this
patient will be deleted. Are you
sure to discharge this patient at
YYYY/MM/DD HH:mm

پيغام قرمز رنگ در نوار وظيفه

پيغام در منو  Settingبراي گرفتن
تاييد از کاربر جهت اعمال تغييرات

اعالم هشدار و دريافت تاييد براي ترخيص بيمار که
باعث مي شود اطالعات آن بيمار به طور کامل پاک هشدار در منوي Manage Patient
گردد.

بازه انتخاب شده براي مقدار  NIBPنادرست است.
Please select values correctly.
(مقدار  Minاز مقدار  Maxبيشتر است)
نرم افزار الزم براي برقراري ارتباط بين سانترال و منو
Interface Software Problem
اجرا نشده يا مشكل دارد.
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 آالرم هاي فيزيولوژيکي و تکنيکي بدسايد21-2
آالرم ها و،را داشته باشدCMS  قابليت ارسال پيغام و سطح آالرم ها بهCMS در صورتي که بدسايد متصل به
 آالرم ها را دقيقاً با همان سطح و پيغام،CMS  فرستاده مي شود وCMS سطوح آن ها از طرف بدسايد ها به
.براي کابر نمايش مي دهد که براي اطالع از آنها بايد به بخش آالرم ها از دفترچه راهنماي بدسايد مراجعه شود
.در غير اينصورت آالرم ها و سطوحشان مشابه جدول زير مي باشد
Alarm Message

Alarm Level

ECG
ECG NO CABLE
ECG SIGNAL WEAK
ECG ASYSTOLE
ECG CHECK LL OR ALL
ECG CHECK LA OR ALL
ECG CHECK RA OR ALL
ECG CHECK RL OR All
ECG CHECK RA
ECG CHECK LL
ECG CHECK LA
ECG CHECK C
HR OUT OF LIMIT
TEMP
T2 OUT OF LIMIT
T1 OUT OF LIMIT
RESP
RR OUT OF LIMIT
RESP CHECK LEADS
RESP APNEA
IBP1
IBP1MAP OUT OF LIMIT
IBP1DIA OUT OF LIMIT
IBP1SYS OUT OF LIMIT
IBP2MAP OUT OF LIMIT
IBP1 NO SENSOR
IBP1 ADJUST SCALE
IBP1 STATIC PRESSURE
IBP1 SEARCH
IBP1 DEFECT
IBP2
IBP2DIA OUT OF LIMIT
IBP2SYS OUT OF LIMIT
IBP2 NO SENSOR
IBP2 ADJUST SCALE
IBP2 STATIC PRESSURE
IBP2 SEARCH
IBP2 DEFECT
ETCO2
ETCO2 OUT OF LIMIT
FICO2
FICO2 OUT OF LIMIT
AWRR
AWRR OUT OF LIMIT
SPO2
SPO2 PROBE DEFECT
SPO2 NO PROBE

3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
1
1
3
3
3
3
3
1
1
1
2
3
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SPO2 PROBE OFF
SPO2 CHECK PROBE
SPO2 HIGH AMBIENT LIGHT
SPO2 SIGNAL WEAK
SPO2 ASYSTOLE
SPO2 OUT OF LIMIT
NIBP
NIBPMAP OUT OF LIMIT
NIBPDIA OUT OF LIMIT
NIBPSYS OUT OF LIMIT
NIBP MODE ERROR
NIBP SELF TEST FAILED
NIBP LOOSE CUFF
NIBP AIR LEAK
NIBP AIR PRESSURE ERROR
NIBP SIGNAL WEAK
NIBP RANGE EXCEED
NIBP EXESSIVE MOTION
NIBP OVER PRESSURE SENSED
NIBP SIGNAL SATURATED
NIBP PNEUMATIC LEAK
NIBP SYSTEM FAILURE
NIBP TIME OUT
NIBP MODULE ERROR
NIBP MODULE DEFECT
NIBP STOP ERROR
NIBP STOP PRESSED
NIBP LEAKAGE OK
NIBP NO MODULE
NIBP LOW BATTERY
CO2
CO2 SYSTEM FAULT#
CO2 SENSOR STANDBY MODE
CO2 NO WATER TRAP
CO2 NO MODULE
CO2 NO SENSOR
CO2 CHECK SAMPLE LINE
CO2 NO ADAPTER
CO2 INVALID
CO2 INVALID AMBIENT PRESSURE
CO2 INVALID AMBIENT
TEMPERATURE
CO2 ROOM AIR CALIB REQUIRED
CO2 ACCURANCY INVALID,PLEASE
ZERO
CO2 INLET OCCLUDE
CO2 EXHUST OCCLUDE
CO2 UNEXPECTED REVERSE FLOW
CO2 UNEXPECTED FORWARD FLOW
CO2 CULATION ERROR
CO2 RESP APNEA
CO2 REPLACE ADAPTOR
CO2 SAMPLING LINE CLOGGED
ARRHYTHMIA
VFIB ARRHYTHMIA
VTAC ARRHYTHMIA
RUN ARRHYTHMIA
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2
2
2
3
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1
1
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AIVR ARRHYTHMIA
COUPLET ARRHYTHMIA
BIGEMINY ARRHYTHMIA
TRIGEMINY ARRHYTHMIA
TACHY ARRHYTHMIA
BRADY ARRHYTHMIA
AFIB ARRHYTHMIA
PAUS ARRHYTHMIA
FREQUENT PVCs
RELEARN
CAN NOT LEARN
ECG NOISE

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
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 ليست پيش فرض هاي سيستم22فصل
Menu item
Gender
Patient Category
Blood Type

Selection
Manage Patient menu
Male, Female
Adult, Neonate, Pediatric
AB+, AB-, A+, A-, B+, B-, O+, O-

Default
Female

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
Signal

HR, ST, PVCs, PR, SPO2, PI, PVI, SPCO, SPHB,
SPMET, SPOC, IBP1, IBP2, T1, T2, RESP, EtCo2,
FiCo2, AWRR, BFI, BS, SQI, EMG
HR, SPO2, IBP1, IBP2, T1, T2, RESP, EtCo2,
FiCo2

HR, ST, PVCs, PR, SPO2,
IBP1, IBP2, T1, T2, RESP,
EtCo2, FiCo2
HR, SPO2, IBP1, T1

Print
Signal
Time Record

HR, SPO2, IBP1, IBP2, T1, T2, RESP, EtCo2,
FiCo2
10 Minutes, 60 Minutes

10 Minutes

Alarm List menu
Alarm Type Filter
Alarm Level Filter

ALL ALARMS, ECG, SPO2, IBP1, IBP2, RESP,
NIBP, Co2, TEMP, BFA, ARR (ARRHYTHMIA)
ALL LEVELS, LEVEL 1, LEVEL 2, LEVEL 3,
SILENCED

All Alarms
ALL LEVELS

Bed Setup menu
Bed Setting
Predic Record
Alarm Record
Freeze Record
Arr. To PACS
HR Alarm
HR Alarm Limit
ECG Lead
ECG Gain
ECG Speeed

OFF, 15 Min, 30 Min, 1H, 2H, 4H, 8H, 12H, 24H
OFF, ON
OFF, ON
OFF, ON
OFF, ON
30-250
I, II, III, aVR, aVL, aVF, V
AUTO, X0.25, X0.5, X1, X2, X4
12.5, 25, 50 mm/s

Signal

ECG, SPO2, IBP1, IBP2, CO2, RESP
Full Parameters, HR, SPO2, IBP1, IBP2, NIBP,
CO2, TEMP, BFA

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
II
AUTO
25 mm/s

View Setting
Parameters

ECG, SPO2
Full Parameters

Color of Signal/Parameters
HR
SPO2
IBP1
IBP2
CO2
RESP
NIBP
TEMP
BFA

Green
Violet
Orange
Purple
Yellow
Yellow
White
Sea Green
Blue

HIS Setting
Event to send data
Periodic

All Alarms, ECG, SPO2, RESP, IBP1, IBP2, NIBP,
TEMP, CO2, ARR, Record, Periodic NIBP
Measurement
5,10,15, ... ,55 Minute
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Parameters to save

1,2,3,…,24 Hour
Full Parameter, HR, SPO2, RESP, IBP1, IBP2,
NIBP, TEMP, CO2, BFA

Export menu
Inforamation
Trend Parameters
Disclosure Waveforms
Alarm List Settings

NIBP List, Alarm List, Disclosure, Trend
HR, SPO2, RESP, IBP1, IBP2, CO2, T1, T2, BFA
ECG
ALL TYPES, ARRHYTHMIA, ECG, ST, SPO2,
RESP, NIBP, IBP, Co2 , TEMP, BFA

Disclosure
HR
ECG

Setting menu
Recorder/Printer
Mode
Speeed
Recorder Time
Printer Time
Recorder Delay
Printer Delay
Trace1
Trace2
Grid

Reorder, Printer
12.5, 25, 50 mm/s
5,10,15,20,25,30s,continuos
40s
5-15s
40s
ECG
OFF
OFF, ON

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

Recorder
25 mm/s
10s
40s
5s
40s
ECG
OFF
ON

System

Language
Set Thick
ScreenSize
Brightnss
SoundVolume

English
Thick, Normal
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)
1-7
0-10

8x2 Beds + 8x2 Beds

English
Normal
19”

4
3

Admin menu
Company
BedOffset
#Bed
BaseIP
IPAddress
UDP_Port
TCP_Port

SADAAT, PEC,INTEGRAL, MESSA, HEYER,
SIARE, NOLOGO
0-100
1-32
102-254
40-2000
50-2000
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NOLOGO
1
102
192.168.1.200
40
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فصل 23ايمني بيمار

اين عالمت به اين معني است که کاربر براي استفاده درست از سيستم بايد دفترچه راهنما را مطالعه کند و به
هشدارها و اخطارهاي آن توجه نمايد.

اين عالمت به اين معني است که اين تجهيز بايد با روشي سازگار با محيط زيست معدوم گردد.
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فصل  24چک ليست نگهداري پيشگيرانه ()Prevention Maintenance, PM
جهت بررسي دوره اي چك ليست  PMبه شماره  PL-F-25که در زير آمده است ،توسط مسئول مرکز درماني
تكميل شود.الزم به ذکر است که تست  PMبه هيچ وجه تضميني جهت استمرار صحت عملكرد دستگاه نبوده
و فقط در لحظه تست ،وضعيت آن را مورد ارزيابي قرار خواهد داد.
شرکت پويندگان راه سعادت
فرم (CENTRAL) PM
شهر:

استان:
مدل دستگاه:

رديف

مرکز درماني:

شماره سريال:

شماره فرمPL-F-25/2 :
بخش:
تاريخ اقدام:

تاريخ نصب:

منطبق

بازرسي و آزمون

نا منطبق

شامل
نمي شود

تست ظاهري
1

عدم پوسيدگي و بريدگي درکابل هاي برق

□

□

□

2

عدم پوسيدگي و بريدگي کابل هاي شبكه

□

□

□

3

عدم شكستگي گيرۀ( RJ45نگهدارنده کابل شبكه در سوکت)

□

□

□

4

سالم بودن ظاهر مانيتورها ،بدنه و اجزاي داخلي  ،PCهاب سوييچ و رکوردر

□

□

□

تست Touch
5

صحت کارکرد و کاليبره بودنTOUCH

□

□

□

تست رکوردر
6

صحت عملكرد رکوردر

□

□

□

7

استفاده از کاغذ رکوردر مناسب با نوع رکوردر

□

□

□

8

صحت عملكردپرينتر

□

□

□

تست عملکردي
9

صحت صداي سيستم (صداي آالرم ها)

□

□

□

10

صحت ذخيره سازي اطالعات در  Trendو  Disclosureبه صورت دوره اي

□

□

□

11

عدم نمايش پيغام هاي سيستمي در نوار پايين صفحه
( Reset software problem ،Delete software problemو )...

□

□

□

نتيجه نهايي:

قبول □ مردود □

توصيه کارشناس:

نام و امضاء کارشناس:

نام وامضاء مسئول مربوطه:
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