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 مقدمه

 هدف از دفترچه راهنما    

ا چه راهنمدر دفتر يربردکار با سانترال سهند بر اساس عملكرد و اهداف کا يالزم برا يدستورالعمل ها            

 يايمن تضمينو همچنين ، عملكرد صحيح سانترال يتهيه شده است. مطالعه دفترچه راهنما الزمه 

روش ف س ازپ، لطفا با خدمات در صورت وجود هرگونه سؤال در خصوص سانترال .راتور استپبيمار و ا

 يگهداراين دفترچه جزء الينفك است و بايد هميشه کنار سيستم سانترال ن تماس حاصل نماييد.

   ، در دسترس خواهد بود. هر زمان که الزم باشد ي، بنابراين براحتگردد

 

 راهنمامخاطبان دفترچه 

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

ران گ بيماجهت 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 راهنما ياسامو تصاوير 

 ا نباشد.مطابق با سيستم سانترال شمدفترچه راهنما در  يو اساماز تصاوير  يبرخممكن است       

 

 

                 

 تاريخ انتشار شماره نسخه

D00638-V8 1400 بهشتيارد 
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  يعموم يهشدارها
 CMSار از اختص راهنما)در ادامه اين  سانترال يگ عالئم حياتنتوجه داشته باشيد، سيستم مانيتوري

 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 

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

 بر عهده مي گيرد.مذکور در اين دفترچه 

 ،فقو  بايود محصوول کردن  باز و جابجايي ،تعميرات ،اصالحات تمامي امور نصب، توسعه، تغييرات

 صورت پذيرد.   آموزش ديده افراد متخصص وشرکت سازنده و توس  

 .تميز کردن محصول بايد توس  افراد آموزش ديده صورت پذيرد 

   نرم افزارCMS را بوه  ينرم افوزار ياز خطاها يناش يشده است که امکان خطرها يطراح يطور

 حداقل برساند.

 الزاميست سيستم يمربوط به حمل و نقل و نگهدار يرعايت نکات ايمن. 

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

ز فوراً بوا خودمات پوس ا ،در انبار و استفاده از آن بررسي شود. در صورت مشاهده هر گونه خرابي

 تماس گرفته شود.شرکت فروش 

 با سيستم  مرتب تجهيزات و سالم بودن از روشن  ،قبل از مانيتورينگCMS .اطمينان حاصل شود 

 باشد.شده تنظيم  يزمان محل با هنگام مانيتورينگ، حتماً زمان سيستم بايد 

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

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

  يمو هيتوصوسيستم بايد هر دو سال يکبار، توس  افراد آموزش ديده مورد بررسي قرار گيرد، اموا 

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

 که با  يي  هاياستفاده از تلفن همراه در محCMS يباشود. سوطح بواا يکنند، ممنوع مو يکار م 

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

 شود. CMSدر عملکرد 

 از اثرات  يريبه منظور جلوگEMC عملکرد  برCMSا بوه هموراه يود در مجواورت يوستم نباي، س

ر يمجواورت سواا در يواز به استفاده هموراه يرد و در صورت نيگر مورد استفاده قرار گيزات ديتجه

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

  هر يک از اجزايCMS  بايد در شراي  محيطي از صدا، لرزش، فشار، خاك، مواد خورنده، آتشوزا و

و  قابل انفجار به دور باشد. بايد فضاي کافي در قسمت جلو و عقوب آن بوراي عملکورد، نگهوداري

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

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

 CMS با يآشناي  1-1
 کاربرد 1-1-1

CMS  ات يا موسس ها در بيمارستان 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

 نماييد.را تعيين  CMSنموده و سپس صحت عملكرد  يارزياب

 ست. ادر نظر گرفته شده  ينمايش هصفحمقابل متر  1حدود  ،مانيتورينگ فاصله مناسب اپراتور جهت 

 

 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 

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

 بدسايد  32 مانيتورينگ حداکثر 

 از اطالعات تخت  32 يساعت برا 48تخت و  16 يبراساعت  96حداکثر  يبازبين Trendيمار در هر ب يبرا

 حال مانيتورينگ 

 در حال مانيتورينگآالرم رخ داده براي هر بيمار  720يبازبين  

 مقدار  1000 يبازبين NIBPدر حال مانيتورينگ هر بيمار  يبرا  

 از اطالعات تخت  32 يساعت برا 24تخت و  16 يبراساعت  48 حداکثر يبازبينDisclosure هر بيمار  براي

 در حال مانيتورينگ

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

 مديريت اطالعات بيمار 

  ثبت وقايع و اقدامات صورت گرفته در خصوص آالرمHR 

 يخصوص رکوردگير ثبت وقايع و اقدامات صورت گرفته در  

 آالرم هاي صوتي و تصويري 

 رکوردگيري / پرينت 

 پنجره بيمار در حال مانيتورينگ يجابجاي 
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 انتخاب رنگ شكل موج ها و پارامترها 

 پشتيباني از چندين زبان 

  سهولت در تنظيمات سيستم سانترال 

  1024پشتيباني از دو صفحه نمايش با وضوح نمايشx1280  1080ا يوx 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

   Flashسازي روي حافظه

 د و بارکدخوانيامكان وارد کردن اطالعات از طريق صفحه کل 

 پشتيباني از Nurse Call 

 

  اجزا  1-1-4

 CMS تشكيل شده است.  زير ياجزا، از 

 دستگاه اصلي .1

 دومصفحه نمايش  .2

 خروجيدستگاه هاي ورودي و  .3

 پرينتر /رکوردر .4

 تجهيزات شبكه .5

 
 

 نکته:

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

    ارائوه  All in oneاين اجزا بوه صوورت يوک  Sahand Pro مدل مي باشد و درمجزا 

 مي شود.

 يد تمام اجزايبا CMS نشان  يداراCE .باشند 

 
 

  شبکه ارتباط با  1-1-5

CMS،  ا يه يميبهه صهورت سهبا بدسايدهاي متصل بهه شهبكه

 به صهورتاز اين طريق   و آن ها را تبادل اطالعات کردهم يسبي

به صورت زير  CMSمتمرکز مانيتور مي نمايد. نمودار شبكه اي 

       مي باشد:

 

 

 CMSي اارتباط شبكه   2-1شكل 
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 صفحه اصلي  1-2
CMS  حالتدو single screen  وDual screen  .را پشتيباني مي نمايد 

 شود. ينمايش داده م بدسايد 16، اطالعات حالتهر دو در صفحه ي اصلي  ،به صورت پيش فرض

  دهد. يشكل زير صفحه نمايش اصلي را نمايش م

 صفحه نمايش اصلي 3-1شكل 

 

دکمه  و، سيستم يساعت و تاريخ فعل، نوار وظيفه ،يمطابق شكل باال در قسمت پايين صفحه نمايش اصل    

 شود.  يمشاهده م HELPو  SILENCE ،HOME، SETTING،HISTORY ،PACSهاي 

 (3-1از شكل  2و 1)شماره 
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 ساير صفحات نمايش 1-3
 Single-Screenصفحه نمايش کمکي در مد   1-3-1

 شد.  ي وارددر اين مد، مي توان با کليك کردن بر روي هر يك از دکمه هاي منو، به يك صفحه نمايش کمك
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ها کنترل  1-4
 ماوس  1-4-1

CMS لمسي مي باشد. استفاده از ماوس اختياري است.  (ينمايش )ها داراي صفحه 

 نکته:

 باشد. ي، کليک چپ مCMSکليک راست ماوس غيرفعال است. بنابراين منظور از کليک در 

 

 فيلدهاي ورود متن   1-4-2

 براي ويرايش و نمايش متن بكار رود.  کهفيلدهاي ورود متن 
 

 
 

                                        

                                                                                                                                    

 فيلدهاي ورود متن  5-1شكل 

 دکمه هاي فرمان   1-4-3

 دکمه هاي فرمان براي اجراي فرامين تعريف شده بكار مي رود. 
 

 

 

                                                                                                               

      دکمه فرمان 6-1شكل                                                         

 نکته:

 باشد. يخاکستري رنگ، نشان دهنده ي غيرفعال بودن آنها در حال حاضر م يدکمه ها
 

 

 

 

                                                                                                

 

 

             

 غيرفعال بودن دکمه 7-1شكل                                              
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    انتخاب   يدکمه ها   1-4-4

 انتخاب کرد.توان  يمموقعيت  گزينه مورد نظر را بنا بر
 

   وعه اي از از مجم  يك گزينه راتواند فقط  يمدکمه اي دايره اي شكل که در کنار آن متني وجود دارد و کاربر

 توجه نماييد.  8-1شكل از آن در  ينمونه ابه  انتخاب کند. هاگزينه 

 

 
                        

 انتخاب يك گزينه  8-1شكل                                           

 

   به د. نتخاب نماياچندگزينه را يك يا  تواند يمشكل که در کنار آن متني وجود دارد و کاربر  يمربعدکمه اي

 توجه نماييد. 9-1شكل از آن در  ينمونه ا

 

                
  

                                                            

                                     

 

                      انتخاب يك يا چند گزينه  9-1شكل                                                   

                                       

 ده محدوردن با فش. متن در وسط آن قرار داردشكل و  يمثلث يدو سر آن آيكون هامستطيل شكل که  يجعبه ا

ل محدوده قاب 10-1شكل  انتخاب کند. ا رمورد نظر  گزينهکاربر مي تواند متن تغيير کرده و ،قابل انتخاب

  را نشان مي دهد. ييا بعد يقبلگزينه انتخاب 

 

 
 يمورد قبل                               يمورد بعد                                                                  

 اب يك گزينه انتخ  10-1شكل      
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 نصب  2فصل 

 باز نمودن جعبه و چک کردن دستگاه   2-1

 هشدار  

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

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

 

 نصب  2-2

 هشدار  

  نصبCMS  صورت پذيرد. امتياز انحصاري نورم سازنده شرکت  يبايد توس  افراد تعيين شده

 ،بدون داشتن مجوز مي باشد. هيچ سازمان يا شخصي سازنده متعلق به شرکت اًفصر CMS افزار

  باشد. ينم نرم افزاراستفاده از مجاز به بهره برداري، کپي برداري،  مبادله يا هر گونه 

 

 هشدار  

  هرگزCMS  ندهيد قرارمنابع قوي نويز را در مجاورت. 

  را در مجاورت به نويز حساس  يدستگاه هاهرگزCMS .قرار ندهيد 

 در صورت استفاده از CMS در مجاورت گازهاي بيهوشي اشتعال زا, امکان انفجار وجود دارد . 

 

 

 راه اندازي سيستم 2-3
 نکته:

 اطمينوان و اتصال کابل شوبکه ( لمسي يقبل از استفاده از سيستم، از کاليبره بودن صفحه )ها

 حاصل شود.

  قبل از روشن کردن سيستم از اتصال اجزاي سيستم بوهCMS  اطمينوان حاصول نماييود، در

 ه باشند.داشتنبرخي از اجزاي سيستم عملکرد صحيح ممکن است غيراينصورت 

 مطمئن  آن تا از صحت عملکرد صداي گردد يپخش م يي، صدابعد از روشن کردن سيستم

 شود. ينمايش داده م ،يمظشرکت نيز در صورت تن يشويد.  لوگو 
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 . گردد يم يبطور خودکار بررس برنامه يآن قبل از اجرا يصحت بانك اطالعات ،CMS يبا هر بار راه انداز

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

 شود.  يم

 

 

 

 ادهدصحت پايگاه  ينمايش پيغام بررس 1-2شکل 

 

دن مجدد وشن ش. با ر، ممكن است پايگاه داده آن آسيب ببيندشوددستگاه به دليل قطع ناگهاني برق خاموش  اگر

تا  کشد يل ممدت زماني طو ،چنانچه پايگاه داده آسيب ديده باشد، خودکار صحت پايگاه داده يو بررس سيستم

CMS اين مشكل را حل کند . 

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

 شود.  يم

 

 هشدار  

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

 است.

  درحالتيکه برق ساختمان قطع است و سيستم از برقUPS  استفاده مي کنود، قبول از خواموش

   به طور دستي سيستم را خاموش نماييد. ،UPSشدن 

 نکته:

  ارتباط شبکه اگرCMS پيغام،  قطع باشد Network cable is unplugged  در نوار وظيفه

 شود.  يسيستم نشان داده م

 يارتباط شبکه ا ياگر امکان برقرار CMS مانند اشکال در کارت شبکه وجود نداشته باشد ،

 يدر نوار وظيفه سيستم نشان داده م Network problem, system restarts in # sپيغام 

  شود. يم يثانيه، سيستم مجدد را ه انداز 120شود. بعد از 

 ينرم افزار رو يل فعال سازياگر فا CMS  م غايآن نادرست باشد پ يا محتوايموجود نباشد و

Not Licensed شود. يش داده ميفه نمايدر نوار وظ 

 

 سيستم خاموش کردن  2-4 
 يد.ردهارا فش کيسکليد پاور روي  براي خاموش نمودن سيستم
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 صفحه نمايش  3فصل

 ياطالعات کل  1-3 
CMS د پنجره ها . تعداکند يم يپشتيبانهمزمان  طور بهش يدو صفحه نما يرورا  بدسايد 32ش حداکثر ينما

گونه که  همان آورده شده است.(  1-3-4-3)اطالعات بيشتر در بخش  تنظيمات صفحه نمايش بستگي دارد.به 

ر بيما يپنجره به هشت سطر و دو ستون حداکثر  CMSصفحه نمايش هر در شكل زير مشاهده مي شود 

 . مي شود تقسيم

 
 

 صفحه نمايش اطالعات   1-3شكل        
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 پنجره بيمار  2-3
تصل بهه ممعرف يك بدسايد است که در آن تمام اطالعات و عالئم حياتي بيمار  CMSدر بيمار  يهر پنجره 

 .شودمي و کنترل مانيتور آن 
 

 در حالت قطع ارتباطپنجره بيمار  3-2-1

ايد بيمهار . بدين معنا کهه بدسهقرار گيرد  ”offline“مانيتورينگ، پنجره بيمار ممكن است در وضعيت  حيندر 

 قطع شده است.  CMSخاموش بوده يا اتصال آن با 
 

كل شمطابق  Bed Disconnect“ ” آالرم offline،عالوه بر نمايش  ،بدسايد با CMSدر صورت قطع ارتباط 

 يگهردد. )بهرا يبها اولويهت پهايين ايجهاد مه ،SILENCEنگام برطرف شدن مشكل يا کليك دکمهه تا ه 3-2

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

 

        
 CMSبدسايد با پيغام قطع ارتباط  2-3شكل 

 

 بيمار در حالت مانيتورينگپنجره  3-2-2

يهر نشهان شهود. شهكل ز يداده هاي انتقال يافته از بدسايد بالدرنگ در پنجره ي بيمار مربوطه نمهايش داده مه

  و حالت مانيتورينگ مي باشد. CMSدهنده ي ارتباط بدسايد با 

 

 

    
 پنجره بيمار در حالت مانيتورينگ 3-3شكل 

 مکان نمايش اطالعات بيمار. 1

  و نام بيمار را نمايش مي دهد. پنجره، شماره مكاناين 
 

 هاشکل موج . مکان نمايش 2

ريز فشكل موج ت، با کليك کردن اين قسم دهد. را نمايش مي بدسايدهاي انتقال يافته از شكل موج  ،مكاناين 

 گردد.  برمياوليه با کليك کردن مجدد به حالت  و مي شود

4 
1 

3 2 
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مراه با ه IBPو نمايش سيگنال  مي باشد همراه با مقادير ليد، گين، سرعت و فيلتر ECGنمايش سيگنال 

 آن مي باشد. Scaleمقدار 

 

و ليبول سويگنال  Scaleتوجه : درصورتي که ورژن بدسايد اين قابليت را پشتباني کند که مقوادير 

IBP  را برايCMS  ارسال نمايد، مقدارScale  داده شده در  نمايشو ليبلCMS  و بدسايد يکسان

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

 همراه با سيگنال نمايش مي دهد.

 

 . مکان نمايش پارامترها3

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

 CMS( و با تغيير واحد از سمت بدسايد، 4-3ثابت مي باشد )شکل  CMSتوجه: واحد پارامترها در  

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

 مي دهد.

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 نمهايش ”Return“دکمه  با فشردنمي آيد. به نمايش در  Param Menu يبا کليك کردن اين قسمت، منو 

 گرفته مي شود.از سر  پارامترها

 
 (Param Menu)نمايش منو  5-3شكل 

 

 ها آارمنمايش . مکان 4

بكار مي رود.  يتصوير يآالرم هابراي نمايش  ،اين مكان

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 Nurse Call 
 Nurse Callالي پنجره بيمار دکمه ي با درروي بدسايد فشرده شود،  Nurse Callدکمه ي در صورتي که 

ي رو کمهداين و سپس صدا قطع مي شود. با فشردن  ظاهر مي شود و همزمان سه بوق هشدار نواخته مي شود

  دکمه حذف مي گردد.به هشدار پاسخ داده شده و  CMSصفحه 

 توجه :

اين دکمه ي ، به هشدار پاسخ داده شود CMSروي  Nurse Callدکمه ي با فشردن در صورتي که 

 روي بدسايد به مدت چهل ثانيه غيرفعال خواهد شد.

 

 اطالعات بيمار 3-4
CMS سازد يراهم مفرا  بيمار ترخيصو  ش اطالعات بيماريويرا امكان. 

 : نکته

به  ،دهشبيمار جديد که از سمت بدسايد ارسال  يو بدسايد، عالئم حيات CMSبا برقراري ارتباط بين 

 گردد و نمايش داده مي شود.  يطور خودکار ذخيره م

 ويرايش اطالعات بيمار 3-3-1 

  کنيد.  را  کليك ”PatientInfo“دکمه  Param Menuاز منو  ،”PatientInfo“راي باز نمودن صفحه ب. 1

 ايش کنيد.صفحه مي توانيد اطالعات بيمار از قبيل نام، جنسيت، گروه خون، و ... را ويردر اين  . 2

 را کليك نماييد تا اطالعات ذخيره و صفحه بسته شود.  ”Save“دکمه  . 3
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 نکته:

 ي دکمه با فشردن، يسخت افزار بورديعالوه بر امکان استفاده از ک متني يفيلدهاکردن پر يبرا

Keyboard صفحه PatientInfo  شود. با  ينمايش داده منرم افزار  صفحه کليدبزرگتر شده و

  توانيد اطالعات را وارد نماييد. يآن م يدکمه ها فشردن

 

 Keyboardقبل ازفشردن دکمه  Patient Infoصفحه  6-3شكل
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 ترخيص يک بيمار 3-3-2

ترخيص يك بيمار به معناي پايان دادن به مانيتورينهگ 

 آن بيمار است. براي ترخيص بيمار:

را  فشههار  ”PatientInfo“دکمههه  ،از قسههمت منههو .1

 دهيد.  

را انتخاب کهرده و بها فشهردن  ”Discharge“مورد .2

 صفحه بسته خواهد شد.  ”Save“دکمه 

 

 
 

  
 

 هشدار  

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

 از سمت بدسايد همچنان ذخيره مي گردد.   يارسال

 بارکد اسکنر 3-3-3

مورد  Text Boxشده و روي  Patient Info، وارد منوي CMSپس از اتصال بارکد اسکنر به 

 Textنظر کليک کنيد و سپس بارکد را بخوانيد. اطالعات خوانده شده از طريق بارکد اسکنر در 

Box .وارد مي شود 

 

 ترخيص يك بيمار  7-3شكل 
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 Text Boxتعداد کاراکترهاي کد خوانده شده از مقدار مجاز تعيين شده براي  نکته: در صورتي که

 ود. مورد نظر بيشتر باشد، بخشي از کد حذف مي گردد و متن وارد شده به رنگ قرمز مشاهده مي ش
 

 

 نوار وظيفه 3-4 
 .مي شود شاهدهوجود دارد که در شكل زير م نوار وظيفهدکمه در قسمت  شش

 

 
 يفهوظ نوارهاي  آيتم 8-3شكل                                            

 

3-4-1 SILENCE  

. استفعال  صوتيآالرم قرار دارد. در حالت معمول  ”SILENCE“، دکمه هيفوظ نوارسمت چپ منتها اليه در 

  .صوتي را فعال يا غير فعال نمودآالرم با کليك اين دکمه مي توان 

 

3-4-2 HOME 

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

 بازگرديد. CMSصفحه اصلي 

 

3-4-3  SETTING 

 .نجام دهدارا  CMSساير تنظيمات و تنظيمات اوليه ، رکوردر، پنجره بيمارانکاربر مي تواند مد نمايش 

 

 

 Viewسربرگ   3-4-3-1

د قابل باز مي شود. موار (tab)مانند شكل در اولين سربرگ  ي، صفحه ا”SETTING“با فشردن دکمه 

 در اين صفحه عبارتند از: CMSتنظيم 

  هامد نمايش پنجره  

را ”HOME“  را کليك نماييد. درنهايت دکمه ”Save“مد نمايشي مورد نظر خود را انتخاب نموده و دکمه

در يك  Bedمعرف تعداد  Aاست که  A×Bآن به صورت  يساختار کلکليك کنيد تا تنظيمات اعمال شود. 

وم امكان ددر صفحه ، مد نمايشبا توجه به باشد.  ييك صفحه نمايش م يمعرف تعداد ستون ها Bستون و 

 يال 10-3تصاوير  در  ينمايش يمدهااز  يهاينمونه فراهم شده است.   A×B يا BedViewمانيتورينگ 

    در صغحات بعد آورده شده است. 3-14
  کل رنگ سيگنال يا پارامترBed ها 
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 يگردد. برا يتغييرات اعمال م Saveدکمه   ، و فشردنبا انتخاب سيگنال يا پارامتر بهمراه رنگ موردنظر

انتخاب کنيد. اگر قصد  را "Restore to default"بايد  ،بازگشت به حالت پيش فرض همان تغيير

 Restore all to"، گزينه ها را داريد شكل موجمانيتورينگ با رنگ پيش فرض تمام پارامتر ها و 

default"                                                                                          .را انتخاب نماييد 

 نکته:      

انتخاب ت در اين قسم ياگر رنگ تکرار ،ها شکل موجبا توجه به يکتا بودن رنگ پارامترها يا       

 .    شود ينمايش داده م  ”Invalid color“پيغام  ، شود

    

 
  

 

 

 Viewبرگ سر  9-3شكل    
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 Beds  2×4+   sBed 2×4 Monitoring  01-3شکل 

 

 iewVBedBeds  +  2×4 Monitoring  11-3شکل                         

 

 

 

 BedViewBeds  1×4  Monitoring +  12-3شکل            
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 Beds 1×4+   Beds 1×4 Monitoring  13-3شکل                
 

 
 Beds + BedView 1×6  Monitoring  14-3شکل                          

  

 

 مشاهده مي شود. !”Loading…, Please wait“  است پيغامدر مدت زماني که مد در حال تغيير 

 
 پيغام بارگذاري صفحه  15-3شكل                                            
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 Recorderسربرگ  3-4-3-2

  لمس/کليك کنيد.تنظيمات را  ازبه منظور انجام تنظيمات رکوردر، دومين سربرگ 

 د.  ينمايمراجعه  1-1-8بخش در  Recorderسربرگ براي اطالعات بيشتر لطفا به  
 

 Setupسربرگ  3-4-3-3

ين ا ”Save“هفشردن دکماعمال تنظيمات و پس از توان وارد اين صفحه شد.  يمبا کليك بر روي سربرگ سوم، 

 .يك کنيدرا کل ”HOME“تغييرات اعمال خواهد شد اما صفحه بسته نمي شود. براي بسته شدن صفحه، دکمه 

 
 Setupسربرگ  16-3شكل 

 

                       صفحه عبارتند از:اين در  CMSموارد قابل تنظيم 

  ساعت و تاريخ                    

  زبان 

 ضخامت ترسيم شكل موج 

  ( نمايشي)ها صفحهاندازه 

 ميزان روشنايي 

 سيستم يصدا 
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 هشدار  

  زمان ا يخ يتار، اگر حين مانيتورينگCMS ردن خاموش و روشن ک ير برايغام زي، پتنظيم شود

 اعمال گردد. CMSا ساعت در يخ ير تارييمربوط به تغرات ييشود تا تغ يدستگاه ظاهر م

 مراجعه به فصلقابل تنظيم مي باشد مجازتوس  کاربر  ساعت( .ربرگ س -3Admin) 

 رود. ياز دست م يبا تنظيم ساعت يا تاريخ به عقب، اطالعات قبل 

 
  ستميغام خاموش و روشن کردن سيپ 17-3شكل 

 

 زبان   

 ي، لهستانيروس ،يانگليسقابل انتخاب عبارتند از  يزبان ها

 

 ضخامت ترسيم شکل موج

 (Thick( و ضخيم )Normal) يموارد قابل انتخاب عبارتند از عاد

 

 ( نمايشياندازه صفحه )ها

 :قابل انتخاب عبارتند از ياندازه ها

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) 

 تور انتخاب شود.يز مانيد با توجه به سايش باي: اندازه صفحه نماتوجه
 

 

 سيستم                                                             يصدا

تنظيم  2درجه  يصدا رو ،رضف( . به صورت پيش 1-11باشد ) يدرجه قابل تنظيم م 11سيستم در  يصدا

ناظر با مت 2طح س يآالرم صوت ،تنظيم شده ياطمينان کاربر از درجه صدا يبرادر صورت تغيير صدا، شده است. 

 ييد.(مراجعه نما 5اطالعات بيشتر  در مورد آالرم به فصل  يگردد. )برا يپخش مدرجه انتخاب شده 

 .روي ليبل پشت سيستم قابل مشاهده است CMS يشدت صوت
 

 

 ميزان روشنايي

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

و با تغيير آن ميزان روشنايي صفحه تغيير مي يابد. تنظيم شده است
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 Adminسربرگ   3-4-3-4
 

 اطالعات کلي 3-4-3-4-1

مانند  ي، صفحه اSettingاز منو  Adminبا ورود به سربرگ 

شكل زير ظاهر مي شود که امكان استخراج و ذخيره سازي 

براي اطالعات حياتي بيمار و دسترسي به تنظيمات سطح باال 

 در اين صفحه وجود دارد.افراد مجاز 

 

فقط براي افراد مجاز و  Adminبرخي از قابليت هاي صفحه 

کر ذآموزش ديده شرکت سازنده در نظر گرفته شده است. الزم به 

جهت تنظيم شروع  Bed Offsetست که در اين بخش قابليت ا

با توجه به درخواست کاربر  CMS( هاي Bedشماره تخت )

 وجود دارد. 

 

 

 

 

 

 

 دسترسي سطح باا: 3-4-3-4-2

 دکمه به ظاهر مي شود با فشردن اين دکمه،  متن Log inبا وارد کردن رمز عبور در اين صفحه، دکمه 

Log out  انيه مهيا   ث 300تغيير مي يابد و امكان دسترسي سطح باال به ديگر تنظيمات سيستم براي مدت

  .مي گردد

 دسترسي سطح باالي کاربر غيرفعال مي گردد. Log outبا فشردن دکمه 

  HRکردن آالرم  ON/OFFو  HRتوجه: تنظيمات با دسترسي سطح باال شامل تنظيم محدوده آالرم 

 (7مي باشد. )مراجعه شود به فصل

  اده دتوجه: رمز عبور مذکور توس  کارشناسان شرکت سعادت تنها به افراد مجاز و آموزش ديده

 خواهد شد.

  :به معني لزوم دسترسي سطح باا براي تغيير تنظيمات در آن قسمت مي باشد.   آيکوننکته 
 

 Adminسربرگ  18-3شكل 
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3-4-3-4-3 Export: 

ات حياتي صفحه اي مانند شكل زير جهت اعمال تنظيمات براي استخراج اطالع exportبا کليك روي دکمه 

 بيمار ظاهر مي شود.

 

 
 

 

 

 عملکرد

 انجام موارد زير امكان پذير مي باشد:  Exportدر صفحه

 استخراج اطالعات 

 Help 

 

 استخراج اطالعات:

 از پنج قسمت تشكيل شده است: Exportصفحه 
Information, Limits, Trend Parameters, Disclosure Waveform, Alarmlist Setting 

   

1- Information: 

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

NIBP List جهت استخراج اطالعات مربوط به فشار غير تهاجمي اندازه گيري شده که در :NIBP List 

 ذخيره مي شود، اين گزينه را انتخاب کنيد.

Alarm List جهت استخراج اطالعات مربوط به آالرم هاي رخ داده که در :Alarm List ي شود، ذخيره م

 اين گزينه را انتخاب کنيد.

:Disclosure  جهت استخراج سيگنال هاي پارامترهاي حياتي که در صفحهDisclosure  ود، شذخيره مي

 اين گزينه را انتخاب کنيد.

Trend جهت استخراج مقادير پارامترهاي حياتي که در صفحه :Trend ه را انتخاب ذخيره مي شود، اين گزين

 کنيد.

 Export صفحه 19-3شكل 
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2- Limits: 

 در اين بخش مي توانيد شماره تخت و بازه زماني را انتخاب کنيد.

Select Bed.شماره تخت مورد نظر جهت استخراج اطالعات را در اين قسمت انتخاب کنيد : 

Start Date/Start Timeوچه تاريخ  : در اين قسمت مي توانيد تنظيم کنيد که شروع استخراج اطالعات از 

 زماني باشد. 

Start Date موارد قابل تنظيم به ترتيب از چپ: سال، ماه، روز : 

Start Time موارد قابل تنظيم به ترتيب از چپ: ساعت، دقيقه، ثانيه : 

 

End Date/Start Time وه تاريخ چ: در اين قسمت مي توانيد تنظيم کنيد که پايان استخراج اطالعات در 

 زماني باشد. 

End Date موارد قابل تنظيم به ترتيب از چپ: سال، ماه، روز : 

End Time موارد قابل تنظيم به ترتيب از چپ: ساعت، دقيقه، ثانيه : 

 

3- Trend Parameter: 

نتخاب کنيد ارا انتخاب کرده باشيد، در اين قسمت ميتوانيد  Trendگزينه  Informationدر صورتي که در 

 ج شود.که مقادير کدام پارامترها استخرا

 پارامترهاي قابل انتخاب عبارتند از: 
HR, SPO2, RESP, IBP1, IBP2, CO2, T1, T2 

 

 

 

 

4- Disclosure Waveform: 

انيد انتخاب را انتخاب کرده باشيد، در اين قسمت ميتو Disclosureگزينه  Informationدر صورتي که در 

 کنيد که سيگنال کدام پارامتر استخراج شود.

 :بل انتخاب عبارتند ازسيگنال هاي قا

ECG , SPO2, IBP1, IBP2, CO2, RESP 

 

5- Alarm List Settings: 

انيد انتخاب را انتخاب کرده باشيد، در اين قسمت ميتو Alarm Listگزينه  Informationدر صورتي که در 

 کنيد که آالرمهاي کدام پارامتر و در چه سطحي استخراج شود.

 .( آالرم مي باشدType, Levelانتخاب نوع و سطح )اين قسمت داراي دکمه هاي 

 

نظر  ، فرمت موردExportن صفحه ييصورت مي گيرد. در پا PDFو  TEXTاستخراج اطالعات در دو فرمت 

 خود جهت استخراج و ذخيره سازي را انتخاب نماييد.
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جهت  Dialog Bax اطالعات استخراج شده و صفحه ي Exportپس از انجام تنظيمات الزم با فشردن دکمه 

 انتخاب مسير ذخيره سازي ظاهر مي شود.

رد باز مي شود که مي توان از قسمت سمت چپ مسير مو Desktopصفحه  به صورت پيش فرض در مسير 

االي پنجره بدر قسمت  Create Folder( را انتخاب نماييد. در صورت لزوم با فشردن دکمه Flashنظر خود )

مي يابد.  نام فايل در باالي صفحه به صورت پيش فرض نمايش ير جاري ساخت.مي توان فلدر جديدي در مس

 ميتوانيد نام فايل را تغيير دهيد.

 

   م فايل استفاده کنيد. در صورت استفاده در نا  | , < , > , “ , \ ,/توجه: نميتوانيد از کاراکترهاي

 از اين کاراکترها فايلي ذخيره نخواهد شد.
 

 وجود دارد. Saveو  Cancelدو دکمه  Dialog Boxدر پايين صفحه 

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

 خواهد شد.

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

Help 
 باز مي شود.  Exportمربوط به  Helpفحه ، ص”Help“با زدن دکمه 

 

3-4-4  HISTORY 

 شود که عبارتند از:  يسربرگ مشاهده م سهشامل  يصفحه ا HISTORY،با فشردن دکمه 
 Alarm History 

 PACS History 
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 Alarm Historyسربرگ   3-4-4-1

رکورد شامل ر هکرد.  يتوان بررس يرا م HRپارامتر  ياطالعات مربوط به آالرم ها، 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 باشد يم . 

Row, Date, Time, Alarm, Limit, Silence 

 Alarm Historyعملکرد سربرگ 

 

 اين صفحه عبارتند از: يقابليت ها

 يبه هنگام ساز 

 

 صفحه باال/ پايين 

 جستجو 
 Help 

 

 

 

 

 

                                                                            

  يبه هنگام ساز

 دهد. يانتخاب شده را نمايش م Bedکليه اطالعات مربوط به 

 صفحه باا/پايين

 پيمايش کنيد: Alarm Historyچنانچه بخواهيد در صفحه 

 : صفحات جديدتر از صفحه جاري را در صورت وجود نمايش مي دهد.  Upالف( 

 تر از صفحه جاري را در صورت وجود نمايش مي دهد.  ي: صفحات قديم Downب( 

 Alarm History سربرگ 20-3شكل 
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 جستجو

 را فشار دهيد.  Searchو زمان جستجو را تنظيم نموده و دکمه مورد نظر  Bedشماره 

Help 
 باز مي شود.  Alarm Historyمربوط به صفحه  Help” ،Help“با کليك دکمه     

 

 

 

 Nurse Callسربرگ   3-4-4-2

 

زمان  ،مل رديفشا را مي توان بررسي کرد. هر رکورد Nurse Callبه اطالعات مربوط ، Bedبا توجه به شماره 

ردن اين دکمه پاسخگويي به هشدار با فشزمان و تاريخ روي بدسايد و  Nurse Callفشردن دکمه ي   و تاريخ

 مي باشد.  Bedدر خصوص آن روي سانترال 

Row, Date, Request Time, Response Time 

 

 نکته:      

يک  رکوردها با حداقل فاصله زمانيدر صورت ارسال درخواست هاي مکرر از سمت بدسايد،       

 ذخيره شود.     Bedدقيقه براي هر 
 

 Nurse Callعملکرد سربرگ 

 قابليت هاي اين صفحه عبارتند از:

 به هنگام سازي  

 صفحه باال/ پايين 
 Help 

 

  به هنگام سازي

 انتخاب شده را نمايش مي دهد. Bedکليه اطالعات مربوط به 

 صفحه باا/پايين

 پيمايش کنيد: Nurse Callچنانچه بخواهيد در صفحه 

 : صفحات جديدتر از صفحه جاري را در صورت وجود نمايش مي دهد.  Upالف( 

 : صفحات قديمي تر از صفحه جاري را در صورت وجود نمايش مي دهد.  Downب( 

Help 
 باز مي شود.  Nurse  Callمربوط به صفحه  راهنماي، ”Help“با کليك دکمه     
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3-4-5  PACS 

 يان فراهم من امكيا PACSق منو يد از طرينما يبانيکه نرم افزار، اتصال به سرور پكس را پشت يدر صورت

 گردد.

ن يا يصورت ارسال اطالعات به سرور پكس فراهم شده است. در يك دکمه برايد يهر بدسا ين منو برايدر ا

د و آن ف شده باشيتعر PatientInfo ،PatientID يد در منويآن بدسا يشوند که برا يدکمه ها فعال م

 وصل باشد. CMSد به يبدسا

ه به همراه اطالعات يثان 10به مدت د يآن بدسا ECGك شود، اطالعات يفعال کل يك از دکمه هايهر ياگر رو

Trend شود. متن دکمه ها به صورت  يمتناظر با زمان درخواست به سرور ارسال مBed # باشد و در  يم

در حال ارسال اطالعات  CMSابد. اگر ي ير مييتغ # :PACSطول زمان ارسال اطالعات متن دکمه به 

رند و تا يگ يد داشته باشد، درخواستها در صف قرار مگر هم وجويد ديبدسا يباشد و درخواست برا يديبدسا

ن مدت متن يدر کل ا کند. ير مييتغ # In Queueده است متن آن به صورت يد نرسيکه نوبت بدسا يزمان

در حال ارسال  CMSاست که  يديشماره بدسا #شود که  يم #:PACSفه يدر نواروظ PACSدکمه 

 باشد. ياطالعات آن م

از بدها باز باشد و دکمه  يكي يبرا Disclosure ين اگر صفحه يهمچن

PACS صفحه  يم اطالعات رويرا فشار دهDisclosure  به سرور

PACS شود. يارسال م 

 

 اين صفحه عبارتند از: يقابليت ها

 Help  

 View  

 

Help  با کليك دکمه :“Help”صفحه ، Help   مربوط بهPACS  باز

 مي شود.
 

View ك دکمه ي: با کل“View“ارتباط با سرور  ي، صفحه مرورگر برا

PACS شود. يكام باز ميدا يل هايش فايو نما 

 

 نکته:

  در صورت تغييرBed Offset م يست شماره تخت ها از بد تنظي، ل

 شروع خواهد شد. Bed Offset يشده برا

  در مدهاي نمايشي  با ساختارA×B Beds + A×B Beds   ،

 غيرفعال مي باشد. Viewدکمه ي 
 

 

 
 PACSمنو  22-3شكل 
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   در وارد کردنID  دقت کنيد. از اين اطالعات براي ساخت فايلDICOM  و  مشاهده آن

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

 

 ًاطالعات بيمار  هنگام مرخص شدن بيمار حتماDischarge  شود. در غير اينصورت فايل

DICOM .بيمار جديد از بيمار قبلي قابل تشخيص نخواهد بود 

 

 

 

3-4-6  HELP 

 

 يه بخش هايدر مورد کل يتوان اطالعات يشود که م يظاهر م Help ي، منوHELPدکمه  يک رويبا کل

نرم افزار مشاهده نمود.
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 Bed Viewنمايش  4فصل 

 ياطالعات کل 4-1
       CMS  نمايش دوم، صفحه در به صورت بزرگتررا نمايش اطالعات يك بيمار امكان“Bed View”،  فراهم

  گردد. يمانيتور م يکيدتأپنجره بيمار مورد نظر به صورت  ،در حقيقت .مي سازد

 

 يصلا صفحه نمايش           دوم                                  صفحه نمايش                      

 نمايش دوم در صفحه Bed Viewنمايش  1-4شكل        

 

  کليك نماييد.از قسمت منو   راپنجره بيمار مورد نظر  ”Bed View“دکمه، اين کاربراي 

 

 نکته:

غيرفعال مي باشد. Bed View يدکمه ،   B Beds×B Beds + A×Aبا ساختار  نمايشي  يهادر مد
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 Bed Viewصفحه نمايش  4-2
4            1  

        

 Bed Viewصفحه نمايش    2-4شكل

 . اطالعات بيمار1

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

 هاشكل موج  .2

 مي شود.داده ها نمايش بدسايدهاي انتقال يافته از شكل موج  در اين قسمت،

 . پارامترها3

 مي شود.داده ها نمايش بدسايدي انتقال يافته از هادر اين قسمت، مقادير پارامتر

 . آالرم4

مي شود.  داده نمايش يتصوير يآالرم ها در اين قسمت،

 شکل موج  لغو فريز فريز/ 4-3

2 
3 
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يغام پ، حالتن هاي در حال حرکت را فريز کرد. در اي ، مي توان تمامي شكل موج با کليك در قسمت شكل موج

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

 خارج و پيغام محو مي شود. 

 
 فريز نمايش پيغام 3-4 شكل

 

ز حالت فريز يا او توان فريز  يرا نيز م  Bed View يشكل موج ها ،صفحه نمايش دوم يدر ضمن با کليك رو

 خارج کرد.

                                                    

 نکته:

 ييکوديگر نمو يرو يثيورتأهيچ  ،يا پنجره بيمار مربوطه Bed View يفريز کردن شکل موج ها   

 گذارند.
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 کنترل آارم 5فصل 

 ساختار آارم 5-1
م )آالر ايدبدسههو يهها مشههكالت فنههي  (ي)آالرم فيزيولههوژيك آالرم در نتيجههه بههروز عالئههم حيههاتي غيرطبيعههي

 يمه( يسيسهتم)آالرم  CMSو يها مربهوط بهه خهود انتقهال يافتهه  CMSبه وجود مي آيد کهه بهه تكنيكي( 

ي آالرم هههااسههت.  CMS يجهههت اطههالع کههاربر از وضههعيت فعلهه اًفصههر CMS يسيسههتم يآالرم ههها .باشههد

  .، الزم به ذکر است که  ي باشدم IEC 60601-1-8، مطابق با استاندارد CMSصوتي و تصويري 

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

 .  آالرم ها ي فيزيولوژيكي  1 

      .  آالرم ها ي تكنيكي2 

  يسيستم.  آالرم ها ي 3 

  زير تقسيم مي شوندسطوح ها به  شدت، آالرمبا توجه به: 

 با اولويت باالآالرم  ،1سطح.  1          

  با اولويت متوسطآالرم   ،2سطح.  2          

  پايينبا اولويت آالرم   ،3سطح.  3          

 

 ي صوتيآارم ها  5-1-1

 شوند: يبا سه سطح فعال م يصوت يآالرم ها

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

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

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

 

 نکته :

 بوااترين بوارا صووتي آارم  ،سيستم، هايي با اولويت متفاوت به طور همزمان رخ دهد آارم اگر

 .  کند يفعال ماولويت 

 نکته :

 يبه صفحه نمايش قابل مشاهده و آارم صووت يمتر 2بطور ميانگين از فاصله  يتصوير يآارم ها

 باشد.  يقابل شنيدن م يمتر 10 اًاز فاصله حدود

 نکته :

د، د قطع شويآارم از بدسا يکه صدا يو بااتر هنگام 12با ورژن  يدهايصورت استفاده از بدسادر 

 شوند.  يش داده مينما يغام ها با رنگ خاکستريهمه پ
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 SILENCEعملکرد دکمه  5-1-2

، هددرخ  يديآالرم جد اگر. گردد آالرم غير فعال مي يصدا، فشرده شود ”SILENCE“ دکمهزماني که 

 ير است. نيز امكان پذبه طور دستي آالرم  يفعال کردن صدار خودکار فعال مي شود. طوبه آالرم  يصدا

 

 
 مآالر محل نمايش 1-5شكل                                              

 

و  همشاهد ”AUDIO OFF“عبارت، عالوه بر تغيير رنگ دکمه ،يدر شرايط عاد”SILENCE“با فشردن دکمه 

ال مي ودکار فعبه طور خآالرم  ي، صدارخ دهد يديط اگر آالرم جدين شرايدر امي شود. صداي آالرم غيرفعال 

 يرمباول ت ، دکمه به حالبا کليك مجدد آنآالرم به طور دستي ،  يفعال کردن صدا  ين برايشود . همچن

                                      . گردد

 
 يآالرم در شرايط عادقطع صداي  2-5شكل 

 

 ,HR out of limit, RESP Apnea) در شهههرايط بحرانهههي  ”SILENCE“اگهههر دکمهههه ي

Asystole ) ،بهه آن  يعبهارت متنه ،دکمهه  عهالوه بهر رنهگهماننهد شهكل زيهر فشهرده شهود“ALARM 

SILENCED” ثانيهه ( آغهاز و در ايهن مهدت  120دقيقهه ) 2شهمارش معكهوس بهه مهدت ، کنهد يتغيير م

بههه آالرم  ي، صههدارخ دهههد يديههجد يط آالرم بحرانههين شههرايههدر ا ، چنانچههه آالرم قطههع مههي شههودصههداي 

 . طور خودکار فعال مي شود 

 

شهود. بها  يدر نوار وظيفه نشان داده م  آيكون  ،آالرم سيستم در شرايط بحراني يبا غير فعال شدن صدا

 شود. ينيز محو مآيكون گردد و  يدکمه به حالت اول برم، فعال کردن مجدد آن

 

 
 يآالرم در شرايط بحران يقطع صدا 3-5شكل                                       

 

 

 

 

 



 ي سانترال سهنددفترچه راهنما

34 

 

 يتصوير يهاآارم  5-1-3

سطوح  ه بيانگرزمينه متفاوت ک سهاي پ آالرم با رنگ، زماني که وضعيت آالرم براي بيمار به وجود مي آيد

 د.شومي داده نمايش  در مكان مناسب ،مختلف از آالرم است

  

كه مربههوط بههه قطههع ارتبههاط شههب CMS يسيسههتمو  بدسههايد ي، تكنيكههيفيزيولههوژيك يتصههوير يآالرم ههها

و  ييسهتمس يديگهر آالرم ههاشهود.  يپنجهره بيمهار مربوطهه نمهايش داده مه يدر بهاال CMSبدسايد بها  يا

 يرا)به شهود. يرکهوردر در نهوار وظيفهه نمهايش داده مه يخطها يپيغهام هها همچنهينو  CMS يپيغام هها

 مراجعه نماييد.( 12اطالعات بيشتر به فصل 

 

 نکته :

اگر چنود آارم  ،يک پنجره رخ دهد يکه چند آارم با سطوح مختلف به طور همزمان برا يطيدر شرا

بوه صوورت  1سوطح  يبوه آارم هوا آارم مربوطپيغام ، که رفع نشده يرخ داده باشد مادام 1سطح 

 شوند.  ير آارم ها به طور چرخشي نمايش داده مي، سادر غير اينصورت و يچرخش

 

 چشمک زدن پارامتر 5-1-4

. خواههد بهود منجر به وقوع آالرم شود، مقدار آن پارامتر چشمك زن فيزيولوژيكيچنانچه هر يك از پارامترهاي 

، شهدبا”ON“الت حبدسايد وقتي مقدار پارامترها  از محدوده آالرم تنظيم شده تجاوز کند و آالرم آن پارامتر در 

 شود.مي  نيز چشمك زن CMSمقدار آن پارامتر در 

 

 بها مقهادير کنهد بلكهه يتغيير نمه CMSمحدوده آالرم توسط  CMS يبه صورت پيش فرض پس از راه انداز

 شود.  يتعيين م HRمحدوده آالرم پارامتر ،شده از سمت بدسايد ارسال

 

  نکته :

 هر بدسايد در  يآارم هاCMS يوا خواموش کوردن  ،بورق يذخيره مي شود و با قطع ناگهان

CMS  .و يا غيرفعال شدن آارم،  از بين نمي روند 

 

 نکته : 

 باشد.  يثانيه م  1بطور ميانگين   CMSخير ارسال آارم از سمت بدسايد به تأمدت  

 قلمرنگ  رنگ پس زمينه اولويت آارم

 مشكي قرمز (1) باال

 مشكي زرد ( 2) متوسط

 مشكي يفيروزه ا ( 3) پايين



 ي سانترال سهنددفترچه راهنما

35 

 

 هشدار  

 مرتب  بوا آن  يفق  آارم ها، جهت مانيتورينگ انتخاب شده باشد يخاص يپارامترها اگر

 مراجعه شود( 2-1-7)به بخش گردد.  ياعالم م Bed يپارامترها

 ي  و شراي  محيآارم پارامترها با توجه به عدم حضور دائم مراقب، شرا يمات صدايتنظ  

 مار نگردد.يب يم شود که منجر به بروز خطر برايتنظ يمار به گونه ايب

 

 وقتي که آارم اتفاق مي افتد :

 شناختن آالرم و داليل وقوع آن براي کاربر ضروري است. 
 کنيد. يشرايط بيمار را برررس . 1

  ماژول خاص را بشناسيد.هر مربوط به  يآالرم ها . 2

 ل وقوع آالرم را بشناسيد.يدال . 3

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

 آالرم را فعال کنيد.  يوقتي دليل وقوع آالرم رفع شد، صدا . 5
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 اطالعات يبازبين  6فصل
 

 Trend يبازبين  6-1
عت از سا 96مانند شكل زير ظاهر مي شود که تا  يصفحه اي کمك ،در منو ”Trend“با کليك روي دکمه 

 د. واهد بوخ يدر آن قابل بازبين ير پارامترها، به صورت نمودار و مقدار عدديمربوط به مقاداطالعات 

Trend باشد: يشامل دو بخش م  ( نمودارGraphو ) ( جدولTable .) 

 
  Trendسربرگ نمودار  6-1-1

 

 Graph Trend صفحه 1-6شكل       

 

 

 

 مکان نما

 Trend يپارامترها
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  Trendنمودار عملکرد 6-1-2

 در اين صفحه مي توانيد :

 نمودار  يبازبينTrend  و پارامترها 

 مقادير پارامتري در يك زمان خاص  يبازبين 

 يبهنگام ساز 

  جستجو 

 يرکوردگير  

 Help 

 

 و پارامترها  Trendنمودار  يبازبين

 هتعيين شد يمي توان مقادير پارامترها را بسته به بازه زمان Trendبرقسمت نمودار با کليك 

 . کرد يساعت( و مطابق با موقعيت مكان نما بازبين 1دقيقه يا  10) 

 
       Time  

t1          مکان نما                t2 

<--------------------------------------------------------------------> 

  دقيقه 10    

   t2                 مکان نما       t1  

<---------------------------------------------------------------------> 

 ساعت 1    

 Graph  Trendيدر صفحه  يزمان يبازه ها 2-6شكل 

 

 نکته :

سههاعت در حالههت  48تختههه و  16در حالههت  سههاعت 96بههه مههدت  Trendبعههد از ذخيههره ي اطالعههات 

 ، درهنگام ذخيره ي اطالعات جديد، قديمي ترين اطالعات حذف مي شود.تخته  32
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 انعطاف بيشتر امكان پذير مي سازد: قابليت جستجو را باانجام دکمه هاي زير 

 را نمايش مي دهد. Trendداده هاي ترين  يقديم 

ش ذخيره شده اند نماي  t1,t2قبل از  يك ساعترا که  Trendداده هاي  

 مي دهد.

ي مذخيره شده اند نمايش  1t،2tدقيقه قبل از  5 را که Trendداده هاي  

 دهد.

ي مذخيره شده اند نمايش  1t،2tدقيقه بعد از  5که را  Trendداده هاي  

 دهد.

R  داده هايTrend  بعد از يك ساعت را کهt1،t2 ذخيره شده اند نمهايش 

 مي دهد.

 را نمايش مي دهد. ذخيره شده Trendداده هاي جديدترين .1   

 مي کند.را به طور دستي به هنگام  Trend.داده هاي 2

 
Help  صفحه مربوط بهTrend  کند يباز مرا. 

 کند. يثانيه عقب حرکت م 1مكان نما  

 کند. يثانيه جلو حرکت م 1مكان نما  

 دهد. ينمايش م يدقيقه ا 10را در بازه  Trendاطالعات  

 دهد. يساعته نمايش م 1را در بازه  Trendاطالعات  

 دهد. يمرا  Trendاز صفحه  يفرمان رکوردگير 

 

                 داده ها يهنگام سازبه 

  از دکمه ،Trendشده هنگام براي مشاهده داده هاي به  استفاده مي شود. 
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 جستجو

 متوقف شود. يهنگام سازرا کليك نماييد تا به  Searchدکمه  .1

 را کليك نماييد. Searchزمان جستجو را تنظيم نموده و دکمه  .2

3. t2 باشد.  نمايانگر زمان تعيين شده مي 

 را فشار دهيد.  دکمه ،Trendداده هاي  يهنگام سازبراي به  .4

 
 

 Trendاز  يرکوردگير

  را مشخص نماييد. يبازه زمان. 1

 را لمس/کليك نماييد تا به هنگام سازي متوقف شود. Searchدکمه  . 2

 ، پارامتر مورد نظر را انتخاب کنيد.Recکنار دکمه  combo box.  از 3

 HR, SPO2, RR, IBP1, IBP2, T1, T2, EtCo2, FiCo2 عبارتند از: انتخابقابل  يپارامترها 

 يرا م يگيررکورد ، با فشردن مجدد آن .آغاز شود يتا رکوردگير را فشار دهيد Recدکمه  ،آخر.  در 4

 توان متوقف کرد.

 

, اده شده نمايش د Trendکه در صفحه  نمودار پارامتر انتخابي چاپعالوه بر  ,يهنگام رکورد گير در

 ID، يوردگيررکمتر و نام پارانوع  ،, نام بيماربدسايد, شماره ياطالعات بيمار شامل تاريخ و ساعت رکوردگير

 مي چاپر ذ رکوردکاغ ينام بيمارستان بر روو  نام دکتر تاريخ تولد, ،ي، بازه زمانقد و جنس ، وزن بيمار،

فه مشاهده در نوار وظي ”Recording Trend Bed #“پيغام  در هنگام رکوردگيري، ،مانند شكل زير گردد.

  مي شود.

 
  Trendاز  ييرپيغام رکوردگ   3-6شكل                                                   

 

 نکته :

 يابد. يادامه م t2شروع و تا زمان  t1از زمان  يرکوردگير

 

  Trendاز  يگير نتيپر

 را لمس/کليك نماييد تا به هنگام سازي متوقف شود. Search.  دکمه 1

 .  صفحه مورد نظر را با کمك دکمه ها انتخاب نماييد.2

 ، پارامتر مورد نظر را انتخاب کنيد.Printکنار دکمه  combo boxاز .  3

 ينم اتيقبل از اتمام عمل را يرينت گيپر .آغاز شود يرينت گيرا فشار دهيد تا پر Printدکمه  ،.  در آخر4

 توان متوقف کرد.
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 Trendجدول  سربرگ  6-1-3

 يرا م استزير  ياطالعات و مقادير پارامتر هاکه شامل  Trendجدول  Table ،Trendبا فشردن سربرگ 

 .قرار داد يتوان مورد بازبين
 Date, Time, HR, SPO2, RR, Dual IBP (S D M), ETCO2, FICO2  

 

 
 

 

 

 

 Table  Trendسربرگ  4-6شكل 
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 Trendعملکرد جدول   6-1-4

  در اين صفحه انجام موارد زير امكان پذير مي باشد:

 صفحه اول/آخر 

 صفحه باال/پايين 

 جستجو 

 Help 

 

 صفحه اول/آخر

 ، جديدترين اطالعات نمايش داده مي شود. Trendدر جدول  First Pageبا فشردن دکمه 

 ، قديمي ترين اطالعات نمايش داده مي شود. Trendدر جدول  Last Pageبا فشردن دکمه 

 

 صفحه باا/پايين

 پيمايش کنيد: Trendچنانچه بخواهيد در جدول 

 : صفحات جديدتر از صفحه جاري را در صورت وجود نمايش مي دهد.  Page Upالف( 

 تر از صفحه جاري را در صورت وجود نمايش مي دهد.  ي: صفحات قديم Page Downب( 
     

 

 جستجو

 را کليك نماييد تا به هنگام سازي متوقف شود. Search.  دکمه 1

 را کليك نماييد. Search.  زمان جستجو را تنظيم نموده و دکمه 2
 

  Help 
 مي شود. باز  Trend Table مربوط به  Help ، صفحه”Help“با کليك دکمه  
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  NIBP List يبازبين  6-2
 ياطالعات کل 6-2-1

ر اندازه گيري مقدار فشا 1000صفحه اي به شكل زير باز مي شود که تا  ،در منو ”NIBP List“با کليك دکمه 

 خواهد بود. اين صفحه اطالعات زير را نمايش مي دهد:  يشده قابل بازبين
Row, Date, Time, SYS/DIA (MAP), HR, Error. 

 

 

 عملکرد 6-2-2 

 :صفحه انجام موارد زير امكان پذير مي باشد در اين
 NIBP Start 

 صفحه اول / آخر 

 صفحه باال / پايين 

 حذف يك رکورد 

 حذف تمامي رکوردها 

 Help 

 رکوردگيري 

 

 List NIBPصفحه  5-6شكل 



 ي سانترال سهنددفترچه راهنما

43 

 

NIBP Start 

 به بدسايد ارسال درخواست اندازه گيري فشار خون غير تهاجمي

 هشدار  

  قبل از استفاده از اين امکان حتماً بخشNIBP يد و هشدارهايبدسايد را مطالعه نما 

 د.يت کنيرا رعا يمنيا

گيري ندازهدرخواست اندازه گيري براي بدسايد مربوطه ارسال مي گردد و ا  NIBP Startبا فشردن دکمه 

ا فشردن آن بتغيير مي يابد که  NIBP Stopشود. در طول اندازه گيري وضعيت دکمه به فشار خون شروع مي

ه در کنار دکمه و در صورت وجود، پيغام مربوط RTCPهنگام اندازه گيري مقدار  توقف مي شود.اندازه گيري م

 مي شود. مشاهده

 

 نکته:

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

  در طول اندازه گيري فشار خون امکان بستن منوNIBP List   .وجود ندارد 

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

 غير فعال مي باشد. NIBP Startپشتيباني نکند، دکمه 

 صفحه اول/آخر

 ، جديدترين داده ها نمايش داده مي شود. NIBPدر ليست  First Pageبا فشردن دکمه 

 ، قديمي ترين رکوردها نمايش داده مي شود. NIBPدر ليست  Last Pageبا فشردن دکمه 

 

 صفحه باا/پايين

 پيمايش کنيد: NIBPچنانچه بخواهيد در ليست 

 از صفحه جاري را در صورت وجود نمايش مي دهد.  جديدتر: صفحات  Page Upالف( 

 از صفحه جاري را در صورت وجود نمايش مي دهد.  تر يقديم: صفحات  Page Downب( 

 باشد.(   يرفعال مي)غ رکوردحذف يک 

 نماييد. آن رکورد انتخاب با کليك NIBPاز ليست  را NIBPيك رکورد  .1

 را فشار دهيد. ”Delete“دکمه  .2

 

 

 باشد.(   يرفعال مي)غ حذف تمامي رکوردها

 تمامي رکوردها پاك مي شود.   ،DeleteAllفشردن دکمه با 
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 Help 
 مي شود. باز  List NIBP مربوط به  Helpصفحه ،”Help“با کليك دکمه 

 نکته:

 ي، به محض ذخيره وددريافت ش يذخيره شده باشد و رکورد جديد NIBPرکورد  1000که  يدر حالت

 شود. يرکورد حذف م ترين يقديمرکورد جديد، 
 

 

 NIBP Listاز  يرکوردگير

 .  صفحه مورد نظر را با کمك دکمه ها انتخاب نماييد.1

ن توا يا مر يرکوردگير، آغاز شود. با فشردن مجدد آن يرا فشار دهيد تا رکوردگير Record.  دکمه 2

 متوقف کرد.

 نکته :

 است. يهمان لحظه فرمان رکوردگير يزمان شروع رکوردگير

 

و ساعت  اطالعات بيمار شامل تاريخ ،NIBP List ياطالعات صفحه جار چاپعالوه بر  ,يهنگام رکورد گير در

نام بيمارستان ، جنس ، وزن و قد، تاريخ تولد ،نام بيماربيمار،  ID، ينوع رکوردگير, بدسايد, شماره يرکوردگير

 مي گردد. چاپکاغذ رکوردر  يبر رو دکترنام  نام بخش، 

 

شاهده مدر نوار وظيفه  ”# Recording NIBPList Bed“پيغام  رکوردگيري،طول در  ،مانند شكل زير

 مي شود.

 

 
  

 NIBP Listاز  يپيغام رکوردگير 6-6شكل                                  

 

 

  NIBP Listنت از يپر
 .  صفحه مورد نظر را با کمك دکمه ها انتخاب نماييد.1

 مود. نتوان متوقف  يرا نم يرينت گيآغاز شود. پر ينت گيريرا فشار دهيد تا پر Print.  دکمه 2
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 Disclosure يبازبين  6-3
 ياطالعات کل 6-3-1

وج مساعت شكل  48تا صفحه اي به شكل زير ظاهر مي شود که  ،در منو ”Disclosure“با کليك دکمه 

ECG خواهد بود. يقابل بازبين پارامترها ير عدديو مقاد 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 قسمت شکل موج

 کرد.  يتوان بازبين يم ثانيه 30را به مدت  ECGدر اين قسمت شكل موج 

 

 قسمت پارامتر

  پارامترهاي زير بكار مي رود:مقادير اين قسمت براي نمايش 

HR, SPO2, RR, ST, IBP1SYS, IBP1MAP, IBP1DIA, IBP2SYS, IBP2MAP, 
IBP2DIA, EtCo2, FiCo2, T1, T2 

 

 Disclosureصفحه  7-6شكل 
 

 مكان نما

 

 قسمت شكل موج

 

  قسمت پارامترها

 

 زمان
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عملکرد 2-3-6  

 مي توان مقادير پارامترها را در يك زمان خاص مشاهده نمود.  ”Disclosure“در صفحه  

 مقادير پارامترها در يک زمان خاص يبازبين

ي ماننهد جسهتجوانيهه مشهاهده نمهود. ث 30را در محهدوده  ”Disclosure“در اين صفحه مي توان داده هاي 

Trend ،  اطالعاتامكان جستجوي “Disclosure” ير زدکمه هاي  هاي مشخص نيز وجود دارد. انزمتعيين با

 امكان پذير مي سازد: يانجام جستجو را با قابليت انعطاف بيشتر

 ذخيره را نمايش مي دهد. Disclosureقديمي ترين داده هاي 

 

ظور ذخيره شده انهد نمهايش مهي دههد)من  1t ،2tدقيقه قبل از  5را که  Disclosureداده هاي 

 است(.  2-6، همانند شكل t2و  t1از
 

 ذخيره شده اند نمايش مي دهد.  1t،2tثانيه قبل از  30را که  Disclosureداده هاي 

 

 ذخيره شده اند نمايش مي دهد.  1t،2tثانيه بعد از  30را که  Disclosureداده هاي 
 

 ذخيره شده اند نمايش مي دهد.  1t ،2tدقيقه بعد از  5را که  Disclosureداده هاي 
 

 را نمايش مي دهد. Disclosure. جديدترين داده هاي 1

 را به طور دستي به هنگام مي کند. Disclosure. داده هاي 2
 

 کند. يرا باز م Disclosureمربوط به  Helpصفحه 
 

 دهد. يرا م Disclosureاز صفحه  يفرمان رکوردگير
 

 دهد. يرا م Disclosureاز صفحه  يفرمان مارك شدن نقطه ا

 

 

 داده ها                 به هنگام سازي

، از دکمه Disclosureبراي مشاهده داده هاي به هنگام شده  استفاده مي شود. 

 نکته :

 32ساعت در حالت  24و  هتخت 16در حالت  ساعت 48به مدت  Disclosureاطالعات  يبعد از ذخيره 

ترين اطالعات حذف مي شود. ياطالعات جديد، قديم ي، درهنگام ذخيره هتخت
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   Disclosureاز  يرکوردگير

 وجود دارد که عبارتند از: Disclosureاز  يرکوردگير يدو روش برا

  Disclosureاز  يعاد يرکوردگيرالف( 

    Disclosureرکوردگيري بخشي از صفحه  ب( 

 

  Disclosureاز  يعاد يالف ( رکوردگير

 را لمس/کليك نماييد تا به هنگام سازي متوقف شود. Searchدکمه .  1

 مربوطه را نمايش دهد. Disclosureزمان مورد نظر را تعيين کنيد تا اطالعات .  2

توقف توان م يرا م يرکوردگير، آغاز شود. با فشردن مجدد آن يرا فشار دهيد تا رکوردگير Recدکمه .  3

 کرد.

 

, ير, اطالعات بيمهار شهامل تهاريخ و سهاعت رکهوردگي ECGشكل موج  چاپعالوه بر  ,يهنگام رکورد گير در

 ،Trace2و  Trace1، جهنس، وزن و قهد تهاريخ تولهد و ،بيمار، نام بيمهار ID، ي, نوع رکوردگيربدسايدشماره 

 يبهر رو مترهاو مقادير پارا نام دکتر، نام بيمارستان، نام بخش، در بدسايد ECGو نوع فيلتر يسرعت رکوردگير

 مي گردد. چاپکاغذ رکوردر 

 

 نکته :

 از زمان  يرکوردگيرt1  شروع و تا زمانt2 کل شاز  يثانيه رکوردگير 30) يابد يادامه م

 . (يصفحه جار ECGموج 

  شروعدرخواست زمان  مربوط بهدر سربرگ رکوردگيري مقادير ليد، گين و فيلتر 

  است.رکوردگيري 

  

مشاهده  در نوار وظيفه ” Recording Disclosure Bed#“پيغام  رکوردگيري،طول در  ،مانند شكل زير

 مي شود.

 

 
 Disclosureاز  يپيغام رکوردگير 8-6شكل                                   
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    Disclosureبخشي از صفحه   يب ( رکوردگير

 انتخههاب کنيههد. Disclosureدر صههفحه  Markرا بهها فشههردن دکمههه  ي.  نقطههه شههروع رکههوردگير1

 شود.  ينمايش داده م يمحل با خط قرمز رنگ

انتخههاب  Disclosureدر صههفحه  Markرا بهها فشههردن مجههدد دکمههه  يرکههوردگير پايههاننقطههه . 2

 شود.  ينمايش داده م يکنيد. محل با خط قرمز رنگ

مجههدد  آغهاز شههود. بها فشههردن تعيهين شههدهاز محههدوده  يرا فشههار دهيهد تهها رکهوردگير Rec.  دکمهه 3

 توان متوقف کرد.  يرا م يرکوردگير، آن

  

 
 

 Disclosureصفحه مارك شده  9-6شكل                                        
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, ير, اطالعات بيمهار شهامل تهاريخ و سهاعت رکهوردگي ECG, عالوه بر چاپ شكل موج يهنگام رکورد گير در

 ،Trace2و  Trace1، جهنس، وزن و قهد تهاريخ تولهد و ،بيمار، نام بيمهار ID، يشماره بدسايد, نوع رکوردگير

 يبهر رو مترهار و مقادير پارانام دکت، نام بيمارستان، نام بخش، در بدسايد ECGو نوع فيلتر يسرعت رکوردگير

 کاغذ رکوردر چاپ مي گردد.

 

 نکته :

 يابد يادامه م مارك دومشروع و تا زمان مارك اول از زمان  يرکوردگير.  

 در  يزمان شروع  رکوردگيرن را بعنوان آ، سيستم اگر فق  يک مارك انتخاب شده باشد

  کند. يم يرکوردگير ياز صفحه جار t2گيرد و تا زمان  ينظر م

 

  است. 8-6مانند شكل  يپيغام رکوردگير   

 

 

 Disclosureاز  يرينت گيپر

 را لمس/کليك نماييد تا به هنگام سازي متوقف شود. Search.  دکمه 1

 مربوطه را نمايش دهد. Disclosureزمان مورد نظر را تعيين کنيد تا اطالعات .  2

 ف کرد.وان متوقت يرا نم يرينت گين حالت پريآغاز شود. در ا يرا فشار دهيد تا رکوردگير Print.  دکمه 3

 نکته :

 دکمه  يرينت گيدر حالت پرMark باشد.  يرفعال ميغ 

 

Help 
   .باز مي شود Disclosureمربوط به   Help، صفحه”Help“با کليك دکمه 
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 Alarm List   يبازبين  6-4
 ياطالعات کل  6-4-1

آالرم  207حداکثر که  شود يظاهر مزير  مانند شكل يا صفحه ،در منو ” istLAlarm“ دکمه با کليك روي

مي اده دنمايش رم تاريخ، زمان، پيغام و سطح هر آال اين صفحهدر خواهد بود.  يبازبينبيمار قابل  يرخ داده 

 .دشو

 
 

 Alarm Listصفحه  10-6شكل             
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 عملکرد 6-4-2

 :انجام موارد زير امكان پذير مي باشد “ ” Alarm Listدر صفحه

  انتخاب نوع و سطح آالرم 

 صفحه اول/آخر 

 صفحه باال/پايين 

  مشاهده آالرم با جزئيات از طريق صفحهDisclosure 

  بازگشت به ليست آالرم پس از مشاهده جزئيات در صفحهDisclosure 

 Help 

 يرکوردگير 

 

 

 انتخاب نوع و سطح آارم

آالرم ههها بههر اسههاس نههوع آالرم و سههطح آن بهها جهههت فيلترينههگ  combo boxدر بههاالي ليسههت آالرم، دو 

 د.وجود دار ”Alarm Level“و  ” Alarm Type“عناوين

د و قرار گيرد، فيلترينگ بر اساس نوع آريتمهي صهورت مهي گيهر Arrhythmiaدر صورتي که نوع آالرم روي 

 تغيير مي يابد. ”Arr. Type”به  ”Alarm Level“عنوان 

 

 موارد قابل  انتخاب براي نوع آالرم عبارتند از :
ALL TYPES”, “ECG”, “ARRHYTHMIA”, “SPO2”, “RESP”, “NIBP”, “IBP”, 

”Co2” , “ST”  
 :  موارد قابل  انتخاب براي سطح آالرم عبارتند از 

“ALL”, “HIGH”, “MED”, “LOW”, “SILENCE” 

 ي نوع آريتمي عبارتند از: موارد قابل انتخاب برا
“VFIB”, “VTAC”, “RUN/AIVR”, “COUPLET”, “BIGEGENIMY”, 

“TRIGENIMY”, “TACHY”, “BRADY”, “AFIB”, “PAUS”, “FREQUENT PVCs” 

 

ده براي سطح آالرم و نوع آريتمهي انتخهاب شه ”ALL“براي نوع آالرم و  ”ALL Types“به طور پيش فرض، 

 است. 

سهتري و پيغهام ههاي بها رنهگ زمينهه خاک Lنشانگر با 3، سطح M نشانگر با 2سطح  ،Hنشانگر با1آالرم سطح 

 نشان داده مي شود. S)مراجعه به دفترچه راهنماي بدسايد( با نشانگر 

 

 نيز وجود دارد. HRامكان مشاهده محدوده آالرم  ،ECGدر صورت رخ دادن آالرم مربوط به 
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 صفحه اول/آخر

 ، آالرم هاي اخير نمايش داده مي شود. First Pageبا فشردن دکمه 

 ، قديمي ترين آالرم ها نمايش داده مي شود.Last Pageبا فشردن دکمه 

 

 صفحه باا/پايين

 چنانچه بخواهيد در ليست آالرم ها پيمايش کنيد:

 نمايش مي دهد. در صورت وجود از ليست آالرم هاي جاري را  جديدتر: صفحات Page Upالف( 

 نمايش مي دهد.در صورت وجود از ليست آالرم هاي جاري را  تر يقديم: صفحات  Page Downب( 

 

 Disclosureمشاهده آارم با جزئيات از طريق صفحه 

غير مستقيم راجعه ممرتبط را با  يپارامترهامقادير و ECGشكل موج  با دو بار کليك بر روي هر آالرم مي توان

را  هاپارامتردير توان مقا يماين صفحه، با توجه به موقعيت مكان نما در مشاهده نمود.  Disclosureبه صفحه 

 . رکورد گرفت يو حت قرار داد يمورد بررس

 

  بازگشت به ليست آارم

ه ليست برا براي بازگشت مجدد  Disclosure ي صفحهدر  ”Return“پس از مشاهده جزئيات آالرم، دکمه 

 د. يکليك نماي آالرم

 
Help 
 . شود يباز م Alarm Listمربوط به  Help، صفحه ”Help“دکمه با زدن 

 

 نکته:

 يبه محض ذخيره ، وددريافت ش يرکوردآارم ذخيره شده باشد و رکورد جديد 072که  يدر حالت

 شود. يرکورد حذف م ترين يرکورد جديد، قديم

 

 

o  يهادکمه Delete  وDeleteAll .غيرفعال هستند
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 Alarm Listاز  يرکوردگير

 را لمس/کليك نماييد تا به هنگام سازي متوقف شود. Searchدکمه .  1

 (غير فعال است. Record)در حالت معمول دکمه را انتخاب نماييد. ECGاز نوع  يرکورد.  2 

 ، د آنآغاز شود. با فشردن مجد يرا فشار دهيد تا رکوردگير Recordدکمه ، با فعال شدن آن.  3

 توان متوقف کرد. يرا م يرکوردگير

 

, ير, اطالعات بيمهار شهامل تهاريخ و سهاعت رکهوردگي ECGشكل موج  چاپعالوه بر  ,يهنگام رکورد گير در

 ،Trace2و  Trace1، جهنس، وزن و قهد تهاريخ تولهد و ،بيمار، نام بيمهار ID، ي, نوع رکوردگيربدسايدشماره 

 يبهر رو مترهانام دکتر و مقادير پارا، نام بيمارستان ، نام بخش، در بدسايد ECGونوع فيلتر يسرعت رکوردگير

 مي گردد. چاپکاغذ رکوردر 

 

 

فه در نوار وظي ”Recording Manual Alarm Bed #“پيغام  رکوردگيري،طول در  ،مانند شكل زير

  مشاهده مي شود.

 

 
 Alarm Listاز  يپيغام رکوردگير 11-6شكل                                      
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 Bed Setupتنظيمات  7فصل 

 اطالعات کلي  1 -7
 Bed“، قسمت پارامترها را کليك نماييد تا منو ظاهر شود. سپس دکمه ”Bed Setup“براي باز نمودن صفحه 

Setup”  .را کليك نماييد 

 يعمال ماهمان تخت  ين منو فقط برايمات ايتنظ ،”Save“مات با فشردن دکمه ير در تنظييدر صورت تغ

 شامل دو سربرگ است: Bed Setup مي شود. فحه بسته صو  شود

 :Bed Settingسربرگ  (1

 ، وضعيتگناليحرکت سمربوط به سرعت  در اين سربرگ، تنظيمات Save All Bedبا فشردن دکمه 

 بر کليه تخت ها Alarm Recordو  Arrhythmia to PACS, Freeze Recordانتخاب گزينه هاي 

 .اعمال مي شود

 

 View Settingسربرگ  (2

 تنظيمات مربوط به وضعيت انتخاب View Settingدر سربرگ    Save All Bed با فشردن دکمه

 .پارامترها و سيگنال ها، بر کليه تخت ها اعمال مي شود
 

 Bed Settingسربرگ    7-1-1 

  ر است:ين صفحه شامل موارد زيا

 

 ECG Lead  

 ECG Gain 

 ECG Speed 
 HR Alarm ON or OFF 

 HR Alarm Low limit 
 HR Alarm High limit 

 Periodic Record 
 Exchange Bed 

 Alarm Record 

 Freeze Record 

 Arrhythmia to PACS 

 

 

 

 

 Bed Settingسربرگ  1-7شكل 
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■ ECG Lead 
 گزينه براي انتخاب وجود دارد: 7در اين قسمت 

I  شكل موجمانيتورينگ : محاسبه ضربان قلب و RA-LA 

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

III  شكل موج مانيتورينگ : محاسبه ضربان قلب وLA-LL 

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

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

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

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

 : نکته

 .قابل انتخاب است ،داشته باشيمليد  5که  يبراي حالت فق  aVR ,aVL ,aVF V,ليدهاي  

 
■ ECG Gain  

 دامنهمي توان ارتفاع  ، X0.25، X0.5 ، X1،X2 ،X4  ،AUTOبراي هر ليد از  Gainبا انتخاب 

 ، بهترين سطح به طور خودکار انتخاب مي شود. AUTOرا تنظيم نماييد. در مد  ECGشكل موج 

 
■ ECG Speed 

 باشد.مي mm/s  50 و 25 ،5/12گزينه هاي قابل انتخاب 

 

 نکته :

 ثيري روي يکديگر نمي گذارند.تأو بدسايد، هيچ  CMSدر  ECGجاروب شکل موج تغيير سرعت 

 
■ HR Alarm 

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

“OFF”در محل نمايش مقدار پارامتر   آيكون  ،کردن آنHR آالرم  يبر غيرفعهال شهدن صهدا يمربوطه مبن

HR گردد. يآيكون محو م، شود. با فعال شدن مجدد آن ينمايش داده م 

 نکته :

 (Adminربرگ س -3)مراجعه به فصل .باشد يم ميقابل تنظ مجازن قسمت توس  کاربر يا
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■ HR Alarm Low 

 بكار مي رود. HRبراي انتخاب حد پايين آالرم 

 :نکته 

 (Adminربرگ س -3باشد. )مراجعه به فصل يم ميقابل تنظ مجاز ن قسمت توس  کاربر يا

 

 
■ HR Alarm High 

 بكار مي رود. HRبراي انتخاب حد باالي آالرم 

 نکته :

 (Adminربرگ س -3باشد. )مراجعه به فصل يم ميقابل تنظ مجاز ن قسمت توس  کاربر يا

 
■ Periodic Record/Print 

 يرينت گيه پريثان 40ا ي يرکوردگيرثانيه  10به مدت  ECGاز شكل موج  فاصله هاي زماني تنظيم شدهسيستم با 

 عبارتند از: combo boxقابل اتنخاب از  يزمان هاکند.  يم

 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) 

 

, اطالعهات بيمهار شهامل تهاريخ و سهاعت ECGشهكل مهوج  چهاپ, عهالوه بهر يرينت گيپر/يهنگام رکورد گير در

 Trace1، جهنس، وزن و قهد تهاريخ تولهد و ،بيمهار، نهام بيمهار ID، ي, نهوع رکهوردگيربدسايد, شماره يرکوردگير

بر  پارامترها نام دکتر و مقادير، بيمارستان، نام بخشنام ، در بدسايد ECGونوع فيلتر يسرعت رکوردگير Trace2،و

 مي گردد. چاپکاغذ  يرو

 " Printing Periodic Bed#"اي"Recording Periodic Bed#"پيغام  رکوردگيري،طول در  ،شكل زيرمانند 

  در نوار وظيفه مشاهده مي شود.

 

 
 پريوديك يکوردگيررپيغام  2-7شكل                                      

 

 
■  Exchange Bed 

 Exchangeمهوردنظراز قسهمت  Bedپنجره جديد و انتخاب  ياز منو Bed Setupبا کليك/ لمس دکمه  

Bed ،Bed گردد. يبا تمام اطالعاتش به آن مكان جديد منتقل م  
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■  Alarm Record 
يك شهروع سيستم به طور اتومات ،به محض وقوع آالرم ،مربوط به آن بيمار Alarm Record با انتخاب گزينه 

 يه ههااز محهدود HRبه رکوردگيري مي کند. اين رکوردگيري زماني اتفاق مي افتد که مقادير عهددي پهارامتر

اتفهاق بيافتهد،  ECGکهه آالرم  يفعهال شهود. در هنگهام ECG ASYSTOLEتنظيم شده خارج شود و يا 

مهوج  شكل چاپ, عالوه بر يرکورد گيرطول  دررکورد مي گيرد.  ECGثانيه از شكل موج  20رکوردر به مدت 

ECGي, شماره بدسايد, نوع رکوردگيري, اطالعات بيمار شامل تاريخ و ساعت رکوردگير ،ID ام بيمهاربيمار، ن، 

 نهام، در بدسهايد ECGونهوع فيلتهر يرکهوردگيرسرعت  ،Trace2و  Trace1، جنس، وزن و قد تاريخ تولد و

  مي گردد. چاپکاغذ رکوردر  يبر رو نام دکتر و مقادير پارامترها، بيمارستان ، نام بخش

 ،ماننهد شهكل زيهردر نوار وظيفهه  "Recording Automatic Alarm Bed#“پيغام  رکوردگيري،طول در 

  مشاهده مي شود.

 

 
 آالرم به طور خودکار از يپيغام رکوردگير 3-7شكل                                      

 
   ■  Freeze Record 

بهه  ECGسيستم قابليت رکوردگيري از شكل موج   ،مربوط به آن بيمار Freeze Recordبا انتخاب گزينه 

ادي را غيرعه ECGثانيه قبل را دارا است . در اين حالت مي توانيد شكل مهوج  02صورت ثابت شده به مدت 

 فريز کرده و از آن رکوردگيري کنيد. 

 ,ي, اطالعهات بيمهار شهامل تهاريخ و سهاعت رکهوردگير ECGشكل موج  چاپ, عالوه بر يرکورد گيرطول  در

 ،Trace2و  Trace1، جهنس، وزن و قهد وتهاريخ تولهد  ،بيمار، نام بيمار ID، يشماره بدسايد, نوع رکوردگير

 يبهر رو ترههانام دکتر و مقادير پارام، نام بيمارستان، نام بخش، در بدسايد ECGنوع فيلتر ،يسرعت رکوردگير

 مي گردد. چاپکاغذ رکوردر 

ده مي مشاه ،مانند شكل زيردر نوار وظيفه  " Recording Freeze Bed#"پيغام  رکوردگيري،طول در  

 شود.

 
 فريز شده ECGشكل موج  از يدگيرپيغام رکور 4-7شكل                            

 

 

 

 

■  Arrhythmia to PACS 
العات ، اطيتميداد آرنه به محض رخين گزياگر نرم افزار امكان ارتباط با سرور پكس را داشته باشد با انتخاب ا

ECG  ه به همراه اطالعات يثان 10به مدتTrend ين بازه زمانيا که در يتميوانواع آر يتميدر زمان رخداد آر 

 شود. يرخ داده به سرور پكس ارسال م
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 View Settingسربرگ    7-1-2

 در اين صفحه امكان تنظيمات زير فراهم است.  

 هاانتخاب شكل موج  -

 ها انتخاب پارامتر -

  Bedپارامتر مربوط به آن  /شكل موجانتخاب رنگ  -

 
 View Settingسربرگ  5-7شكل 

 
 

 انتخاب شكل موج هاي صفحه اصلي CMS 

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

 نکته:

  با توجه به ارتفاع پنجرهBed شکل موج جهت  5تا  2حداکثر از  يشيدر صفحات نما

 است.مانيتورينگ قابل انتخاب 

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

 شده و قابل تغيير نيست.
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 اصلي  صفحه يانتخاب پارامترهاCMS 

 عبارتند از:قابل انتخاب  يگزينه ها

Full Parameter .قابليت مانيتورينگ کل پارامترها فراهم است : 

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

 

 نکته:

 انتخاب نشده باشد : Full Parameterاگر     

   پارامتر فراهم است. 4امکان انتخاب حداکثر 

  انتخاب شده آن  يمربوط به پارامترها يفق  آارم هاBed گردد ياعالم م . 

 انتخاب شده باشد: Full Parameterاگر 

  پارامترBFA  در حالتFul Parameter .نمايش نمي يابد 

 

 نکته:

روي صفحه  HR عبارتانتخاب شود،  IBPيا  SPO2روي بدسايد  HRپارامتر  Sourceاگر     

CMS  به صورتPR .نمايش مي يابد 

 

 

  مربوط به آن پارامتر/شكل موج انتخاب رنگBed  

ين رنهگ مهوردنظر را تعيه ،سپس با کليك در محدوده رنگ مشخص شهده وابتدا نام پارامتر/شكل موج 

زگشت بهه با يبرا  را کليك کنيد. Cancelدکمه لغو   ييا برا OKئيد دکمه تأ ينماييد. در نهايت برا

يهد. را انتخهاب کن "Restore to default"بايهد  ،يا پارامتر انتخاب شدهحالت پيش فرض شكل موج 

، ريهدرا دا Bedمربهوط بهه آن  ياگر قصد مانيتورينگ با رنگ پيش فرض تمام پارامتر و شكل موج ها 

   را انتخاب نماييد.  "Restore all to default"گزينه 
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 HIS Settingسربرگ    7-1-2

 فراهم است:( Adminربرگ س -3)مراجعه به فصل توسط کاربر مجاز در اين صفحه امكان انتخاب تنظيمات زير    

- Event to send data 

- Parameters to save 

 

 

 
 HIS Settingسربرگ  6-7شكل 

 

 Event to send data 
 

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 NIBP انتخاب شده اند )به جز مقادير پارامتر " Parameters to save "قسمت  پارامترهايي که در

 ارسال مي گردد. HIS سرور

 
2. NIBP Measurement 

فشار  يانگينمدر صورت انتخاب اين گزينه، با اندازه گيري فشار غير تهاجمي مقادير سيستول، دياستول و 

 ارسال مي گردد. HIS براي سرورشرياني 
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3.   Record 

 ربا انتخاب اين گزينه، در صورت انجام هرگونه رکوردگيري مقادير پارامترهاي انتخاب شده د

 " Parameters to save " براي سرورHIS .ارسال مي گردد 

 
4. Periodic 

ر بازه هاي د " Parameters to save "با تنظيم زمان در اين قسمت، مقادير پارامترهاي انتخاب شده در  

 ارسال مي گردد. HISزماني تعيين شده براي سرور

 قابل h 24,…,1,2,3و  min 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55و  s 15,30,45بازه هاي زماني 

 د.نتنظيم مي باش
  

 Parameters to save 
 Full Parameter, 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

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

واهد نيز به سرور ارسال خ PVCsو  STمقادير پارامترهاي  HRبراي مثال با انتخاب پارامتر 

  شد.

 

 توجه:

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

PatientInfo براي آنها Patient ID .تعريف شده باشد 

  ،هنگام پذيرش بيمارPatient ID د در وارد نمايي اختصاص يافته به آن بيمار را با دقت

 بيمار ديگري ثبت خواهد شد. به ناماطالعات  IDصورت اشتباه وارد کردن اين 

 بيمار حتما گزينه در صورت ترخيصDischarge   را در منويPatientInfo  انتخاب

ر نکردن بيمار ترخيص شده اطالعات بيما Dischargeرا بزنيد. در صورت  Saveکرده دکمه 

  بيمار قبلي ثبت خواهد شد. ه نامجديد همچنان ب

  مقادير پارامترNIBP تنها زماني براي سرور ارسال مي شود که 

 انتخاب گردد. NIBP Measurementگزينه  -1 

 .براي ذخيره و ارسال به سرور انتخاب شود 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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 رکوردر / پرينتر  8فصل 

 اطالعات کلي 1 -8
   است. CMSقابل نصب بر روي  SAADATامكان پذير مي باشد. رکوردر  CMSنصب رکوردر حرارتي در 

                    چراغ رکوردر

  

 دکمه باز کردن         

   

                                                            

 محل کاغذ      

                                    

 

 

 

 پنل جلوي رکوردر 1-8شكل 

 

 

   
 پنل پشت رکوردر 2-8شكل 

 

 عملکرد رکوردر

 ميليمتر بر ثانيه  50، 25، 5/12ظيم سرعت قابليت تن 

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

  شكل موج  ازقابليت رکوردگيريECG 

  رکوردگيريpace در صورت وجود  در طول رکوردگيري(pace ) 

  ازسمت بدسايد يرکوردگيرقابليت 

  قابليت رکوردگيري از شكل موجECG فريز شده 

  آالرم از خودکار قابليت رکوردگيري 

 On/Offکليد 

 رابط برق

 کانكتور
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 Recorderسربرگ  1 -1 -8

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

 يدر مه 3-8نتر وجود دارد. با انتخاب رکوردر صفحه به صورت شكل يا پرين صفحه امكان انتخاب رکوردر يدر ا

 باشد: ير ميحات آن به شرح زيد که توضيآ

 را لمس/کليك نماييد. نوار وظيفهدر  ”SETTING“براي تنظيم رکوردر، دکمه  . 1

 را لمس/کليك نماييد. Recorderسربرگ  . 2

 را لمس/کليك نماييد. ”Save“پس از انجام تنظيمات، دکمه  . 3

، دکمه صفحه بسته نمي شود. براي بستن صفحه مي گيرد اما  صورتتنظيمات  ،”Save“با فشردن دکمه .  4

“HOME” را کليك نماييد. 

 Speed 50و  25، 12,5ر يتواند مقاد يرا که م يريسرعت رکوردگ mm/s کند يباشد مشخص م. 

 Timeا يه و يثان 25،30، 15،20، 5،10ر يتواند مقاد ياست که م يري، زمان رکوردگContinous .باشد 

 Trace 1 شكل موج ،ECG .مي باشد 

 Trace 2، ( خاموشOFF.است ) 

 Delayباشد. يم يرير رکوردگي، زمان تأخ 

 کمه ك ديبا لمس/کلReset Recorderشود.  يست ميو رکوردر ر ي، صف رکوردر خال 

  با انتخاب کردن گزينهGrid گريد دار را انتخاب کرد. ينت گيريتوان رکورد/پر يم 

  مقياس شكل موجECG  چاپ مي گردد. ،شكل موج مربوطه ينت گيريقبل از رکورد/پر 

 

  

 Recorderربرگ س 3-8شكل                                                                                          
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 نکته : 

 5ير تاخ . براي مثال، اگر زماندارد يبستگ( Delay)خير تأزمان  به يعادزمان شروع رکوردگيري  

 ”Rec“ از فشردن دکمهثانيه قبل  5ثانيه تنظيم شده باشد بدين معناست که اطالعات رکوردگيري از 

  چاپ گردد.

   

 Printerسربرگ  2 -1 -8

 ابد:ي ير ميير تغيمات سربرگ به صورت زينتر، شكل و تنظيپر يم مد رويبا تنظ

 
 

 

 

  در حال حاضرCMS کند.يم يپشتيبان يفقط از پرينتر ليزر 

 رسايز کاغذ مناسب پرينت، A4 .است 

 ه خواهد شد.يثان 40ر به صورت ثابت يتأخن حالت زمان و مقدار يدر ا 

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

 ك دکمه يبا لمس/کلReset Printerشود.  يست مينتر ريوپر ينتر خالي، صف پر 

 

 

 

 

 

 رپرينتسربرگ  4-8شكل    
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 يگيرپرينت / انواع رکوردگيري 2 -8
ام انجه يکل رکوردگيري را در دو حالت ،CMS گيرد. يبدسايد صورت مو هم  CMSرکوردگيري هم با فرمان 

 مي دهد:

 رکوردگيري پيوسته 

 ابد. يرکوردگيري ادامه مي  ،د، تا زماني که رکوردگيري را متوقف نكنيدمدر اين 

 ن امكان وجود ندارد.ينتر ايدر مورد پر 

 

 يعاد يگيرپرينت/رکوردگيري 

 تنهد از:مهاني عباربازه هاي زماني تنظيم شده ادامه مي يابد. اين بازه هاي ز در اين حالت، رکوردگيري تا انتهاي

 تنظيم مي شوند.  Recorderسربرگ قسمت که در  ثانيه 25،30، 15،20 ،5،10

 باشد. يم يه ايثان 40ن زمان به صورت ثابت ينتر ايدر مورد پر 

 

 :يگيرپرينت  /و ديگر انواع رکورد

 نت گيري از يرکورد/پرTrend مراجعه نماييد.( 2-1-6اطالعات بيشتر به بخش  ي)برا 

 از  ينت گيريرکورد/پر NIBP Listييد.(مراجعه نما 2-2-6اطالعات بيشتر به بخش  ي)برا 

 نت گيري از يرکورد/پرDisclosure ييد.(مراجعه نما 2-3-6اطالعات بيشتر به بخش  ي)برا 

 از آالرم  ينت گيريرکورد/پر Alarm Listييد.(مراجعه نما 2-4-6عات بيشتر به بخش اطال ي)برا 

 مراجعه نماييد.( 1-1-7اطالعات بيشتر به بخش  يپريوديك )برا ينت گيريرکورد/پر 

 است.( 1-1-7از آالرم به طور خودکار )اطالعات بيشتر در بخش  ينت گيريرکورد/پر 

 از شكل موج  ينت گيريرکورد/پرECG  است.( 1-1-7فريز شده )اطالعات بيشتر در بخش 

 

 پيغام هاي وضعيتي و عملکردي رکوردر  8-3
 :چاپ مي شوندو يا پيوسته  يعاد يتمام رکوردها يابتدازير در  اطالعات

 پيوسته(/يعاد) د رکوردگيريم 

 تاريخ و زمان شروع رکوردگيري  

  بدسايدشماره، ID  بيمار، نام بيمار، تاريخ تولد، جنسيت، وزن، قد 

 Trace1 ، Trace2 

  ين گو ليدECG 

  نوع فيلتر و جاروب شكل موجسرعتECG در بدسايد  

 و نام دکتر  مربوطه بخش ،بيمارستان 

 هانام و مقدار پارامتر  

 مشاهده مي شود. هيفنوار وظدر  ”Recording Bed #“پيغام  رکوردگيري،طول در 
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 پيغام رکوردگيري 5-8 شكل

 In “و يا ”Stop“بر اساس وضعيت، متن آن به  ،عالوه بر تغيير رنگ دکمه، Recبا لمس/کليك کردن دکمه ي 

Queue # ”  .عبارتتغيير مي يابد Stop از اين  نشان مي دهد که درحال حاضر سيستم در حال رکوردگيري

در صورت   .گرفته استدرخواست در صف قرار  ايننشان مي دهد که  In Queue  #عبارتاست و  درخواست

 اوليه خود باز مي گردد. وضعيتمربوطه به  ”Rec“توقف/ انصراف از رکوردگيري، دکمه 

 

 نکته:

 .از روشن بودن و صحت اتصاات رکوردر اطمينان حاصل کنيد 

  سربرگبه مدت زمان تنظيم شده يRecorder  رکوردگيري توجه نماييد. جهت 

 

  رکوردگيري از سمت بدسايدعملکرد 

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

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

د بر لمس مجد/، مانند رکورگيري پيوسته، باکليكيعاددرحالت رکوردگيري  روي بدسايد نمايش داده مي شود.

 ، رکوردگيري خاتمه مي يابد.”Rec“روي دکمه 

 

 نکته:

  در حالت رکوردگيري از سمت بدسايد، مد رکورگيري در بدسايد بايد بر رويCMS  تنظويم

 تنظيم شود. OFF حالت يرو INTERNAL RECORDER يشده باشد. يعن

 

  رکوردگيري پيوسته از سمت بدسايد، اگر رکوردگيري توس  کاربر متوقوف نشووددر حالت ،

 متوقف خواهد شد. CMSثانيه توس    60پس از حداکثر 
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 کاغذ رکوردر 8-4
 شود.  يماستفاده يليمتر م 75با عرض از کاغذي  SAADATرکوردر براي

 

 : نکته

   يد.استفاده کنسازنده رکوردر حساس به حرارت توصيه شده توس  شرکت از کاغذهاي فق 

 .يا هد حرارتي صدمه ببيند و رکوردگيري ضعيف شوديفيت ممکن است کصورت، در غير اين

  کنيداستفاده ن گريددارهاي رکوردر از کاغذهرگز. 

 

ر غيهر ماييد. دناستفاده  ،کند اغذ را يادآوري ميپيشنهاد مي شود از کاغذ رکوردر با عالئم رنگي که اتمام ک

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

 

 نکته :

 ده شنگه داشتن استفاده  يچسب برا ازرول 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 اسوت و دسوت زدن بوه آن باعوث  يرگيرکوردحرارتي در حين د ه

        شود.  ميسوختگي  صدماتي چون

    

 هشدار 

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

 دچار آسيب خواهد شد.

 نکته :

را با فشار بيرون نکشيد. در رکووردر را بواز نمووده و  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
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 : نکته

 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 

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

 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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 رکوردر يخطا يپيغام ها 8-5
 شوند. ينمايش داده م وظيفهنوار زير در  يدرصورت بروز هريك از مشكالت زير، پيغام ها

 

 راه حل علت پيغام 

Software Error رکوردر مشكل نرم افزاري 

رکوردر را خهاموش وروشهن نماييهد در صهورت 

عدم رفهع مشهكل، بها خهدمات پهس از فهروش 

 سازنده تماس بگيرد.

Hardware Error  رکوردر يسخت افزارمشكل 

رکوردر را خاموش و روشهن نماييهد در صهورت 

عدم رفهع مشهكل، بها خهدمات پهس از فهروش 

 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   ست.باال  ولتاژ هد حرارتي 

رکوردر را خهاموش وروشهن نماييهد در صهورت 

عدم رفهع مشهكل، بها خهدمات پهس از فهروش 

 سازنده تماس بگيرد.

Printhead Low Volt .ولتاژ هد حرارتي پايين است 

رکوردر را خهاموش وروشهن نماييهد در صهورت 

عدم رفهع مشهكل، بها خهدمات پهس از فهروش 

 سازنده تماس بگيرد.
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 و تميز کردن سيستم ينگهدار 9فصل 
 

 بازرسي عمومي 1 -9
 الزم است سيستم هر دو سال يكبار توسط افراد متخصص سرويس و بازبيني گردد. 

زشكي اً با بخش تجهيزات پيعاستفاده نكنيد و سر CMSدر صورت مشاهده هر گونه آسيب ديدگي، از  

 بيمارستان 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. 

 

 ن هاي ايمني يا سرويس دستگاه شامل دمونتاژ يا باز نمودن آن بايد توس  کارکنا کنترل

رابي صورت پذيرد. در غير اين صورت، احتمال خپس 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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 و ضدعفوني کردن تميز 2-9 
 نکات کلي 

ده شذکر  يش هاو رو شرکت سازندهشده توسط  دييفقط از مواد تأدستگاه و تجهيزات آن بايد  کردن زيتمبراي 

ده به ذکر شاي و روش ه ييايميمواد ش يدرباره اثربخش ييادعا چيه شرکت سازنده. گرددفصل استفاده  نيدر ا

 اي رستانمايروش 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
 

 دسوتگاه نيوا يبورا نيبنوابرا ،شود زاتيبه تجه بيممکن است باعث آساستريل کردن ضدعفوني و ( 2

ه ذکور شود مارستانيب يدر برنامه نگهدار اي ي آندر دستورالعمل لوازم جانب نکهيشود، مگر ا ينم هيتوص

 باشد.
 

ده ( اگر هر گونه نشانه اي ناشي از صدمه ديدن و يا رو به زوال رفتن در دستگاه و متعلقوات آن مشواه3

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

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

 از محکم بودن کليه اتصاات اطمينان حاصل کنيد.
 

بايد طبق مقررات مربوط به  تجهيزاتمعدوم کردن  براي جلوگيري از آلودگي محي  زيست در خصوص( 5

 بيمارستان عمل گردد.
 

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

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

 .نكنيدغوطه ور مايعات را در متعلقات آن  ياهرگز دستگاه  -

 يد.نكنيا تجهيزات جانبي آن نريزيد يا اسپري بر روي دستگاه  اًمستقيمرا مايعات  هرگز -

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

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

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

 

  هشدار 

 ازETO  براي ضد عفوني کردنCMS .استفاده نکنيد 
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 يبستگ طيکردن به مح زيدفعات تمبايد به طور منظم تميز شود. و تجهيزات جانبي آن دستگاه روي سطوح 

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

 زماني کوتاه تر صورت گيرد. 

( از امپيوترييستم کتجهيزاتي که بايد تميز شوند عبارتند از: کامپيوتر و تجهيزات جانبي آن )ورودي/ خروجي س

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

 مجاز براي تميز و ضدعفوني کردن عبارتند از:مواد 

 و صابون ولرم آب  -

 براي صفحه نمايش( لزوم)در صورت  شه پاك کنيش -

 (لزوم)در صورت  %70مانند الكل  نييکننده سطح پا يضد عفون -

 

  سطوح خارجي 

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

 تميز و ضدعفوني کرد.   ذکر شده در بااليكي از مواد مجاز 

 

 نکته: 

هموراه آن يوا برناموه دسوتورالعمل براي تميز کردن تجهيزات جانبي کامپيوتر مي توانيد بوه ( 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 

د،  خشك شوا کامالًدهد. با استفاده از پارچه آغشته به الكل، هد و غلطك را تميز کنيد و صبر کنيد تمي

 سپس در رکوردر را ببنديد. 
 

 هشدار  

راف از تميز کردن رکوردر بالفاصله بعد از رکوردگيري به دليل داغ شدن هد و محي  اط

 آن خودداري کنيد. 
 

 کامپيوترداخل  -

 شود. يم هيمشابه توص لهيوس اي يبا استفاده از جاروبرقدستگاه  يکردن داخل زيتمدر صورت لزوم، 
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 عيب يابي  10 فصل
ت، ر غير اينصوردشرکت سازنده انجام شود. يد يتأمورد فقط بايد توسط افراد آموزش ديده و  CMSتعمير      

 ند. کبيمار قبول نمي  کاربر و يمسئوليتي در قبال خطر هاي احتمالي براشرکت سازنده هيچ گونه 

يها خرابهي  و CMSاين بخش براي کمك به کاربر براي حل مشكالت کوچك به علت عدم اسهتفاده صهحيح از 

روش بهه فهلوازم جانبي است. وقتي که با هر يك از اين مشكالت روبرو شديد، قبل از تماس با خهدمات پهس از 

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

 
 اقدامات ازم دايل ممکن مشکل

 عدم مشاهده

 عالئم حياتياطالعات و  

  خاموش بودن -

  بدسايد  مانيتور 

  تجهيزات شبكه  

   صفحه نمايشCMS 

  کيس CMS 

 CMSو  بدسايد يقطع ارتباط شبكه ا -

 کنيد. يرا بررسمربوطه سيم کابل برق   -

 CMSاز روشن بودن و اتصال مناسب تجهيزات   -

 اطمينان حاصل شود.

 .توجه کنيد CMS يهابه پيغام  -

 صفحه نمايش اطمينان ياز تنظيم کنتراست و روشناي -

 حاصل کنيد.

 توقف حرکت

 و زمان هاشكل موج 

Crash  يقطع ناگهان کردن سيستم در اثر  

 UPSيا خاموش شدن  برق
 .توجه کنيد برنامه ياجرا يابتدادر  CMSبه پيغام  

Reset با خدمات پس از فروش تماس بگيريد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   مدام سيستم شدن 

 يصحيح عالئم حياتنا  نمايش

 آن ها بودننرمال نو

 عدم نمايش صحيح اطالعات

                  از سمت بدسايد

آن  و مقايسه يوسايل پزشكديگر با  يعالئم حيات يبررس -

  ياب، به فصل عيب يطابقت. در صورت عدم با بدسايد مربوطه

 و S1600بيمار  يعالئم حيات يدفترچه راهنما ازبدسايد 

S1800 نماييد 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 

روشن بودن و اتصال مناسب تجهيزات، با در صورت  

 خدمات پس از فروش تماس بگيريد.

 نمايش خط صاف شكل موج  و

 پارامتر مربوطه محو شدن مقدار 

قطع نبودن ماژول يا از وجود ماژول مربوطه، روشن و   ل عدم وجود ماژو -قطع يا خاموشي ماژول  -

 اطمينان حاصل کنيد.

 عدم رکوردگيري

 رکوردر خاموش بودن -

 عدم اتصال رکوردر -

 رمشكالت سخت افزاري يا نرم افزاري رکورد -

 نداشتن کاغذ کوردر -

 باز بودن درب رکوردر -

 رکوردر توجه کنيد. يخطا يبه 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. CMSاز 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 ازم دايل ممکن مشکل

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

 سازنده استفاده شود.

 عدم کوردگيري از سمت بدسايد

 CMSدر حين کار با  

به  بدسايدمد 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.
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 مشخصات فني 11فصل 

SAHAND Pro SAHAND 

  Minimum Hardware Specification 

1.1 GHz  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 

Not Applicable 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 1280/2560  1024  or 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 ,50 mm/s Signal sweep 

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

Onscreen Help User guide 

 Nurse Call 

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  

Review of  100 Nurse Call events  Nurse Call 

Managing Patient information Patient info 

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  

425 g (approximately) Weight 

12.5 ,25 ,50 mm/s       Printing speed 

57 mm Paper width 

1 waveform (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 ,50 mm/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 

ENVIRONMENTAL CONDITION 

Operating :                      0°C to +50°C Temperature 

Storage & Transport:      -25 to 60 C 

Operating :                      20-90 % (Noncondensing) Humidity 

Storage & Transport:      10-100 % (Noncondensing) 

Size & Weight  

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

7.5 Kg 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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  پيغام ها آارم ها و  12فصل 
ردر در رکهو يتقسيم شده اند. پيغهام ههاي خطها يو سيستم ، فيزيولوژيكيپيغام آالرم ها به سه دسته تكنيكي

 توضيح داده شده است.  5-8بخش 

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

 پايين است.

 

 CMSآارم ها و پيغام هاي سيستمي    1-12
 توضيحات علت CMSآارم هاي سيستمي 

Temperature is too high, the system 

is shutting down after #second 

Please call after sale service 

 باال رفتن دماي سيستم بيشتر از حد مجاز
قرمز رنگ در وسط  1آالرم سطح 

 صفحه نمايش

Bed Disconnect  قطع ارتباطCMS با بدسايد 
رنگ در باالي پنجره  زرد 2 آالرم 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 CMS سيستمي 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  قطع ناگهاني برق کردن سيستم در اثر

 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

Network cable is unplugged  
 ارتباط شبكه يعدم برقرار

 (قطع کابل)
 پيغام قرمز رنگ در نوار وظيفه

Not licensed 
 يا محتوايست ينرم افزار موجود ن يل فعال سازيفا

 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  قرمز رنگ در نوار وظيفهپيغام  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 
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 توضيحات علت CMS سيستمي يپيغام ها

PACS viewer software problem 
ا مشكل ياجرا نشده  PACS viewerنرم افزار 

 دارد.
 پيغام قرمز رنگ در نوار وظيفه

Invalid connection to PACS server 
قطع شده  PACS Server/Gatewayارتباط با 

 است.
 پيغام قرمز رنگ در نوار وظيفه

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 پيغام قرمز رنگ در نوار وظيفه .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

 وظيفهپيغام قرمز رنگ در نوار 

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 افزار backup .در نوار وظيفهپيغام قرمز رنگ  اجرا نشده يا مشكل دارد 

Save Software Problem  نرم افزار Save .منوپيغام قرمز رنگ در  اجرا نشده يا مشكل دارد Export 

Please Wait…  منوپيغام قرمز رنگ در  افزار در حال ساخت فايل مي باشد.نرم Export 

YOU CAN CHOOSE A 

MAXIMUM OF TWO DAYS 

استخراج اطالعات  يانتخاب شده برا يبازه زمان

 .باشد يشتر از دو روز ميب
 Export منوپيغام قرمز رنگ در 

START DATE/TIME IS 

GREATER THAN END 
 Export منوپيغام قرمز رنگ در  .باشد يپايان جلوتر متاريخ شروع از تاريخ 

WARNING:THERE IS NOT ANY 

INFORMATION FOR THIS BED 
 Export منوپيغام قرمز رنگ در  .هيچ اطالعاتي براي تخت انتخابي ذخيره نشده است

THERE IS NOT DATA IN TIME 

YOU SELECT 

ظر مورد ندر بازه زماني انتخابي اطالعاتي براي تخت 

 .ذخيره نشده است
 Export منوپيغام قرمز رنگ در 

ERROR IN GET 

BACKUP,PLEASE SELECT ONE 

ITEM 

 Export منوپيغام قرمز رنگ در  .هيچ پارامتري انتخاب نشده است

You are trying to set time backward 

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

براي  Setup منوپيغام در نمايش 

گرفتن تاييد از کاربر جهت اعمال 

 تغييرات

 
 

 

 

 و تکنيکي بدسايد يکيولوژيزيف يآارم ها 12-2
الرم ها و آ را داشته باشد، CMSغام و سطح آالرم ها به يت ارسال پيقابل CMSد متصل به يکه بدسا يدر صورت

غهام يپ وقا با همان سطح ي، آالرم ها را دقCMSفرستاده مي شود و  CMSسطوح آن ها از طرف بدسايد ها به 

 د.يد مراجعه شوبدسا 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.
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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 

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 
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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 

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 
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RELEARN 2 

CAN NOT LEARN 2 

ECG NOISE 2 
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 ستميس يش فرض هايست پيل 13فصل

Menu item Selection Default 

View menu 

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 

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

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

Trace1 ECG ECG 

Trace2 OFF OFF 

Delay 5-15s 5s 

RecordMode Recorder, Printer record 

Setup menu 
Language English,Russian, Polski,  English 

Set Thick Thick, Normal Normal 

ScreenSize 17,19,19 Wide,18.5 Wide 19” 

Brightnss 1-7 4 

SoundVolume 0-100% 30% 

Help Language English, Persian English 

Admin menu 
Company SADAAT, PEC,INTEGRAL, MESSA, HEYER, 

SIARE, NOLOGO 

NOLOGO 

BedOffset 0-99 1 

#Bed  1-32  

BaseIP  102 

IPAddress  192.168.0.200 

UDP_Port 40-2000 40 

TCP_Port 40-2000 50 

PACS Server IP  192.168.0.254 

Default Gateway IP  192.168.0.16 

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

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

Disclosure Waveforms ECG, SPO2, IBP1, IBP2, CO2, RESP ECG 

Alarm List Settings Type:  ALL TYPES, ECG, ARRHYTHMIA, SPO2, 

RESP, NIBP, IBP, Co2 , ST  

Level: ALL, HIGH, MED, LOW, SILENCE 

Arr.Type: VFIB, VTAC, RUN/AIVR, COUPLET, 

BIGEGENIMY, TRIGENIMY, TACHY, BRADY, 

AFIB, PAUS, FREQUENT PVCs 

Type:  ALL TYPES 

Level: ALL 

Bed Setting menu 
ECG Lead I,II,III, aVR, aVL, aVF, V II 

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

Speed 12.5, 25, 50 25s 

HR Alarm OFF, ON OFF 

HR Alarm Low 30-250 50 

HR Alarm High 35-255 100 

Predic Record OFF, ON OFF 

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

Parameter Full parameter,HR, SPO2, IBP1, IBP2, TEMP, CO2, BFA Full parameter 
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HIS Setting 
Event to send data All Alarms, ECG, SPO2, RESP, IBP1, IBP2, NIBP, 

TEMP, CO2, ARR, Record, Periodic (15,30,45 s و  

5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55 minute و  

1,2,3,…,24 hour), NIBP Measurement 

 

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

NIBP, TEMP, CO2, BFA 

Full parameter 

Color 
HR  Green 

SPO2  Violet 

IBP1  Orange 

IBP2  Purple 

CO2  Yellow 

RESP  Yellow 

NIBP  White 

TEMP  Sea Green 

BFA  Blue 
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    ماريب يمنيا 14 فصل
 

 

 

 

ه به کند و ا مطالعد دفترچه راهنما ريستم باياستفاده درست از س ياست که کاربر برا ين معنيان عالمت به يا

 د.يآن توجه نما يهشدارها و اخطارها

 

 

 ست معدوم گردد.يط زيسازگار با مح يد با روشيز باين تجهياست که ا ين معنين عالمت به ايا
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 (Prevention Maintenance, PMرانه )يشگيپ يست نگهداريچک ل 15فصل 
 

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

ه نبوده دستگاعملكرد جهت استمرار صحت  ينيچ وجه تضميبه ه PMالزم به ذکر است که تست  ل شود.يتكم

 قرار خواهد داد. يابيمورد ارزت آن را يو 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      سريال:                                تاريخ نصب:                                  مدل دستگاه:                      شماره 

 نا منطبق منطبق بازرسي و آزمون رديف
 شامل 

 نمي شود

 تست ظاهري

 □ □ □ پوسيدگي و بريدگي درکابل هاي برق عدم  1

 □ □ □ هاي شبكه  کابلو بريدگي  عدم پوسيدگي 2

 □ □ □ (در سوکت شبكه نگهدارنده کابل) RJ45 ۀگير گيعدم شكست 3

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

 Touchتست 

 □ □ □ TOUCH بودن صحت کارکرد و کاليبره 5

 تست رکوردر

 □ □ □ صحت عملكرد رکوردر 6

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

 □ □ □ پرينتر صحت 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:
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 يسيالکترومغناط يسازگار(  1پيوست 

 

CMS يازگارساز نظر  ستميسين اشود.  يدر نظر گرفته م يپزشك يكيالكتر ستميس كياز  يبه عنوان بخش 

 شده است. يابيمربوطه ارز يا توجه به استانداردهاب( EMC) يسيالكترومغناط

 CEمارك  يو چاپگر داراشبكه  چيي، سويلمسصفحه ، شگرهاي، نماياز جمله دستگاه اصل CMS ياجزا تمام 

  .اروپا هستند EMCو  نييولتاژ پا يها بخشنامهمطابق با 

 

 نکته :

CMS ستيمناسب ن ماريمراقبت از ب  ينصب در مح يبرا. 

 

 هشدار 

  از تلفن همراه در مجاورتCMS ساطع  يسيتابش الکترومغناط ي. سطح باادياستفاده نکن

 شود. ستميدر عملکرد س ديممکن است منجر به تداخل شد ييدستگاه ها نيشده از چن

 

 از اثر  يريجلوگ يبراEMC يبر رو CMSانباشوته شوده بوا  ايواز آن در مجاورت  دي، نبا

 ديبا ستمي، سنانباشت اي تمجاوردر استفاده شود و در صورت لزوم استفاده  گريد زاتيتجه

 شود. يکه در آن استفاده خواهد شد، بررس يکربنديدر پ يعياز نظر عملکرد طب

 
 

 

Manufacturer's declaration – electromagnetic emissions 
کت ومغناطییس-سازنده اظهارنامه شر  انتشار امواج الکتر

 قطعات                                                      

EN 60601-1-2, Clause 4.1.2 

Main PC 
 دستگاه اصیل

Display  
 مانيتور

Hub Switch 
 سوئيچ شبکه

Printer 
 چاپگر

Touch 
 صفحه لمیس

a) 
ن  دستگاه پزشیک نيستند  وساییل که با استانداردهای قابل استفاده بی 

 .کامپایل یم شوند EMC الملیل

 نيا ه درکخاص خود مطابقت دارد  يالملل نيب يبند با استانداردها ريز نيا

 .مربوطه مشخص شده اند يهستند و در گواه ITE يمورد استانداردها

b) 
ییک که  و هم ایمنن  انتشار هم ات الکیر ن اتتجهی  ن نیستند  پطشیک تجهی 

وری سیستم  مشخص شده است که بر عملکرد اسایس ایمنن یا ضن
 تأثی  منفن نیم گذارد. و پزشیک

CMS  واحد نينصب شده است و تنها اتصال ب ماريب طيدر خارج از مح 

 يژگيو نياانتقال داده است بنابر يبرا TCP / IP کابل ،تورهايو مان يمرکز

نخواهد  تورهايمان EMC اتيبر خصوص يريتاث چيهسانترال  EMC يها

 .داشت
c) 

ان انتشار  ن ومغناطيس می  ییک که امواج الکیر ات الکیر ن پزشیک تجهی 
ومغناطيس منجر به  تا نیستند مشخص شده است  انتشار امواج الکیر

ات پزشیک   نشود.  بیش از حد مجاز تجهی 

 


