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 مقدمه

 هدف از دفترچه راهنما

در دفترچه راهنما تهيه   يکار با سانترال سهند بر اساس عملكرد و اهداف کاربرد  يالزم برا   ي دستورالعمل ها     

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

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

نماييد. نگهدارحاصل  سانترال  سيستم  کنار  هميشه  بايد  و  است  الينفك  جزء  دفترچه  ،  گردد   ياين 

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

 

 مخاطبان دفترچه راهنما

شود    ي م  ي شامل افراد  يمتخصص تهيه گرديده است. عنوان کادر درمان  يکادر درمان  ي اين دفترچه برا

جهت مانيتورينگ بيماران   يپزشك ي، روش ها و اصطالحات علمکامل را در خصوص اقدامات  يکه آشناي

 داشته باشند.

 

 نسخه دفترچه راهنما 

تغي  دفترچه  بر اساس  افزارراهنما يك شماره نسخه دارد. هر زمان که دفترچه  نرم  يا مشخصه    ييرات 

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

 :است صورتبدين 

 

 

 

 

  دفترچه راهنما  ي و اسامتصاوير 

 مطابق با سيستم سانترال شما نباشد.دفترچه راهنما  در    يو اساماز تصاوير   يبرخممكن است 

 

 

 تاريخ انتشار شماره نسخه 

D00971-V7 1401 آبان 
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 ی عموم یهشدارها

  CMSاز اختصار    راهنما)در ادامه اين  سانترال  یگ عالئم حيات نتوجه داشته باشيد، سيستم مانيتوري

شد(   خواهد  استفاده  سانترال  حياتی  عالئم  مانيتورينگ  سيستم  وسيله  برای   ی برا   یکمک  یيک 

بيمار موضعي  یارزياب  برا  ی ت  از عالئم و نشانه ها  یباشد.  بايد همواره در کنار آن    ی اطمينان بيشتر 

 نيز استفاده شود.  یبالين

 نماييد.  دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه ، CMSقبل از استفاده از   •

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

 بر عهده می گيرد. مذکور در اين دفترچه 

تغييرات،  • توسعه،  نصب،  امور  بايد  محصول  بازکردن    و  جابجايی   ، تعميرات  ، اصالحات  تمامی  فقط 

 صورت پذيرد.   ديده افراد متخصص وآموزش شرکت سازنده و توسط 

 تميز کردن محصول بايد توسط افراد آموزش ديده صورت پذيرد.  •

افزار   • امکان خطرها  یطراح  یطور  CMSنرم  است که  افزار  یاز خطاها  یناش  یشده  به   ینرم  را 

 حداقل برساند. 

 . الزاميست سيستم  یمربوط به حمل و نقل و نگهدار یرعايت نکات ايمن •

از نظر عدم آسيب ديدگی حين انتقال، نصب، نگهداری    CMSقبل از مانيتورينگ کليه تجهيزات   •

گونه خرابی بررسی شود. در صورت مشاهده هر  آن  از  استفاده  و  انبار  از   ، در  با خدمات پس  فوراً 

 تماس گرفته شود. شرکت فروش 

 اطمينان حاصل شود.  CMSبا سيستم   مرتبطتجهيزات و سالم بودن از روشن  ، قبل از مانيتورينگ •

 باشد. شده تنظيم  یهنگام مانيتورينگ، حتماً زمان سيستم بايدبازمان محل •

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

 کند. يم یشرکت پويندگان راه سعادت را پشتيبان یفقط بدسايدها سهند سانترال •

اما   • گيرد،  قرار  بررسی  مورد  ديده  آموزش  افراد  توسط  يکبار،  دو سال  بايد هر    ی م   هيتوصسيستم 

 .سال است 10 ستميطول عمر سن ي اعالوه بر  رد. يهر سال انجام گ ین بررس ي ا شود که

مح  • در  همراه  تلفن  از  هاياستفاده  با    يیط  م  CMSکه  م  یکار  ممنوع  باال  یکنند،  سطح   یباشد. 

شود، ممکن است باعث اختالل    یستم تلفن همراه تشعشع ميکه توسط س  یسيامواج الکترومغناط 

 شود.  CMSدر عملکرد  

جلوگ • منظور  اثرات    یريبه  سCMSبرعملکرد    EMCاز  نبا ي،  مجاورت  يستم  در  همراه يد  به  ا 

ديتجه گيزات  قرار  استفاده  مورد  نيگر  صورت  در  و  همراه  يرد  استفاده  به  ساياز  مجاورت  در  ر  يا 

 رد. يد قرار گييط استفاده مورد تا ي د نرمال بودن عملکرد دستگاه در شرا يزات، بايتجه

بايد در شرايط محيطی از صدا، لرزش، فشار، خاك، مواد خورنده، آتشزا و    CMSهر يک از اجزای   •

و   نگهداری  عملکرد،  برای  آن  عقب  و  جلو  قسمت  در  کافی  فضای  بايد  باشد.  دور  به  انفجار  قابل 

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

 اطراف قفسه فاصله داشته باشد. اينچ( از  2سانتی متر )
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 ی مبان 1فصل 

 CMSبا  یآشناي  1-1

 کاربرد 1-1-1

CMS  مانيتورينگ منظور  چندين   ي مرکزبه  از  حياتي  عالئم  و  موسسات   بدسايد اطالعات  يا  بيمارستانها  در 

 درماني بكار مي رود و کاربرد خانگي ندارد.  

براي استفاده توسط پزشكان با صالحيت يا پرستاران آموزش ديده در نظر گرفته شده    فقط اين دستگاه  ◼

 . است

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

 مبناي معالجات کلينيكي مورد استفاده قرار گيرد.  

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

 نماييد.را تعيين CMSنموده و سپس صحت عملكرد  يارزياب

 در نظر گرفته شده است.    ينمايش هصفح مقابل متر   1حدود  ، مانيتورينگ فاصله مناسب اپراتور جهت ◼

 

 محدوديت ها  1-1-2

 .داردن عوارض جانبي  محدوديت يا 

 

 

 عملکردها  1-1-3

CMSها فراهم مي  بدسايد که شبكه مانيتورينگ را با اتصال    استقوي و با عملكرد باال    ي ، مجهز به نرم افزار

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

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

 بدسايد   32مانيتورينگ حداکثر ▪

بيمار  براي هر    Disclosureتخت از اطالعات    32ساعت براي    24تخت و    16ساعت براي    48بازبيني حداکثر ▪

 در حال مانيتورينگ

هر بيمار در حال    يبراTrendاز اطالعات  تخت    32  يساعت برا  48تخت و    16  ي براساعت    96حداکثر    يبازبين ▪

 مانيتورينگ  

 در حال مانيتورينگآالرم رخ داده براي هر بيمار  720يبازبين ▪

 در حال مانيتورينگ  هر بيمار  يبرا NIBPمقدار  1000يبازبين ▪

 Disclosureذخيره سازي و بازبيني تمامي شكل موج ها در  ▪

 بيمار  2000امكان ذخيره سازي و بازيابي اطالعات  ▪

 ( Bed Viewبه صورت بزرگ نما شده در صفحه نمايش اول و دوم ) Bedمانيتورينگ يك   ▪

 ECGليد سيگنال   12مانيتورينگ  ▪

 ECGليد سيگنال   12امكان رکوردگيري/پرينت گيري از  ▪

 مديريت اطالعات بيمار  ▪
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 HRثبت وقايع و اقدامات صورت گرفته در خصوص آالرم  ▪

 ي ثبت وقايع و اقدامات صورت گرفته در خصوص رکوردگير ▪

 آالرم هاي صوتي و تصويري ▪

 PDF/  رکوردگيري / پرينت  ▪

 دو شكل موج بطور همزمان به انتخاب کاربر يك يا از  PDF /پرينت گيري / امكان رکوردگيري ▪

 انتخاب رنگ شكل موج ها و پارامترها ▪

 سهولت در تنظيمات سيستم سانترال   ▪

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

 )با سيم / بيسيم(  LANپشتيباني از شبكه  ▪

 براي ايجاد و نمايش فايل دايكام  PACSامكان ارتباط با سرور  ▪

 براي ارسال اطالعات   HISامكان ارتباط با سرور  ▪

 ( از سانترال به بدسايد NIBPارسال فرمان اندازه گيري فشارخون غير تهاجمي ) ▪

هر    Backupامكان   ▪ اطالعات  از  و  Bed  (Disclosure, Trend, NIBP List, Alarm Listگيري   )

  Flashحافظهذخيره سازي روي 

 د و بارکدخوانيامكان وارد کردن اطالعات از طريق صفحه کل  ▪

 امكان عكس گرفتن از اطالعات صفحات   ▪

 و يا چاپ با پرينتر   Flashعكس گرفته شده از اطالعات صفحات و ذخيره سازي روي حافظه  100بازبيني ▪

 پشتيباني از چندين زبان  ▪

 ي تقويم شمسي و ميالد ▪

 Nurse Callپشتيباني از   ▪

   STآناليز امكان تنظيم  ▪

 ، ذخيره سازي، پرينت گيري و نمايش فايل ها PDF فايل   مكان ساختا ▪

 تغيير و نمايش واحد هاي اندازگيري براي هر پارامتر امكان  ▪

 سانترال طريق از  بدسايد  هاي  ماژول تنظيمات  تمامي تغيير امكان ▪

 Cloudسرور  به ها تخت اطالعات ارسال امکان ▪
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 اجزا   1-1-4

CMS تشكيل شده استزير  ياجزا، از: 

 دستگاه اصلي  .1

 دوم صفحه نمايش  .2

 دستگاه هاي ورودي و خروجي .3

 پرينتر  /رکوردر .4

 تجهيزات شبكه  .5

 

 : توجه

به صورت  PCشامل يک صفحه نمايش و يک    Sahandمدل  سيستم  دستگاه اصلی در   ✓

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

 شود. 

 باشند.  CEنشان  یداراCMS  ید تمام اجزايبا ✓

 
 

 

 شبکه  ارتباط با  1-1-5

CMS،    شبكه به  متصل  بدسايدهاي  س با  صورت  ا  ي  يمي به 

به صورت  از اين طريق   و آن ها را  تبادل اطالعات کرده م  يس بي

به صورت زير    CMSمتمرکز مانيتور مي نمايد. نمودار شبكه اي  

 مي باشد:

 
 CMSارتباط شبكه اي    2-1شكل 
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 نصب  2فصل 

 باز نمودن جعبه و چک کردن دستگاه 1-2

 هشدار  

 از بين بردن مواد بسته بندی بايد مطابق با الزامات محلی صورت پذيرد.   •

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

 

 نصب   2-2

 هشدار  

انحصاری    CMSنصب   • امتياز  پذيرد.  تعيين شده ی شرکت سازنده صورت  افراد  بايد توسط 

افزار   بدون    صرفاً  CMSنرم  شخصی  يا  سازمان  هيچ  باشد.  می  سازنده  شرکت  به  متعلق 

مجاز به بهره برداری، کپی برداری،  مبادله يا هر گونه استفاده از نرم افزار نمی    ، داشتن مجوز

 باشد. 

 

 هشدار  

 را در مجاورت منابع قوی نويز قرار ندهيد.  CMSهرگز  •

 قرار ندهيد.  CMSهرگز دستگاه های حساس به نويز را در مجاورت   •

 در مجاورت گازهای بيهوشی اشتعال زا, امکان انفجار وجود دارد.   CMSدر صورت استفاده از  •

 

 

 راه اندازی سيستم 3-2

 : توجه

شبکه  ✓ کابل  اتصال  و  لمسی  )های(  صفحه  بودن  کاليبره  از  سيستم،  از  استفاده  از  قبل 

 اطمينان حاصل شود. 

اطمينان حاصل نماييد، در    CMSقبل از روشن کردن سيستم از اتصال اجزای سيستم به   ✓

 غيراينصورت ممکن است برخی از اجزای سيستم عملکرد صحيح نداشته باشند. 

يی پخش می گرددتا از صحت عملکرد صدای آن مطمئن  ، صدابعد از روشن کردن سيستم ✓

 نمايش داده می شود.  ، صورت تنظيم شويد.  لوگو ی شرکت نيز در

 

 

 

 



 ي سانترال سهنددفترچه راهنما

 

3 

اندازي   راه  بار  هر  اطالعاتي   ، CMSبا  بانك  برنامه   صحت  اجراي  از  قبل  گردد  آن  مي  بررسي  خودکار  .  بطور 

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

 داده مي شود.  

 

 

 
 

 

با روشن شدن   ببيند.  داده آن آسيب  پايگاه  برق خاموش شود، ممكن است  ناگهاني  دليل قطع  به  اگر دستگاه 

مدت زماني طول مي    ،چنانچه پايگاه داده آسيب ديده باشد ،  مجدد سيستم و بررسي خودکار صحت پايگاه داده

 اين مشكل را حل کند.   CMSکشد تا 

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

 داده مي شود.  

 

 هشدار  

الزامی   UPSبه منظور جلوگيری از خطا يا هر گونه اثرات ناشی از قطع برق، تجهيز دستگاه به  •

 است. 

استفاده می کند، قبل از خاموش    UPSدرحالتيکه برق ساختمان قطع است و سيستم از برق   •

 ، به طور دستی سيستم را خاموش نماييد.   UPSشدن 

 : توجه

شبکه   ✓ ارتباط  باشد    CMSاگر  نوار    Network cable is unpluggedپيغام  ،  قطع  در 

 وظيفه سيستم نشان داده می شود.  

ای   ✓ شبکه  ارتباط  برقراری  امکان  کارت    CMSاگر  در  اشکال  مانند  باشد  نداشته  وجود 

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

 ثانيه، سيستم مجدد را ه اندازی می شود.   120داده می شود. بعد از 

روی   ✓ افزار  نرم  سازی  فعال  فايل  باشد    CMSاگر  نادرست  آن  محتوای  يا  و  نباشد  موجود 

 در نوار وظيفه نمايش داده می شود.  Not Licensedپيغام 

 

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

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

 ی کلاطالعات   1-3
CMS تعداد پنجره ها  کند   يم  يپشتيبان همزمان    طور  بهش  يدو صفحه نما  يرورا    بدسايد   32ش حداکثر  ينما .

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

 .  مي شود تقسيم بيمار   يپنجره  به هشت سطر و دو ستون حداکثر  CMSصفحه نمايش هر مشاهده مي شود 
 

 
 

 

 

 

 

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

 . شودمي و کنترل مانيتور  آن 
 

 در حالت قطع ارتباط پنجره بيمار  3-2-1

بيمار ممكن است در وضعيت    حين در   پنجره  بيمار  قرار گيرد  ” offline“مانيتورينگ،  بدسايد  معنا که  بدين   .

 قطع شده است.   CMSخاموش بوده يا اتصال آن با  

 

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

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

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

 

 
 

 

 

 

 

 

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

م داده  نمايش  مربوطه  بيمار  ي  پنجره  در  بالدرنگ  بدسايد  از  يافته  انتقال  هاي  نشان    يداده  زير  شكل  شود. 

 و حالت مانيتورينگ مي باشد. CMSدهنده ي ارتباط بدسايد با 

 

 

 

 پنجره بيمار در حالت مانيتورينگ  3-3شكل 

 

 

 

 

 . مکان نمايش اطالعات بيمار1

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

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

 

 . مکان نمايش آالرم ها2

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

 امكان رکوردگيري/پرينت گيري را فراهم ميكند. 

 

 هاشکل موج . مکان نمايش 3

فريز  شكل موج با کليك کردن اين قسمت،  را نمايش ميدهد. بدسايد هاي انتقال يافته از شكل موج  ،مكاناين 

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

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

 آن مي باشد. Scaleمقدار 

 

مقادير   که  کند  پشتبانی  را  قابليت  اين  بدسايد  ورژن  که  درصورتی   : سيگنال    Scaleتوجه  ليبل  و 

IBP    را برایCMS    ارسال نمايد، مقدارScale    نمايش داده شده در  و ليبلCMS  و بدسايد يکسان

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

 همراه با سيگنال نمايش می دهد. 

 

 . مکان نمايش پارامترها 4

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

2 1 

4 3 

 بيمار در حالت مانيتورينگ پنجره  3-3شكل 
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. در صورتی  (4-3)شکل    مايش داده می شود. نير آنها  به همراه مقاد   CMS: واحد پارامترها در  توجه 

ارسال   قابليت  بدسايد  پارامترهاکه  ها  را  به سانترال  واحد  پارامتر  مقادير  کند،  با   پشتيبانی  متناظر 

پارامترها با توجه به واحد پيش  واحد انتخاب شده برای آنها نمايش می يابد. در غير اينصورت مقادير  

همچنان مقادير صحيح پارامترها را   CMSو با تغيير واحد از سمت بدسايد،    فرضشان نمايش می يابد

 می دهد.  ، دريافت و نمايشCMSش فرض در پي  هایبا توجه به واحد

 
 

 

 

 

 

 

 
 

با کليك کردن روي قسمت نمايش پارامترهاي هر بد، صفحه تنظيمات مربوط به همان بد در پايين صفحه باز  

 مي گردد.  
 

 

 

 

 

 

Parameter Default units 
HR BPM 

SPO2 % 

Resp BrPM 

NIBP mmHg 

Temp ˚C 

IBP mmHg 

EtCo2/FiCo2 mmHg 

AWRR BrPM 

BFI/BS/SQI/EMG % 

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

 ارسال درخواست اندازه گيری فشار خون غير تهاجمی به بدسايد 

 هشدار  

بخش   • امکان حتماً  اين  از  استفاده  از  و هشدارهای    NIBPقبل  نمايد  مطالعه  را  بدسايد 

 ايمنی را رعايت کنيد. 

درخواست اندازه گيري براي بدسايد مربوطه ارسال مي گردد  روي صفحه اصلي     NIBP Startبا فشردن دکمه  

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

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

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

 : توجه

 ، اين دکمه پنج ثانيه غير فعال می شود. NIBP Startبا هر بار فشردن دکمه  ✓

 منو وجود ندارد.  باز کردندر طول اندازه گيری فشار خون امکان  ✓

  در صورتی که بدسايد متصل به سانترال قابليت دريافت فرمان اندازه گيری فشارخون را  ✓

 غير فعال می باشد.  NIBP Startپشتيبانی نکند، دکمه 

،  NIBP  Startکه منو باز باشد )صفحه به سمت باال جمع شده باشد(، دکمه  حالتیدر  ✓

 وجود نخواهد داشت. 

 

4-3 Nurse Call 
  Nurse Callروي بدسايد فشرده شود، در باالي پنجره بيمار دکمه ي  Nurse Callدر صورتي که دکمه ي 

ظاهر مي شود و همزمان سه بوق هشدار نواخته مي شود و سپس صدا قطع مي شود. با فشردن اين دکمه روي  

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

 توجه : 

به هشدار پاسخ داده شود،   CMS  یرو   Nurse Call  یکه با فشردن دکمه    ی در صورت ✓

 خواهد شد.   رفعاليغ هيانبه مدت چهل ث ديبدسا  یدکمه رو نيا

سوابق    اطالعات ✓ به  منو  Nurse Callمربوط  بازب  History  یدر  است.   یني قابل 
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 فريز/ لغو فريز شکل موج 5-3
با کليك در قسمت شكل موج ، مي توان تمامي شكل موج هاي در حال حرکت را فريز کرد. در اين حالت، پيغام  

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

 خارج و پيغام محو مي شود.  

 

 
 
 

 

را نيز مي توان فريز و يا از حالت فريز     Bed Viewي  شكل موج ها  ، کليك روي صفحه نمايش دومدر ضمن با  

 خارج کرد. 

 

 : توجه

های      موج  شکل  کردن  مربوطه  Bed Viewفريز  بيمار  پنجره  نمی    ، يا  يکديگر  روی  تأثيری  هيچ 

 گذارند. 

 

 نمايش پيغام فريز  5-3شكل
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 نوار وظيفه  6-3
مي    شاهدهوجود دارد که در شكل زير م)نوار باالي صفحه نمايش(    نوار وظيفهدکمه در قسمت    شش

 . شود

 

 
 

 

3-6-1 SILENCE 

. با  استصوتي فعال  آالرم  قرار دارد. در حالت معمول   ”SILENCE“ ، دکمه  هيف وظنوار سمت چپ  منتها اليه  در  

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

 

3-6-2 HOME 

با فشردن   رود.  بكار مي  نمايش صفحه اصلي  توانيد  اين  براي  باز شده  دکمه مي  ببنديد صفحه کمكي  به  و    را 

 بازگرديد. CMSصفحه اصلي  

 

3-6-3 SETTING 

اين   فشردن  و   دکمه با  شود  مي  باز  تنظيمات  صفحه  در  سانترال  تواند    منوي  مي  سيستمي  تنظيمات  کاربر 

CMS انجام دهد را . 

 

3-6-4  HISTORY 

دکمه   فشردن  صفحه   ،HISTORY، با  در  سانترال  شود  Historyمنوي  مي  منو    . باز  اين  سربرگ  سه  در 

 مشاهده مي شود که عبارتند از: 
◼ History-Patient List 

◼ History-Alarm Setting List 

◼ History-Nurse Call List 

 

 

3-6-5  PACS View 

  ي   ، صفحه PACS Viewبا کليك روي دکمه در صورتي که نرم افزار، اتصال به سرور پكس را پشتيباني نمايد  

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

 

 : توجه

غيرفعال می    PACS View، دکمه ی    A×B Beds + A×B Bedsدر مدهای نمايشی  با ساختار  

باشد. 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحه نمايش دوم                                            صفحه نمايش اصلي 

 

 

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

View ”   .کليك نماييد 

 

 : توجه

غيرفعال   Bed View، دکمه ی  B Beds×B Beds + A×Aدر مدهای نمايشی  با ساختار  ✓

 می باشد. 

حالت نمايش  نشان دهنده فعال بودن  Bed Setupدر منوی ، Bed Viewسبز بودن دکمه ی   ✓

Bed View  .برای آن تخت است 

 

 

 در صفحه نمايش دوم   Bed Viewنمايش  1-4شكل 
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 Bed Viewصفحه نمايش  2-4

4      1 

      

 

 

 . اطالعات بيمار 1

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

 

 . شكل موج ها2

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

 

 . پارامترها3

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

 

 . آالرم 4

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

 

  

 
 

2 
3 

 Bed Viewصفحه نمايش    2-4شكل
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 کنترل آالرم  5فصل 

 ساختار آالرم 1-5
آالرم در نتيجه بروز عالئم حياتي غيرطبيعي )آالرم فيزيولوژيكي( و يا مشكالت فني بدسايد )آالرم تكنيكي( به  

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

،  CMSاست. آالرم هاي صوتي و تصويري    CMSصرفاً جهت اطالع کاربر از وضعيت فعلي    CMSسيستمي  

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

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

 آالرم ها ي فيزيولوژيكي    .  1 

 .  آالرم ها ي تكنيكي      2 

 .  آالرم ها ي سيستمي  3 

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

 آالرم با اولويت باال ،1.  سطح 1          

 آالرم با اولويت متوسط    ،2.  سطح 2          

 آالرم با اولويت پايين    ،3.  سطح 3          

 

 آالرم ها ی صوتی  5-1-1

 آالرم هاي صوتي با سه سطح فعال مي شوند: 

 ثانيه يكبار  10هر، ”Do-Do-Do------Do-Do, Do-Do-Do------Do-Do“:   1آالرم صوتي سطح -

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

 رثانيه يكبا  50هر،  ”Do“:   3آالرم صوتي سطح -

 

 :  توجه

دهد ✓ رخ  همزمان  طور  به  متفاوت  اولويت  با  هايی  آالرم  با    ، سيستم،  اگر  را  صوتی  آالرم 

 باالترين اولويت فعال می کند.   

متری به صفحه نمايش قابل مشاهده و آالرم    2آالرم های تصويری بطور ميانگين از فاصله   ✓

 متری قابل شنيدن می باشد.   10صوتی از فاصله حدوداً 

و باالتر هنگامی که صدای آالرم از بدسايد   12در صورت استفاده از بدسايدهای با ورژن  ✓

 با رنگ خاکستری نمايش داده می شوند.  ی آن بدسايدقطع شود، همه پيغام ها
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 SILENCEعملکرد دکمه  5-1-2

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

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

 

 محل نمايش آالرم  1-5  شكل                                             

 

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

به طور خودکار فعال مي  ، صداي آالرم  صداي آالرم غيرفعال مي شود. در اين شرايط اگر آالرم جديدي رخ دهد 

براي  فعال کردن صداي آالرم به طور   . همچنين  با کليك مجدد آن، دکمه به حالت اول برمي  شود   ، دستي 

               گردد.                          
 

 

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

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

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

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

 شود .  خودکار فعال مي

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

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

آيد  به وجود مي  بيمار  براي  بيانگر سطوح  ،  زماني که وضعيت آالرم  متفاوت که  زمينه  با رنگ هاي پس  آالرم 

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

   

مربرروط برره قطررع ارتبرراط شرربكه  CMSو سيسررتمي  ، تكنيكرري بدسررايد آالرم هرراي تصررويري فيزيولرروژيكي

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

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

 مراجعه نماييد.( 21اطالعات بيشتر به فصل 

 

 :  توجه

اگر چندد آالرم   ، در شرايطی که چند آالرم با سطوح مختلف به طور همزمان برای يک پنجره رخ دهد

بده صدورت   1بده آالرم هدای سدطح    آالرم مربوطپيغام  ،  رخ داده باشد مادامی که رفع نشده   1سطح  

 ، ساير آالرم ها به طور چرخشی نمايش داده می شوند. در غير اينصورت چرخشی و

 

 چشمک زدن پارامتر 5-1-4

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

، باشرد ”ON“الرم تنظيم شده تجاوز کند و آالرم آن پارامتر در بدسايد حالت وقتي مقدار پارامترها  از محدوده آ

 شود.مي  نيز چشمك زن CMSمقدار آن پارامتر در 

 

 برا مقرادير  تغيير نمري کنرد بلكره  CMSمحدوده آالرم توسط    CMSبه صورت پيش فرض پس از راه اندازي  

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

 

 :  توجه

و يدا   CMSيا خاموش کردن  ، ذخيره می شود و با قطع ناگهانی برق  CMSآالرم های هر بدسايد در  

 غيرفعال شدن آالرم،  از بين نمی روند. 

 

 :  توجه

 ثانيه می باشد.   1بطور ميانگين   CMSمدت  تأخير ارسال آالرم از سمت بدسايد به 

 

 رنگ قلم رنگ پس زمينه  اولويت آالرم 

 مشكي قرمز  ( 1باال )

 مشكي زرد  (  2متوسط )

 مشكي فيروزه اي  (  3پايين )
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 هشدار  

فقط آالرم های مرتبط با آن پارامترهای ،  پارامترهای خاصی جهت مانيتورينگ انتخاب شده باشد  اگر

Bed  .اعالم می گردد 

مراقب، شرايط محيط و شرايط بيمدار بده تنظيمات صدای آالرم پارامترها با توجه به عدم حضور دائم 

 گونه ای تنظيم شود که منجر به بروز خطر برای بيمار نگردد. 

 

 وقتی که آالرم اتفاق می افتد :

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

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

 .  داليل وقوع آالرم را بشناسيد. 3

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

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

 :اطالعات کلی 1-6

مي   باز  زير  به شكل  منويي  بد،  هر  پارامترهاي  روي قسمت  کليك  و  با  است  داراي چندين سربرگ  منو  شود. 

سربرگ   اطالعات  و  تنظيمات  که  صورتي  در  شويد.  مختلف  منوهاي  وارد  سربرگ  هر  روي  کليك  با  ميتوانيد 

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

ي که به سانترال متصل شده اند و داراي اطالعات ذخيره  هاي  با کليك روي شماره تخت ليستي از شماره تخت 

 نمايش مي يابد.  شده مي باشند،

 : توجه

تغيير   ✓ صورت  برای    Bed Offsetدر  شده  تنظيم  بد  از  ها  تخت  شماره  ليست   ،Bed Offset 

 شروع خواهد شد. 

پارا ✓ تنها  حالت  اين  در  شود.  می  جمع  باال  سمت  به  سانترال  صفحه  منو  باز شدن  و    HRمتر  با 

 برای تخت ها نمايش داده می شود.  ECGسيگنال 

وارد منو شويد و سپس بخواهيد وارد    History يا    Settingدر صورتی که از طريق دکمه های   ✓

مربوط به يک تخت است، صفحه ای نمايش می يابد که بايد قبل از ورود    د که منحصراًيمنوهايی شو

کليک کنيد. در صورتی که خارج    OKاز ليست انتخاب کنيد و روی دکمه  را  به آن منو شماره تخت  

 اين صفحه کليک کنيد، صفحه بسته خواهد شد و در همان منو باقی ميمانيد. 

 

منو   از  بدون خروج  توانيد  و مي  روز مي شود  به  منوها  و ساير  منو جاري  بد اطالعات سربرگ  تغيير شماره  با 

 شماره تخت را تغيير داده و تخت ديگري را براي تغيير تنظيمات و يا بازبيني اطالعات انتخاب کنيد.  

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

 

 CMSمنوي 1-6شكل 
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 کنترل های مشترك  2-6

6-2-1  Tooltip 

 شود.  ي، ظاهر م رديگ ي قرار م صفحه در   ...  ، ري، تصوكون يآ ك ي يمكان نما رو  ي که وقت ياميپ
 

 تنظيمات با دسترسی سطح باال  6-2-2

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

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

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

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

Log out ،   ،در صورتي    دسترسي غيرفعال مي گردد. اين  يا اتمام زمان فوق و يا خارج شدن از منوي مربوطه

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

 شود.

 

 توجه: 

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

 دسترسی غيرفعال می گردد. امکان با خروج از منوی جاری که دسترسی آن فعال گرديده است،  ✓

 ، دسترسی غير فعال می گردد. Log Outو روی دکمه  با کليک روی آيکون  ✓

 

 

 صفحه کليد مجازی 6-2-3

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

و يا    متني که روي آن کليك شده وجود دارد و مي توان آنرا تغيير داد. با کليك خارج از صفحه کليد مجازي

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

 شود.

 اعداد و در غير اينصورت شامل اعداد و حروف مي باشد.اگر فيلد از نوع عددي باشد صفحه کليد فقط شامل 
 

 

 و تاريخ  ساعت 6-2-4

براي تعيين زمان و يا براي تعيين بازه زماني نمايش مي يابد. در هر دو حالت براي تغيير  صورت،  ساعت به دو  

انتخاب  را  سال يا ماه روي تاريخ باالي صفحه کليك کنيد. ابتدا سال، سپس ماه ميالدي و در مرحله آخر روز  

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

 کليك خارج از کادر ساعت، تغييرات اعمال نگرديده و صفحه بسته مي شود. 
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 Saveآيکون 6-2-5

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

 كون تغييرات ذخيره شده و منو بسته مي شود.موجود است. بعد از اعمال تغييرات با فشردن اين آي

 

 توجه: 

بايد   ✓ حتما  تغييرات  اعمال  و  ذخيره  منو،  برای  از  از خروج  آيکون  قبل  کليک    Saveروی 

 يا بستن منو تغييرات اعمال نمی گردد. و  کنيد، در غير اينصورت با رفتن به منوی ديگر 

منوی    ✓ کليد    bedsetup-Module Settingدر  انتخاب  اعمال می شود    با  تغييرات 

 اما منو بسته نمی شود. 

 
 

 

 Helpآيکون  6-2-6

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

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

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

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

 ببنديد.

 

 

  Captureآيکون  6-2-7

قابل مشاهده است. با کليك روي اين آيكون از اطالعات جاري در آن صفحه   در برخي صفحات آيكون  

 شويد.  Event Recallعكس گرفته مي شود و براي بازبيني عكس هاي گرفته شده، مي توانيد وارد صفحه 
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 Manage Patient منوی7فصل

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

 :  توجه

 ، و بدسايد، عالئم حياتی بيمار جديد که از سمت بدسايد ارسال شده   CMSبا برقراری ارتباط بين  

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

 

 ويرايش اطالعات بيمار 7-1-1

مي   اين صفحه  ويرايش  در  يا  وارد  را  و....  تولد  تاريخ  گروه خون،  نام، جنسيت،  قبيل  از  بيمار  اطالعات  توانيد 

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

 صفحه مي توانيد جنسيت را تغيير دهيد.  در  تصوير آدمك

 

 اطالعات بيمار ذخيره سازی   7-1-2

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

 شود.

 

 ترخيص يک بيمار  7-1-3

حافظه   از  او  حياتي  اطالعات  شدن  پاک  و  بيمار  آن  مانيتورينگ  به  دادن  پايان  معناي  به  بيمار  يك  ترخيص 

 بيمار:سيستم مي باشد. براي ترخيص 

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

 را فشار دهيد." Set"، ساعت و تاريخ ترخيص بيمار را انتخاب کنيد و دکمه ي در منوي باز شده .2

 کردن را تاييد نماييد.  Dischargeپيغام سيستم براي   -3 .3

 

 هشدار  

از   ✓ با  ،  کردن   Dischargeبعد  بدسايد  ارتباط  مقادير   CMSچنانچه  نشود،  کامل قطع  به طور 

 ذخيره می گردد.  به عنوان اطالعات بيمار جديد ارسالی از سمت بدسايد 

 

 اسکنر بارکد  7-2

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

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

 اطالعات کلی  1-8
 . را فراهم مي سازدو مقادير عددي پارامترها  ECGموج  بازبيني شكل  ساعت  48تا حداکثر  اين صفحه

 :  توجه

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

 تخته، درهنگام ذخيره ی اطالعات جديد، قديمی ترين اطالعات حذف می شود.  32

 

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

  ECG, SPO2, IBP1, IBP2, RESPهاي شكل موج بازبيني  ▪

 مقادير پارامترها   بازبيني ▪

▪ Options (پارامترهاو شكل موج  نتخاب ا ) 

 پيمايش در صفحات ▪

 عكس گرفتن از اطالعات  ▪

 جستجو در صفحات   ▪

 PDF  /گيري/ پرينت  رکورد  ▪

 

 موج هابازبينی شکل  8-2-1

موج  دو شكل  از    ه يثان  ستي ب  يا   وي شكل موج انتخاب  كاز ي   ( يا   ه يثان  20 في )در سه رد  قهي دق  يك در اين قسمت  

و ساعت هر لحظه در کنار مكان    خيتار  ، شكل موج  يدر هر صفحه را مي توان بازبيني کرد. با حرکت موس رو 

 .  ابد ي يم شينما نما

شكل موج  قابل تغيير هستند.    Optionدر اين قسمت، با استفاده از آيكون   شكل موج هاي نمايش داده شده

 هاي قابل انتخاب عبارتند از:  

ECG, SPO2, IBP1, IBP2, RESP 
 

   : توجه

 و نمايش ممکن است يک يا دو سيگنال ارسال نشود و لذا قابل انتخاب هااز بدسايدبرخی در 

 نيستند. 

 
 

 بازبينی مقادير پارامتر  8-2-2

با توجه به موقعيت مكان نما مقادير پارامترها در آن لحظه، در نوار باالي شكل موج نمايش مي يابد. پارامترهاي  

 قابل تغيير هستند.   Optionآيكون  در اين قسمت، با استفاده از  نمايش داده شده
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8-2-3 Options )   شکل موج و پارامترها( انتخاب 

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

اي   صفحه  آيكون  شود  اين  مي  بخش  باز  دو  از  است.  لي تشك  Signalو    Parameterکه  قسمت    در   شده 

Parameter  مقاد  توانيم کرد  پارامترها  ر يانتخاب  باال  ييچه  نوار  در  موج  شكل  همراه  صفحه    ي به 

Disclosure پارامترها عبارتند از: نيانتخاب است. اپارامتر قابل  12. حداکثر ابد ي شينما   

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

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

 : توجه

انتخاب   -ST-I, ST-II, ST، تمامی گزينه ها غير فعال می شود و در صفحه مقادير  Multi STبا 

III, ST-V1, ST-V2, ST-V3, ST-V4, ST-V5, ST-V6, ST-AVR, ST-AVF, ST-AVF  
 نيز نمايش می يابد.  HRانتخاب شده باشد مقدار  HRنمايش می يابد. در صورتی که 

 

قسمت   س   توان يم  Signalدر  کرد چه    2گردد. حداکثر    م ي ترس   Disclosureدر صفحه    ييها  گنال يانتخاب 

 قابل انتخاب عبارتند از: ي ها شكل موجهمزمان قابل انتخاب است.  شينما ي برا شكل موج 

ECG, SPO2, IBP1, IBP2, RESP 

 يا خارج از اين صفحه کليك کنيد.  OKبراي خروج از اين صفحه روي دکمه ي 

 

 Disclosureی پيمايش در صفحه  8-2-4

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

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

بعد از  ثانيه )در حالت دو سيگنال(    20)در حالت يك سيگنال( يا  ثانيه    Disclosure  ،60: داده هاي  آيكون  

 صفحه جاري را در صورت وجود نمايش مي دهد.

قبل از  ثانيه )در حالت دو سيگنال(   20)در حالت يك سيگنال( يا  ثانيه    Disclosure  ،60: داده هاي آيكون 

 صفحه جاري را در صورت وجود نمايش مي دهد.

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

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

 

 عکس گرفتن   8-2-5

از اطالعات جاري در صفحه عكس گرفته مي شود و براي بازبيني عكس هاي گرفته    با کليك روي آيكون  

 شويد.   Event Recallشده، مي توانيد وارد صفحه 

 

 



 ي سانترال سهنددفترچه راهنما

23 

 جستجو  8-2-6

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

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

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

 شود. مي 

 :  توجه

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

 

 Disclosureاز   PDF / پرينت گيری/ رکوردگيری 8-2-7

 وجود دارد که عبارتند از:  Disclosureدو روش براي رکوردگيري از  

  Disclosureالف( رکوردگيري عادي از  

  Disclosureاز صفحه  ي ب( رکوردگيري بخش

 

 

  Disclosureعادي از   پرينت گيري/( رکوردگيري الف

کل  -1 ا(  Print)     كون يآ  ي رو  ك يبا  آن    ي ري گ  نتيپر/ي ر يرکوردگ  يزمانبازه  انتخاب    ي برا  ي صفحه  از 

 شود.   يصفحه باز م 

در همان صفحه    گناليصفحه قابل انتخاب است که مربوط به سه سطر س   نيدر ا  يا   هي ثان  20  يسه بازه زمان  -2

 است.  Disclosure  ي

 شود.  يآغاز م يانتخاب ياز بازه   ير يگ نت يپر/يري رکوردگ ، Printدکمه   يرو  ك يبا کل -3

 :  توجه

س  یصورت   در دو  صفحه    گناليکه  کل  Disclosureدر  با  باشد،  داشته  ،  کون يآ   یرو  کيوجود 

 شود.  یآغاز مشکل موج صفحه جاری از دو  PDF / یريگ نتيپر / یريرکوردگ

 

  Disclosureاز صفحه  ي( رکوردگيري بخش  ب

انتخاب کنيد. محل با خط قرمز    Disclosureدر صفحه    گناليس   يرو  كي.  نقطه شروع رکوردگيري را با کل1

 رنگي نمايش داده مي شود.  

انتخاب کنيد. محل با خط    Disclosureدر صفحه    گناليس   يمجدد رو   كي. نقطه پايان رکوردگيري را با کل 2

 قرمز رنگي نمايش داده مي شود.  
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فشرد  Printآيكون  .   3 با  شود.  آغاز  شده  تعيين  محدوده  از  رکوردگيري  تا  دهيد  فشار  آن،  را  مجدد  ن 

 رکوردگيري را مي توان متوقف کرد.  

 :  توجه

لذا    دوم ادامه می يابد  عالمتزمان  انتهای  اول شروع و تا    عالمتزمان  ابتدای  از    رکوردگيری ✓

 ممکن است طول رکورد روی کاغذ از محدوده انتخابی روی صفحه بيشتر باشد. 

 وجود ندارد.  یر يگ نتيمارك کردن در حالت پر  امکان ✓

 قابل بازبينی هستند.  Event Recallدر منوی   PDF  یفايل ها ✓

 

، اطالعات بيمار شامل تاريخ و ساعت رکوردگيري، شماره  ECGدر هنگام رکوردگيري، عالوه بر چاپ شكل موج  

رکوردگيري،   نوع  قد،    IDبدسايد،  و  وزن  وجنس،  تولد  تاريخ  بيمار،  نام  سرعت  Trace2و    Trace1بيمار،   ،

در بدسايد، نام بيمارستان، نام بخش، نام پزشك و مقادير پارامترهابر روي کاغذ    ECGرکوردگيري و نوع فيلتر

مي چاپ  “  رکوردر  رکوردگيري،پيغام  طول  در  وظيفه   Recording Disclosure Bed#گردد.  نوار  در   ”

 مشاهده مي شود. 

 

 توجه : 

رکوردگ سربرگ  گيرير يدر  ف  نيگ  د،ي ل  ريمقاد   PDF  /ي/پرينت  شروع    لتريو  درخواست  زمان  به  مربوط 

 است. ي/پرينت گيري رکوردگير 
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 Graphical Trendسربرگ   9فصل

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

 :  توجه

ساعت    48تخته و   16ساعت در حالت    96به مدت  Graphical Trend   بعد از ذخيره ی اطالعات

 قديمی ترين اطالعات حذف می شود. تخته، درهنگام ذخيره ی اطالعات جديد،   32در حالت  
 

 عملکرد  2-9

 در اين صفحه مي توانيد:

 پارامترها  مقادير و  Trendبازبيني نمودار   ▪

▪ Options ) و بازه زماني پارامترها، گراف انتخاب( 

   Scale رييتغ ▪

 صفحات پيمايش ▪

 عكس گرفتن از اطالعات  ▪

 در صفحاتجستجو  ▪

 PDF / گيري / پرينت  رکورد  ▪

 
 

 و پارامترها  Trendبازبينی نمودار  9-2-1

انتخاب شده   پارامترهاي  نمودار  اين قسمت  اي در  دقيقه  يا ده  و  ساعته  زماني يك  بازه هاي  بازبيني    در  قابل 

مقادير پارامترها در باالي  است. رنگ نمودار پارامترها متناظر با رنگ نمايش داده شده آنها در صفحه اصلي است.  

 ت مكان نما تغيير مي کند، و مقدار هر پارامتر را در آن لحظه نمايش مي دهد.  مطابق با موقعينمودار 

قابليت انتخاب پارامترها جهت نمايش مقادير آن ها در نوار باالي نمودار و يا ترسيم نمودار آن ها از طريق گزينه  

Options .امكان پذير است 

 
 

9-2-2Options  )  زمانیانتخاب گراف، پارامترها و بازه( 

( قابل مشاهده است. با کليك کردن روي اين  Options)  آيكون    Trendمنوي  در سمت چپ نوار رنگي

 تشكيل شده است.   Time Widthو  Parameter, Graphاز دو بخش آيكون صفحه اي باز مي شود که 

ترهايي به همراه شكل موج در نوار باالي  ميتوان انتخاب کرد مقادير چه پارام  Parameterدر قسمت   ▪

 پارامترها عبارتند از:اين پارامتر قابل انتخاب است.  12نمايش يابد. حداکثر  Trendصفحه  

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

T1, T2, RESP, EtCo2, FiCo2, AWRR, BFI, BS, SQI, EMG, Multi ST 
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 :  جهتو

 ، تمامی گزينه ها غير فعال می شود و در صفحه مقادير Multi STبا انتخاب 
 ST-I, ST-II, ST-III, ST-V1, ST-V2, ST-V3, ST-V4, ST-V5, ST-V6, ST-AVR, 

ST-AVF, ST-AVF    که صورتی  در  يابد.  می  مقدار    HRنمايش  باشد  شده  نيز    HRانتخاب 

 نمايش می يابد. 

 

قسمت   ▪ صفحه    Graphدر  در  پارامترهايي  چه  نمودار  کرد  انتخاب    Graphical Trendميتوان 

 امترها عبارتند از: پاراين قابل انتخاب است. جهت ترسيم نمودار پارامتر  5ترسيم گردد. حداکثر 

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

 يا خارج اين صفحه کليك کنيد.  OKبراي خروج از اين صفحه روي دکمه ي 

 توجه : 

تعريف شده    Scaleو برای آن پارامتر بيش از يک    پارامتر انتخاب انتخاب شود  کي که    یدر صورت 

  داد.  ريي نمودار آن را تغ Scaleتوان  ی، مباشد

 

در چه بازه زماني )يك ساعته يا ده دقيقه اي(  ميتوان انتخاب کرد نمودار    Time Widthدر قسمت   ▪

 ترسيم شود.  

 

 Scale رييتغ  9-2-3

  ي رو  ك يشود. با کل  يظاهر م   Scaleشماره    ي گراف، در سمت راست نوار رنگ   شينما  ي برا  پارامتر  ك ي انتخاب    با

  Scaleنمودار متناظر با    كي شود. که با انتخاب هر    يمربوط به پارامتر ظاهر م   يها  Scaleاز انواع    ي ستيآن ل

 گردد.  ي م ميترس  د يجد 

 :  توجه 

Scale گردد.  یم ره يهر تخت و پارامتر ذخ   یانتخاب شده برا 

 

 Graphical Trendپيمايش در صفحه   9-2-4

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

 دهد.

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

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

 ذخيره را نمايش مي دهد.  Graphical Trend: قديمي ترين داده هاي  آيكون  
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 عکس گرفتن   9-2-5

از اطالعات جاري در صفحه عكس گرفته مي شود و براي بازبيني عكس هاي گرفته    با کليك روي آيكون  

 شويد.   Event Recallشده، مي توانيد وارد صفحه 

 
 

 جستجو  9-2-6

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

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

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

 بسته مي شود. 

 :  توجه

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

 

 

 Graphical Trendاز  PDF/ رکوردگيری/پرينت گيری 9-2-7

 باز مي شود.   پارامتر صفحه اي براي انتخاب با کليك روي آيكون   -1

 انتخاب کنيد. که مي خواهيد از نمودار آن رکوردر/پرينت گرفته شود  را پارامتر مورد نظر  -2

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

 

از نمودار پارامتر انتخابي در همان صفحه    PDFي/  رکوردگيري/پرينت گير  Print  دکمه با کليك روي    -3

 صورت مي گيرد.   Graphical Trendجاري 

 

نمايش    Graphical Trendهنگام رکورد گيري، عالوه بر چاپ نمودار پارامتر انتخابي که در صفحه    در

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

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

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

 وظيفه مشاهده مي شود.  
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 Numeric Trendسربرگ    10فصل

 اطالعات کلی  1-10

 .  را فراهم مي سازدساعت مقادير پارامترها  96اين صفحه امكان بازبيني حداکثر تا 

 :  توجه

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

 تخته، درهنگام ذخيره ی اطالعات جديد، قديمی ترين اطالعات حذف می شود.   32در حالت  

 

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

▪ Options )انتخاب پارامترها( 

 پيمايش صفحات ▪

 جستجو در صفحات   ▪

 عكس گرفتن از اطالعات  ▪

 
 

10-2-1 Options  )انتخاب پارامترها برای نمايش مقادير آنها( 

رنگي نوار  چپ  سمت  رOptions)  آيكون    منو  در  کردن  کليك  با  است.  مشاهده  قابل  آيكون  (  اين  وي 

 عبارتند از:  ي قابل انتخابپارامترها صفحه اي براي انتخاب پارامترها باز مي شود. 

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

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

 توجه : 

 ، تمامی گزينه ها غير فعال می شود و در صفحه مقادير Multi STبا انتخاب 
 ST-I, ST-II, ST-III, ST-V1, ST-V2, ST-V3, ST-V4, ST-V5, ST-V6, ST-AVR, 

ST-AVF, ST-AVF  .نمايش می يابد 

 

 Numeric Trendپيمايش صفحه   10-2-2

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

 صفحه را انجام مي دهد. 

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

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

 را نمايش مي دهد.س  Numeric Trend(: قديمي ترين داده هاي  First Page)آيكون  
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 جستجو  10-2-3

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

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

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

 مي شود. بسته 
 

 :  توجه

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

 عکس گرفتن  10-2-4

از اطالعات جاري در صفحه عكس گرفته مي شود و براي بازبيني عكس هاي گرفته   با کليك روي آيكون  

 شويد.   Event Recallشده، مي توانيد وارد صفحه 
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 Alarm Listسربرگ    11فصل

 اطالعات کلی  1-11

اطالعات نمايش داده شده در    ه ي بيمار را فراهم مي سازد.آالرم رخ داد  720اين صفحه امكان بازبيني حداکثر  

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

 : توجه

که   ✓ حالتی  محض   720در  به  شود،  دريافت  جديدی  رکورد  و  باشد  شده  ذخيره  رکوردآالرم 

 ذخيره ی رکورد جديد، قديمی ترين رکورد حذف می شود. 

 نيز وجود دارد.  HRامکان مشاهده محدوده آالرم  ، ECGدر صورت رخ دادن آالرم مربوط به  ✓

دستگاه   ✓ پشتيبانی  صورت  بر  CMSدر  عالوه   ،720    ، آالرم  آالرم    700رکورد  رکورد 

ARHYTHMIA  .به صورت مجزا ذخيره می شود 
 

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

 زمان تاريخ/فيلتر کردن بر اساس نوع، سطح و  ▪

 پيمايش صفحات ▪

 جستجو در صفحات   ▪

 عكس گرفتن از اطالعات  ▪

 Disclosureمشاهده آالرم با جزئيات از طريق صفحه  ▪

 PDFپرينت گيري/  /رکوردگيري ▪

 

 فيلتر کردن آالرمها 11-2-1

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

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

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

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

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

 موارد قابل  انتخاب براي سطح آالرم عبارتند از:   

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

 

جدول   ✓ که  صورتي  منو    باشد،  فيلتر داراي    Alarm Listدر  باالي  در  فيلتر  شكل  آيكون  به 

 نمايش مي يابد. 
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تا زماني که توسط کاربر حذف يا تغيير نكند براي همه تخت ها اعمال در اين صفحه  فيلتر انتخاب شده  ✓

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

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

 

 Alarm Listپيمايش صفحه  11-2-2

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

List  .را فراهم ميكند 

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

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

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

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

 

 جستجو  11-2-3

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

عبارت را  توانيد  خود  نظر  را    مورد  آن  و  کرده  کنيد تايپ  بازيابي  و  کردن  جستجو  وارد  از  بعد  تنها  عبارت.   ،

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

 

 عکس گرفتن  11-2-4

از اطالعات جاري در صفحه عكس گرفته مي شود و براي بازبيني عكس هاي گرفته    با کليك روي آيكون  

 شويد.   Event Recallشده، مي توانيد وارد صفحه 

 
 

 Disclosureمشاهده آالرم با جزئيات از طريق صفحه  11-2-5

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

 مشاهده نمود.   Disclosureبا مراجعه غير مستقيم به صفحه  

 

 Alarm Listرکوردگيری از  11-2-6

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

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

 را مي توان متوقف کرد.  رکوردگيري

 

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

رکوردگيري،   نوع  بدسايد,  بيمار  IDشماره  نام  قد   ،بيمار،  و  وزن  وجنس،  تولد    ، Trace2و    Trace1،  تاريخ 
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و مقادير پارامترهابر روي  نام پزشك  ،  نام بيمارستان ، نام بخش،  در بدسايد   ECGسرعت رکوردگيري ونوع فيلتر

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

 وظيفه مشاهده مي شود. 
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 NIBP Listسربرگ    12 فصل

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

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

 : توجه

ذخيره شده باشد و رکورد جديدی دريافت شود، به محض ذخيره   NIBPرکورد    1000در حالتی که  

 ی رکورد جديد، قديمی ترين رکورد حذف می شود. 

 

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

 و تاريخ/زمان  NIBPفيلتر کردن بر اساس رنج مقادير   ▪

 پيمايش صفحات ▪

 جستجو در صفحات   ▪

 اطالعات عكس گرفتن از  ▪

 رکوردگيري  ▪

 

 فيلتر کردن   12-2-1

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

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

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

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

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

 مي شود. 

نمايش داراي فيلتر باشد، آيكون فيلتر در باالي منو به شكل   NIBP Listدر صورتي که جدول  ✓

 مي يابد.

با    ربر حذف يا تغيير نكند براي همه تخت ها اعمال مي شود. فيلتر انتخاب شده تا زماني که توسط کا ✓

 د مجدد به اين منو فيلتر از بين خواهد رفت.وترک منو و ور 

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

 تمامي فيلترهاي اعمال شده برداشته مي شود.   Clearبا فشردن دکمه   ✓
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 :توجه 

ی در صدورتشده را به درستی انتخاب کنيد.    یگيرهنگام فيلتر کردن بر اساس بازه مقادير اندازه  

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

"Please select value correctly"  يابد. نمايش می 
 

 NIBP Listپيمايش صفحه   12-2-2

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

List  .را فراهم ميكند 

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

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

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

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

 

 جستجو   12-2-3

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

تنها   عبارت،  کردن  وارد  از  بعد  کنيد.  بازيابي  و  جستجو  را  آن  و  کرده  تايپ  را  خود  نظر  مورد  عبارت  توانيد 

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

 

 عکس گرفتن   12-2-4

از اطالعات جاري در صفحه عكس گرفته مي شود و براي بازبيني عكس هاي گرفته    با کليك روي آيكون  

 شويد.   Event Recallشده، مي توانيد وارد صفحه 

 

 NIBP Listرکوردگيری از   12-2-5

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

NIBP List   .آغاز مي شود 

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

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

 رکوردر چاپ مي گردد. در طول رکوردگيري،پيغام بر روي کاغذ نام پزشك و   بيمارستان ، نام بخش

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

 اطالعات کلی   1-13

فايل ها )عكس يا  را فراهم مي سازد. نام  گرفته شده    PDFو يا فايل هاي  اين صفحه امكان بازبيني عكس ها  

PDF)    براساس حرف اول منو، تاريخ و ساعت گرفتن عكس مي باشد. عكس ها بر اساس جديدترين به قديمي

 ترين مي باشند.

 توجه: 

و به محدض ذخيدره ی رکدورد   می شودذخيره    PDF  عدد  100عکس و    100  برای هر بيمار حداکثر

 جديد، قديمی ترين رکورد حذف می شود. 
 

 

 عملکرد 2-13
 در اين صفحه انجام موارد زير امكان پذير مي باشد:

  باز بيني عكس ها ▪

 ها  PDFباز بيني  ▪

 ها  PDFيا  عكس ي ساز رهيذخ اي نتيپر ▪

 PDFيا  حذف عكس ▪

 

 ها  PDF / بازبينی عکس ها   13-2-1

در کنار نام منو دکمه اي وجود دارد که مي توان با کليك روي آن مي توان گزينه ي  در سمت چپ نوار رنگي  

Image  ياPDF   را به ترتيب براي بازبيني عكس ها ياPDF  .ها انتخاب کرد 

ليستي از نام    Event Recallدر کنار صفحه  ( براي بازنگري،  PDFيا    Imageانتخاب شده )با توجه به گزينه  

و    شده اند داخل اين ليست دسته بندي    فايل ها نام  گرفته شده قابل مشاهده است.  (  PDF)عكس يا  فايل ها  

  ي م     >  کنار نام آن دسته مشاهده کنيد. با فشردن آيكون  در  راهاي موجود در هر دسته    فايلمي توانيد تعداد  

 .نمودرا مشاهده  فايل، مي توان آن فايلو با کليك کردن روي نام هر  ديد هاي موجود در هر دسته را  فايل  توان

 

 :توجه 

 ها را باز و بسته کنيد. فايل ليست  می توانيد با کليک بر روی آيکون  ✓

ذره بين تغيير پيدا می کند. در صورتی که نشانگر  شکلبا کليک روی عکس نشانگر موس به  ✓

محدوده عکس خارج شود، حالت ذره بين از بين رفته و نشانگر موس به حالت قبلی موس از 

 باز می گردد. 

 ابزاری برای تغيير سايز نمايش وجود دارد.   PDFدر کنار فايل های   ✓
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 فايل ها  پرينت يا ذخيره سازی    13-2-2

  ير يگ نتيپر جهت نتريپرانتخاب  يبرا  يمنو، صفحه ا  ي باال ي( در نوار رنگ Print)   كونيآ يرو   كيبا کل

        نهيبا انتخاب گز د يتوان يم  نيشود. همچن ي م انيقابل مشاهده است نما  يکه در صفحه جار  فايلياز 

"Print to File"،  صورت   به را   يجار  فايلpdf  د يينما ره يذخ . 
 

 :توجه 

يا    فايلی  که  یصورت   در ✓ نباشد  صفحه  در(  PDF)عکس   عدم   بر  یمبن  غاميپ  ، در حال نمايش 

 . ابد ي یم شينما  ايلف وجود

 . ديده رييرا تغ یساز ره يذخ ريمس دي توان یم Printصفحه  در ✓

 

 ها  PDF / حذف عکس ها     13-2-3

  فايل  انتخاب مي شود سپس با فشردن آيكون   فايل، آن PDFيا  با کليك روي مربع کنار نام هر عكس

 انتخاب شده حذف مي شوند. (هاي)

 

 

 :توجه 

موجود در آن دسته  ( PDF)عکس يا   یفايل هادر صورتی که نام دسته را انتخاب کنيد، تمامی 

حذف می شوند. 
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 Bed Setupسربرگ   14فصل

 اطالعات کلی  1-14
 نمايشي يا استخراج اطالعات را فراهم مي سازد. اين صفحه امكان تنظيمات مربوط به هر تخت شامل تنظيمات 

)شامل    Extract Data،  )شامل تنظيماتي مربوط تخت ها(  Setting  سربرگسه  شامل  نوار سمت چپ منو  

هاي  پارامترمربوط به  تنظيمات  شامل  )    Module Settingو    تنظيماتي جهت استخراج و يا ارسال اطالعات(

قابل مشاهده است. با   Save All Bedو    Saveباالي اين صفحه دو آيكون  رنگي  نوار    در  مي باشد.  بدسايد(

 Save)   و با فشردن آيكون  اعمال مي شود  تخت همان تغيير تنظيمات براي   (Save)  فشردن آيكون 

All Bed)    براي تمامي تخت ها اعمال مي گردد.   سربرگ جاري، کليه تنظيمات 

 توجه: 

از يدک  کليدک نکنيدد، هديچ    Saveصفحه روی آيکدون  هردر صورتی که بعد از تغيير تنظيمات  

 تنظيمات ذخيره و اعمال نمی گردد. 

 

 Bed Setup-Setting سربرگ 2-14

 قرار دارد.   View Settingو    Bed Setting بخشدو  Settingدر سربرگ 

 

14-2-1 Bed Setting 

 شامل موارد زير مي باشد: Bed Settingتنظيمات بخش 

▪ Periodic Record 
▪ Alarm Record 

▪ Freeze Record 

▪ Arr. to PACS 

▪ ST Default Point 

▪ Bedview 

▪ PACS 

▪ ECG Lead  

▪ ECG Gain 
▪ CMS Signals Speed 

▪ HR Alarm 

 توجه: 

بدسايد قابليت ارسال و دريافت تنظيمات پارامترها به سانترال را پشدتيبانی کندد، در صورتی که  

در ايدن قسدمت CMS Signals Speedو  HR Alarm ،ECG Lead ،ECG Gainمدوارد 

 قابل تنظيم خواهد بود.  Parameter Settingsنمايش داده نمی شود. اين تنظيمات در سربرگ 
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■Periodic Record/Print 

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

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

 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 ( 

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

سرعت   ،Trace2و  Trace1،  تاريخ تولد وجنس، وزن و قد  ،بيمار، نام بيمار IDي، شماره بدسايد, نوع رکوردگير 

نام پزشك و مقادير پارامترهابر روي کاغذ  ،  نام بيمارستان، نام بخش ،  در بدسايد   ECGرکوردگيري ونوع فيلتر 

نمايش داده  در نوار وظيفه    "# Recording Periodic Bed"چاپ مي گردد. در هنگام رکوردگيري عبارت  

 مي شود. 

 
■Alarm Record 
سيستم به طور اتوماتيك شروع    ،به محض وقوع آالرم  ،مربوط به آن بيمار  Alarm Recordبا انتخاب گزينه   

پارامتر مقادير عددي  که  افتد  مي  اتفاق  زماني  رکوردگيري  اين  کند.  رکوردگيري مي  از محدوده هاي    HRبه 

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

طول رکورد گيري, عالوه بر چاپ شكل موج    در رکورد مي گيرد.    ECGثانيه از شكل موج    20سيستم به مدت  

ECG  ،اطالعات بيمار شامل تاريخ و ساعت رکوردگيري, شماره بدسايد, نوع رکوردگيري ,ID  بيمار، نام بيمار ،  

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

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

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

 
■Freeze Record 

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

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

 فريز کرده و از آن رکوردگيري کنيد.  

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

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

و مقادير پارامترهابر روي کاغذ  نام پزشك  ،  نام بيمارستان، نام بخش ،  در بدسايد   ECGرکوردگيري ونوع فيلتر 

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

 مشاهده مي شود. 

 
■Arrhythmia to PACS 

اگر نرم افزار امكان ارتباط با سرور پكس را داشته باشد با انتخاب اين گزينه به محض رخداد آريتمي، اطالعات  

ECG    ثانيه به همراه اطالعات    10به مدتTrend    در زمان رخداد آريتمي وانواع آريتمي که در اين بازه زماني

 رخ داده به سرور پكس ارسال مي شود. 
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■HR Alarm 
فعال خواهد شد.    HRتمامي عالئم آالرم از قبيل پارامترهاي چشمك زن و صداي آالرم    ”ON“حالت    با انتخاب

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

HR آيكون محو مي گردد. ، نمايش داده مي شود. با فعال شدن مجدد آن 

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

 تنظيم محدوده آالرم■

محدوده آالرم روي ابزاري قابل مشاهده و تنظيم    باشد،  ON  روي حالت  HR Alarmدرصورتي که وضعيت  

 است. 

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

 
■ECG Lead 

 گزينه براي انتخاب وجود دارد:   12در اين قسمت حداکثر  

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

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

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

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

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

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

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

----------------------------------------------------------- 

 :  توجه

 ، دباشدتنظديم ليدد  5 بدسايد روی فقط برای حالتی که V ,aVF ,aVL ,aVRليدهای  ✓

 قابل انتخاب هستند. 

، قابدل انتخداب دباشدتنظيم  ليد    10  بدسايد روی  فقط برای حالتی که  V6تا    V1ليدهای   ✓

 . هستند

 

 

 
■ECG Gain 

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

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

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

 :  توجه

و بدسايد، هيچ تأثيدری روی يکدديگر   CMSدر    ECGتغيير سرعت جاروب شکل موج   ✓

  نمی گذارند. 

 

■ST Default Point 
باز مي شود که     ISOو    STدر زمان جاري و مكان    نرمال  ECGشكل موج  با فشردن اين دکمه صفحه اي 

با خطوط قرمز و سبز روي  تنظيم شده روي بدسايد   ترتيب  به  آن  ل موجكش را  را در پايين    هاو مقادير عددي 

مكان و    ،شكل موج يش مي دهد. مي توان با استفاده از دکمه هاي جهت يابي و يا با کليك روي  انم  شكل موج

تنظيمات جديد براي بدسايد فرستاده مي شود و در    OKبه محض کليك روي دکمه    مقادير آنها را تغيير داد.

 آن نمايش مي يابد.  صورتي که تغييرات روي بدسايد اعمال گردد پيغامي مبني بر

 

 : توجه

شکل مدوج   12را داشته باشد، همه ی    ECGليد    12در صورتی که بدسايد قابليت ارسال   ✓

 نمايش داده می شود.  ISOو  STبرای تنظيم مقادير 

 نام ليد هر شکل موج کنار آن نوشته شده است.  ✓

 شکل موج جديد دريافت و ترسيم می شود.  آيکون با فشردن  ✓

 توسط کاربر مجاز  قابل تنظيم می باشد. اين قسمت  ✓
 

 

■Bedview 
تنظيم شده اند فعال و قابل استفاده مي    mxn Beds + Bedviewفقط در صفحاتي که به صورت    دکمه اين  

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

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

 خواهد بود. 

 
 

■PACS 
ت سيگنال  عاثانيه اطال  10تعريف شده باشد اين گزينه فعال مي شود. با انتخاب آن    PatientIDاگر براي بيمار  

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

 

 :  توجه

و مشاهده   DICOMدقت کنيد. از اين اطالعات برای ساخت فايل    Patient IDدر وارد کردن   ✓

 آن استفاده می شد و لذا بايد برای هر بيمار منحصر به فرد  باشد.
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بيمار   ✓ اطالعات  حتماً  بيمار  شدن  مرخص  فايل    Dischargeهنگام  اينصورت  غير  در  شود. 

DICOM  .بيمار جديد از بيمار قبلی قابل تشخيص نخواهد بود 

14-2-2   View Setting 

 فراهم است. در اين صفحه امكان تنظيمات زير  

 انتخاب شكل موج ها  ▪

 انتخاب پارامتر ها ▪

 

 CMSانتخاب شکل موج های صفحه اصلی  ◼

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

 

 : توجه

شکل موج جهت مانيتورينگ   5تا   2در صفحات نمايشی حداکثر از  Bedبا توجه به ارتفاع پنجره  ✓

 قابل انتخاب است. 

انتخاب   ECGشکل موج  ، بطور پيش فرض با هم وجود ندارد.  RESPو   Co2امکان انتخاب  ✓

 شده و قابل تغيير نيست. 

 

 CMSاصلی   انتخاب پارامترهای صفحه ◼

 از: گزينه هاي قابل انتخاب عبارتند 

Full Parameter.قابليت مانيتورينگ کل پارامترها فراهم است : 

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

 : توجه

 انتخاب نشده باشد :   FullParameterاگر     

 پارامتر فراهم است.  4امکان انتخاب حداکثر   ✓

 روی صفحه مشاهده می شود.  Bedفقط آالرم های مربوط به پارامترهای انتخاب شده آن   ✓

و آالرمهای مربوط به آن و پارامترهای وابسته به آن   HRدر حالتی که منو باز است پارامتر   ✓

 . به عالوه آالرمهای مربوط به پارامترهای انتخاب شده نمايش می يابد

 

 انتخاب شده باشد:  Full Parameterاگر 

 نمايش نمی يابد.  Full Parameterدر حالت  BFAپارامتر  ✓

 : توجه

بدسايد    HRپارامتر    Sourceاگر       ✓ عبارت    IBPيا    SPO2روی  روی    HRانتخاب شود، 

 نمايش می يابد.  PRبه صورت CMS صفحه 
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◼ Color of Signal/Parameters 

صفحه اي براي انتخاب    ، Color of Signal/Parameterخش  ب دکمه ي هر يك از پارامترها در  با کليك روي 

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

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

اگر قصد مانيتورينگ با رنگ پيش فرض تمام پارامتر    پارامتر/شكل موج  تغيير نمي کند و صفحه بسته مي شود. 

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

 

 

 Bed Setup-Extract Dataسربرگ  3-14

 مي باشد.  Exportو  HIS Settingاين بخش شامل دو قسمت  

 

14-3-1 HIS Setting 

 در اين بخش امكان تنظيمات زير فراهم است: 

▪ Event to send data 
▪ Parameters to save 

 

 دسترسی به تنظيمات اين بخش تنها برای افراد مجاز امکان پذير است. توجه: 

 
◼ Event to send data 

 گزينه هاي قابل انتخاب شامل موارد زير است:

 

1. ALL Alarms, ECG, SPO2, RESP, IBP1, IBP2, NIBP, TEMP, CO2, ARR 
يا پارامترهاي مرتبطشان، مقادير   انتخاب شده  پارامتر  براي  باال به محض وقوع آالرم  از موارد  انتخاب هريك  با 

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

 ارسال مي گردد.  HIS سرور

 
 

2.   Record 
 با انتخاب اين گزينه، در صورت انجام هرگونه رکوردگيري مقادير پارامترهاي انتخاب شده در 

" Parameters to save "  براي سرورHIS  .ارسال مي گردد 

 
3. NIBP Measurement 
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فشار  در صورت انتخاب اين گزينه، با اندازه گيري فشار غير تهاجمي مقادير سيستول، دياستول و ميانگين  

 ارسال مي گردد.  HIS شرياني براي سرور

 

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

save"  در بازه هاي زماني قابل تنظيم براي سرورHIS  .ارسال مي گردد 

زماني ظاهر مي شود. با کليك روي    ، دکمه هاي براي تنظيم بازه Periodicکردن دکمه    ONدر صورت  

مي توانيد تنظيم زمان را از دقيقه به ساعت تغيير دهيد. پس از انتخاب واحد زماني خود با    minuteدکمه  

 زمان دقيق را تنظيم کنيد. –و    +فشردن دکمه ها  

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

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

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

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

 

 توجه: 

با انتخاب پارامترهای اصلی، مقادير پارامترهای وابسته به آن نيز به سرور ارسال خواهد شد   ✓

 نيز به سرور ارسال خواهد شد.  PVCsو  STادير پارامترهای  مق HRبرای مثال با انتخاب پارامتر 

 

سرور   ✓ برای  اطالعات  منوی   HISارسال  در  که  گيرد  می  صورت  هايی  تخت  برای  تنها 

ManagePatient برای آنها PatientID  .تعريف شده باشد 

 

بيمار،   ✓ پذيرش  دقت  PatientIDهنگام  با  را  بيمار  آن  به  يافته  در    اختصاص  نماييد  وارد 

 ممکن است اطالعات به نام بيمار ديگری ثبت شود.  IDصورت اشتباه وارد کردن اين 

 

انتخاب   Manage Patientرا در منوی    Discharge  گزينه در صورت ترخيص بيمار حتما   ✓

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

 جديد همچنان به نام بيمار قبلی ثبت خواهد شد. 

 
 

 تنها زمانی برای سرور ارسال می شود که   NIBPمقادير پارامتر  ✓

 انتخاب گردد.  NIBPMeasurementگزينه  -1 

 برای ذخيره و ارسال به سرور انتخاب شود.  NIBPپارامتر   -2 
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 خون غير تهاجمی صورت گيرد. اندازه گيری فشار  -3 

نمی   ارسال  پارامتر  اين  از  مقداری  شده،  ذکر  مرحله  سه  از  يک  هر  انجام  عدم  درصورت 

 گردد.

 

14-3-2 Export 

را فراهم    استخراج اطالعات و ذخيره سازي آن بر روي حافظه خارجي )فلش يا هارد ديسك  بخش امكان اين  

 شامل موارد زير مي باشد: و مي کند 
 

1. Information : 

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

• Alarm List جهت استخراج اطالعات مربوط به آالرم هاي رخ داده که در :Alarm List    نمايش

 ، اين گزينه را انتخاب کنيد. داده مي شود

• :Disclosure    صفحه در  که  حياتي  پارامترهاي  هاي  سيگنال  استخراج    Disclosureجهت 

 ، اين گزينه را انتخاب کنيد.نمايش داده مي شود

• Trend  پارامترهاي حياتي که در صفحه : جهت استخراج مقاديرTrend  اين  نمايش داده مي شود ،

 گزينه را انتخاب کنيد. 

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

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

 

)قسم .2 استخراجي  اطالعات  نوع  انتخاب  به  توجه  تنظيم  Informationت  با  براي  زير  موارد  از  يكي   )

 نمايش مي يابد: 

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

 اين قسمت تنظيمي وجود ندارد.

• Alarm List :    در صورتي که درInformation    گزينهAlarm List    را انتخاب کرده باشيد، در

اين قسمت ميتوانيد انتخاب کنيد که آالرمهاي کدام پارامتر استخراج شود. آالرم هاي قابل انتخاب  

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

BFA 
• Disclosure:    در صورتي که درInformation    گزينهDisclosure    را انتخاب کرده باشيد، در

شود.   استخراج  پارامتر  کدام  سيگنال  که  کنيد  انتخاب  ميتوانيد  قسمت  قابل  اين  هاي  سيگنال 

 انتخاب عبارتند از:  

ECG, SPO2, RESP, IBP1, IBP2 

 

• Trend  در صورتي که در :Information    گزينهTrend    را انتخاب کرده باشيد، در اين قسمت

 انتخاب کنيد که مقادير کدام پارامترها استخراج شود. پارامترهاي قابل انتخاب عبارتند از:  ميتوانيد 
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HR, SPO2, RESP, IBP1, IBP2, CO2, T1, T2, BFA 
 

 

3. Time  : 

در اين قسمت مي توانيد بازه زماني خود براي استخراج اطالعات را تنظيم کنيد که شروع و پايان استخراج  

 اطالعات در چه تاريخ و زماني باشد. 
 

4. File Format  : 

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

 

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

باز مي شود که مي   Desktopصفحه به صورت پيش فرض در مسير   انتخاب مسير ذخيره سازي ظاهر مي شود. 

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

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

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

 وجود دارد.   Saveو  Cancelدو دکمه  Dialog Boxدر پايين صفحه  

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

Cancel  دکمه فشردن  با   :Cancel    صفحه و  گيرد  نمي  انجام  سازي  ذخيره  بسته    Dialog Boxعمليات 

 خواهد شد. 

 

 Bed Setup-Module Setting سربرگ 4-14
 را فراهم مي سازد. هر پارامتراين صفحه امكان تنظيمات مربوط به هر تخت شامل تنظيمات 

ها   پارامتر  نام  از  ليستي  شامل  صفحه  ،  ECG  ،ARRHYTHMIA  ،ST  ،TEMP  ،NIIBP  ،IBPاين 

SPO2  ،CAPNO    وRESP  پارامتر هر  نام  روي  کليك  با  باشد.  قابل  مي  پارامتر  آن  به  مربوط  تنظيمات   ،

 مشاهده و تغيير است.

آيكون    زير  در دو  رنگي  آيكون   Save All Bedو    Saveنوار  فشردن  با  است.     (Save)  قابل مشاهده 

کليه تنظيمات   (Save All Bed)      تغيير تنظيمات براي همان تخت اعمال مي شود و با فشردن آيكون

 سربرگ جاري، براي تمامي تخت ها اعمال مي گردد.  

 

 توجه: 

آن را ذخيره    Saveروی آيکونبا کليک    پارامتر  در صورتی که بعد از تغيير تنظيمات هر   ✓

ذخيره و تغييرات ، هيچ يک از و صفحه را ترك کنيد يا پارامتر ديگری را انتخاب کنيدنکنيد 

 اعمال نمی گردد. 
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14-4-1  ECG 

 

ECG    تنظيمات  شاملLead    ،Gain    ،Speed    ،Filter    ،Source   ،Average   ،Pace Detect    ،

Alarm Record  ،On/Off Alarm    وLimit  Alarm .است 
 

• Lead 
 گزينه براي انتخاب وجود دارد:   12در اين قسمت حداکثر  

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

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

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

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

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

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

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

 توجه : 

که    V ,aVF ,aVL ,aVRليدهای   ✓ برای حالتی  باشيم  5فقط  داشته  انتخاب   ، ليد  قابل 

 هستند. 

 . ندستهليد داشته باشيم، قابل انتخاب  10فقط برای حالتی که  V6تا    V1ليدهای   ✓

تأثيری روی يکديگر   CMSدر    ECGتغيير سرعت جاروب شکل موج   ✓ و بدسايد، هيچ 

 . نمی گذارند

✓ Extended    موج شکل  اما  گيرد.  می  قرار  استفاده  مورد  تشخيصی  شرايط   ECGدر 

 ممکن است يک مقدار نويز داشته باشد. 

انتخاب   ✓ زمان    Monitorبا  در  همچنين  يابد.  می  کاهش  الکتروکوتر  از  ناشی  اختالالت 

ست و زمين هم پتانسيل کننده ندارد، مورد استفاده هايی که سيستم دارای نويز بااليی ا

 قرار می گيرد. 

و     ECGدر صورت وصل بودن تمام ماژول ها اولويت اول با    AUTOبا انتخاب گزينه ی   ✓

 می باشد.  IBP2و  SPO2  ،IBP1سپس به ترتيب 

ماژول غير   ✓ از روی  نمايش ضربان قلب  به جای    ECGدر صورت   ،HR    ، PR    قرار می

 به رنگ همان ماژول تغيير پيدا می کند.  PRگ ليبل و مقدار  گيرد و رن

 

• Gain 

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

 به طور خودکار انتخاب مي شود.   گين  ترينمناسب، AUTOرا تنظيم نماييد. در مد   ECGشكل موج 
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• Speed 

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

 

 توجه : 

موج   ✓ شکل  جاروب  سرعت  روی    CMSدر    ECGتغيير  تأثيری  هيچ  بدسايد،  و 

 يکديگر نمی گذارند. 

 

• Filter 

 مي باشد. Monitorو  Extendedو  Normal   گزينه هاي قابل انتخاب

 

 توجه: 

✓ Extended    در شرايط تشخيصی مورد استفاده قرار می گيرد. اما شکل موجECG  

 داشته باشد.  ممکن است يک مقدار نويز

 

اختالالت ناشی از الکتروکوتر کاهش می يابد. همچنين در زمان   Monitorبا انتخاب   ✓

است بااليی  نويز  دارای  سيستم  که  مورد   هايی  ندارد،  کننده  پتانسيل  هم  زمين  و 

 استفاده قرار می گيرد. 

 

• Source 

( قلب  هاي  HRضربان  ماژول  موج  شكل  روي  از  تواند  مي  کاربر  انتخاب  صورت  در   )“ECG”    ،

“SPO2”    ،“IBP1”    ،“IBP2”  بر کارخانه  فرض  پيش  صورت  به  گزينه  اين  شود.  روي   گرفته 

AUTO   .قرار دارد 

 

 : توجه

 ECGدر صورت وصل بودن تمام ماژول ها اولويت اول با    AUTOبا انتخاب گزينه ی   ✓

 می باشد.  IBP2و  SPO2  ،IBP1 سپس به ترتيبو  

 

قرار می   HR    ، PRبه جای  ،    ECGدر صورت نمايش ضربان قلب از روی ماژول غير   ✓

 به رنگ همان ماژول تغيير پيدا می کند.  PRگيرد و رنگ ليبل و مقدار  

 
 

Average ثانيه مي باشد.  16ثانيه و   8ثانيه ،    4انتخاب قابل دسترس 

به مدت زمان انتخاب شده با تاخير نمايش مي    HR  مقدار  با انتخاب هر يك  از اين گزينه ها، تغييرات

 يابد. 
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• Pace Detect 

Pace    داراي بيماراني که  بايد    Pacemakerبراي  معمولي  ”ON“هستند  بيماران  براي    ”OFF“و 

 براي اطالعات بيشتر به دفترچه راهنماي بدسايد مراجعه فرماييد.  باشد.

• Alarm Record 

 فعال کردن اين بخش در سانترال فقط باعث فعال شدن آن روي بدسايد مي شود.    

 

• Alarm 

انتخاب   پارامتر  ONبا  ها، صداي آالرم و روشن شدن  تمام نشانه هاي وقوع آالرم مانند چشمك زدن 

و عالمت     تمام نشانه هاي وقوع آالرم غير فعال مي شود  OFF  بشود. با انتخانگر آالرم فعال مي  نشا

 در پنجره ي بيمار نمايش داده مي شود.   ECGدر کنار پارامتر   

 مهم ترين نوع آالرم است.  1مي باشد. سطح  2و   1انتخاب هاي قابل دسترس  

 

• Limit 

با تنظيم محدوده ي آالرم، هنگامي که از حد پايين است    250تا    30از    HRبراي    Limitمحدوده ي  

 فعال مي شود. آالرم و باال تجاوز کرد 

 

14-4-2  ARRHYTHMIA 

 نوع آريتمي دارد.   17سيستم قابليت اندازه گيري Arrhythmiaدر بخش  

 اين آريتمي ها شامل موارد زير هستند:

 

VTAC, RUN, AIVR, TACHY, BRADY, FREQUENT PVCs, ASYSTOLE, 

VFIB, AFIB, COUPLET, TRAGEMINY, BIGEMINY, R on T, PAUSE, 

MULTIFORM, PNC, PNP, ARR MONITOR, ALL ALARM LEVEL, ALL 

ARCHIVE, ARR RELEARN 

 

 : توجه

هاي   ✓ آريتمي  براي  آالرم  باشد   VTAC  ،ASYSTOLE  ،VFIBسطح  نمي  تنظيم  . قابل 

 فعال هستند. 1هميشه در سطح 

 

 زمان وقوع يك آريتمي خاص را تعيين مي کند.  RATEو   COUNTتنظيم  ✓

 

 ،RUN ،AIVR ،TACHY  ،BRADY  ،FREQUENT PVCs ،AFIBآريتمي هاي   ✓

COUPLET ،TRIGEMINY، BIGEMINY ،R on T ،   PAUSE    ،

MULTIFORM  ،PNC ،PNP     و    2و    1داراي سطحOFF    1مي باشند. با انتخاب سطح  

 طوسي مي شود.  OFFزرد و    2زمينه قرمز، سطح 
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  VTAC  ، RUN،   AIVR    ،TACHY،   BRADYبراي آريتمي هاي    Rateتنظيمات   ✓

 قابل تنظيم مي باشد.

 

  VTACآريتمي    Rateاز تنظيمات    RUN  ،AIVRمربوط به آريتمي هاي    Rateتنظيمات   ✓

 گرفته مي شود و در پنجره قابل تنظيم نمي باشد.

 

 قابل تنظيم مي باشد.  VTAC  ،RUN   ،AIVRبراي آريتمي هاي   Countتنظيمات  ✓

 

  اطالعات مربوط به آن   ،ه بعد از وقوع يك آريتمي  ک مي توان تعيين کرد    Archiveبا تنظيم   ✓

يا شود  کاغذ به    ذخيره  روي  بر  اتوماتيك  اينكه    ،طور  يا  و  شود  و  رکوردگيري  سازي  ذخيره 

 انجام شود. رکوردگيري به صورت همزمان 

 

• ARR MONITOR 

 براي فعال کردن و يا غير فعال کردن مانيتورينگ آريتمي استفاده مي شود. 

 

• ALL ALARM LEVEL 

 کنند.با استفاده از اين تنظيم، سطح آالرم همه ي آريتمي ها به صورت همزمان تغيير مي  

 

• ALL ARCHIVE 

 با استفاده از اين تنظيم، آرشيو تمام آريتمي ها به صورت همزمان تغيير مي کند. 

 

• ARR RELEARN 

  RELEARNعمليات يادگيري شروع مي شود و پيغام    ARR RELEARNبا کليك بر روي کليد  

 در باالي پنجره ي بيمار نمايش داده مي شود. 

 

14-4-3ST      

 ناميده مي شود.  STبه سمت باال و يا پايين سطح ايزو الكتريك، انحراف  STسگمنت جابجايي 

مي    Analysis    ،  Event Duration    ،Alarm Record    ،Alarm    ،Limitشامل    STتنظيمات  

 باشد. 

 

• Analysis 

 را فعال يا غير فعال کرد. STبا استفاده از اين تنظيم مي توان مانيتورينگ 

 

• Event Duration 
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بر روي    STبا استفاده از اين تنظيم مي توان مدت زماني را تعيين کرد که در اين مدت، شرايط آالرم  

و    15s  ،30s    ،45s  ،60sبرقرار بوده تا آالرم فعال شود. انتخاب هاي قابل دسترس    ECGشكل موج  

OFF  .مي باشد 

 

14-4-4 Temp 

 مي باشد. Limitو    Unit   ، Alarm Record    ،Alarmشامل   Tempتنظيمات  

 

• Unit 

و     (C براي تعيين واحد اندازه گيري دما مي باشد. انتخاب هاي قابل دسترس درجه ي سانتيگراد  )  

 ( مي باشد.  Fفارنهايت ) درجه ي 

 

14-4-5  NIBP 

 .مي باشد   Unit   ،Manual/Auto   ،Alarm Record  ،Alarm   ،Limitشامل  NIBPتنظيمات  

 

 

• Unit 

 مي باشد. KPaو يا   mmHgکه واحد ها برحسب   براي تعيين واحد اندازه گيري است 

 

• Manual/Auto 

 يك اندازه گيري انجام مي شود.    NIBP Startبا هر با ر انتخاب کليد    (Manual)در مد دستي 

  ،  2،  1، اندازه گيري به صورت متناوب انجام مي شود و شما مي توانيد فاصله هاي زماني  Autoدر مد 

ساعت    24 ،  20،  16 ،   12 ،  8،   4،   2دقيقه و   90،  60 ،  45،   30،  20،    15 ،  10،   5،    3

 را تنظيم  کنيد. 

 

14-4-6  IBP 

،   Unit  ،Label  ،Alarm Record   ،Alarm     ،Limit   ،Sweep شامل   IBP1بخش  تنظيمات

Filter  وAutoscale    و تنظيمات بخشIBP2    شامل Unit  ،Label  ،Alarm Record   

،Alarm    ،Limit   ،Sweep   ،Filter   وAutoscale  .مي باشد 

 

14-4-7 SPO2 

،    Average Time  ، Speed ، Sensetive mode     ، Alarm Recordشامل    SPO2تنظيمات  

Alarm    وLimit  باشد.مي 

 

14-4-8 CAPNO 
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تنفسي   ارزيابي  اين بخش شامل    capnoاز ماژول  براي  تنظيمات   Co2 Unit    ،Signalاستفاده مي شود. 

Speed    ، Signal Scale    ، Work Mode    ، Fill Signal    ،compensate    ،Waveforme    ،Gas 

Unit   وLimit .مي باشد 
 

• CO2 Unit 

گيري   اندازه  واحد  تعيين  قابل دسترس    CO2براي  انتخاب هاي    KPa  ،mmHgاستفاده مي شود. 

،%V است . 

 

14-4-9  RESP 

،    Lead    ،Gainاين تنظيمات شامل   به تنظيمات اين پارامتر دسترسي داريم.  Respبا انتخاب پارامتر  

Speed    ،Apnea Limit  ،Alarm   وLimit  مي باشد. 

 

 توجه: 

پارمتر ها سانترال تغييرات را به سمت بدسايد ارسال مي  با ايجاد هر تغيير در تنظيمات مربوط به  ✓

 کند.

در سانترال فقط باعث bedsetup-Module parametersآالرم رکورد در منوي   فعال کردن ✓

 فعال شدن آن روي بدسايد مي شود. 
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 Multi Leadمنوی  15فصل 

 اطالعات کلی 1-15
به صورت همزمان را فراهم مي سازد. اطالعات مربوط به ترسيم    ECGسيگنال    12اين صفحه امكان نمايش  

 سيگنال مانند سرعت و گين در نوار رنگي منو قابل مشاهده است.

 

 توجه: 

اين    CMSارسال نميشوند و    CMSتوسط مانيتور عالئم حياتی برای    ليدها  از  یسيگنال برخ ✓

اين سيگنال ها با قرار .  های دريافتی استخراج می کندليدسيگنال ها را با استفاده از سيگنال  

 در کنار نامشان مشخص شده اند. d–گرفتن پسوند  

 

  Not Activeارسال نگردد، پيغام    CMSدر صورتی که اطالعات هر يک از ليد ها به سيستم   ✓

 برای آن ليد نمايش می يابد. 
 

در صورتی که تخت متصل به سانترال اين قابليت را پشتيبانی نکند، اين صفحه برای آن تخت   ✓

غير فعال بوده و پيغامی مبنی بر عدم پشتيبانی اين قابليت از سمت بدسايد، در وسط صفحه  

 نمايش می يابد. 
 

های در حال حرکت را فريز کرد. در  با کليک در قسمت شکل موج، می توان تمامی شکل موج   ✓

” در نوار رنگی منو نمايش داده می شود. با کليک مجدد  Frozenاين حالت، پيغام قرمز رنگ “

 . اين قسمت، از حالت فريز خارج و پيغام محو می شودروی 
 

 

 عملکرد   2-15
 در اين صفحه انجام موارد زير امكان پذير مي باشد:

▪ Options  ( تنظيمات)مربوط به ترسيم سيگنال 

 عكس گرفتن از اطالعات  ▪

 PDF  /رکورد / پرينت گيري ▪
 

 

15-2-1 Options )تنظيمات مربوط به ترسيم سيگنال( 

( قابل مشاهده است. با کليك کردن روي  Options)  آيكون   Multi Lead در سمت چپ نوار رنگي منوي

 Printو   Speed  ،Gain ،Notch Filter  ،Drift Filterتنظيم  اين آيكون صفحه اي باز مي شود که قابليت

Time  کند. موارد قابل انتخاب براي هر يك از تنظيمات عبارتند از:  را فراهم مي 

Gain: X0.25, X0.5, X1, X2, X4 

Speed: 12.5, 25, 50 mm / s 
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Drift Filter: 0.5, 0.05 

Notch Filter: Off, 50, 60HZ 

Print Time: 3s, 10s 

 توجه: 

در صورتی که سيگنال دريافتی نمايشی باشد، به اين معنی که سيگنال فيلتر شده و با 

های مربوط به تغيير آن ها نمايش   گزينه ، ارسال گردد CMSسرعت و گين مشخص برای 

 . نمی يابد

 قابل انتخاب می باشد.  3sدر حالت رکوردگيری )رکورد حرارتی( تنها گزينه   ✓
 

 
 

 گرفتن عکس    15-2-2

از اطالعات جاري در صفحه عكس گرفته مي شود و براي بازبيني عكس هاي گرفته   با کليك روي آيكون  

 . شويد   Event Recallشده، مي توانيد وارد صفحه 

 

 توجه: 

 . اين دکمه تا زمانی که سيگنال ترسيم نشده است غيرفعال است

 

 Multi Leadاز  PDF / رکوردگيری/پرينت گيری  15-2-3   

  Optionبا توجه به تنظيم انجام شده در قسمت  ( در نوار رنگي باالي منو،  Print)با کليك روي آيكون  

 شود.  ي همان لحظه آغاز م  تاسه يا ده ثانيه قبل از  PDF/رکوردگيري/پرينت گيري

، اطالعات بيمار شامل تاريخ و ساعت رکوردگيري،  ECGشكل موج   12در هنگام رکوردگيري، عالوه بر چاپ 

بيمار، نام بيمار، تاريخ تولد وجنس، وزن و قد، سرعت رکوردگيري و نوع   IDشماره بدسايد، نوع رکوردگيري، 

در بدسايد، نام بيمارستان، نام بخش و نام پزشك بر روي کاغذ رکوردر چاپ مي گردد. در طول   ECGفيلتر

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

 

 توجه: 

ثانيه    Printدکمه   ✓ از گذشت سه  تنظيم  بعد  به  توجه  )با  ثانيه  ترسيم  (  Print Timeيا ده  از 

 سيگنال فعال می گردد. 

 ثابت می باشد.   mm/s  25ليد،    12پرينت/رکورد گيری از  / PDFسرعت   ✓
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 Bed Viewمنوی  16فصل 

 اطالعات کلی  1-16
نمايش   ترسيم و  امكان  را فراهم مي    دو اين صفحه  و آالرم ها  پارامترها  مقادير  به صورت همزمان،  شكل موج 

 .سازد

 

 توجه: 

موج   ✓ شکل  که  صورتی  موج    ECGدر  شکل  نام  بر  عالوه  باشد،  شده  انتخاب  نمايش  برای 

 اطالعات مربوط به ترسيم سيگنال )گين، سرعت، فيلتر( نيز نمايش می يابد. 

 

نيز نمايش می يابد.    Scaleانتخاب شده باشد، مقادير    IBP2يا    IBP1در صورتی که شکل موج   ✓

را   IBPو ليبل سيگنال  Scaleدرصورتی که ورژن بدسايد اين قابليت را پشتبانی کند و مقادير 

و ليبل نمايش داده شده در اين منو و بدسايد يکسان    Scaleارسال نمايد، مقدار    CMSبرای  

” را همراه با شکل IBPو ليبل“    Scaleبرای    250تا     30-است. در غير اينصورت مقدار پيش  

 موج نمايش می دهد.  

 

به سانترال   ✓   IBP2و    IBP1باشد، شکل موج های    Wearableدر صورتی که دستگاه متصل 

 نمايش نمی يابند. 

 

با کليک در قسمت شکل موج، می توان تمامی شکل موج های در حال حرکت را فريز کرد. در   ✓

اين قسمت، از  در  مايش داده می شود. با کليک مجدد  ” نFrozenاين حالت، پيغام قرمز رنگ “

 . حالت فريز خارج و پيغام محو می شود

 

 عملکرد   2-16
 در اين صفحه انجام موارد زير امكان پذير مي باشد:

▪ Options  ()تنظيمات مربوط به ترسيم سيگنال 

 عكس گرفتن از اطالعات  ▪
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16-2-1 Options )تنظيمات مربوط به ترسيم سيگنال( 

( قابل مشاهده است. با کليك کردن روي  Options)  آيكون    Bed Viewدر سمت چپ نوار رنگي منوي

اين آيكون صفحه اي باز مي شود که قابليت انتخاب دو شكل موج دلخواه را فراهم مي کند. موارد قابل انتخاب  

 عبارتند از:

ECG, SPO2, IBP1, IBP2, RESP 

 توجه: 

 . امکان انتخاب دو شکل موج يکسان وجود ندارد
 

 

 عکس گرفتن   16-2-2

از اطالعات جاري در صفحه عكس گرفته مي شود و براي بازبيني عكس هاي گرفته   با کليك روي آيكون  

. شويد   Event Recallشده، مي توانيد وارد صفحه 
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 Settingمنوی  17فصل 

 اطالعات کلی  1-17
 تنظيمات مربوط به کل سيستم را فراهم مي سازد. تغيير اين صفحه امكان 

چپ   سمت  مي  اين  نوار  سربرگ  دو  شامل  و    System Settingگردد،صفحه  کاربري  تنظيمات  به  مربوط 

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

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

 اعمال مي شوند. 

 توجه: 

از  Save در صورتی که بعد از تغيير تنظيمات اين صفحه روی آيکون   کليک نکنيد، هيچ يک 

 تنظيمات ذخيره و اعمال نمی گردد. 

 

2-17System Setting      
 است.  Systemو  Recorder/Printer Settingصفحه تنظيمات کاربري شامل دو بخش 

 

17-2-1 Recorder/Printer Setting 

 موارد قابل تنظيم در اين بخش عبارتند از: 
▪ Printing Mode 

▪ Speed 

▪ Time 

▪ Delay 

▪ Trace1 

▪ Trace 2 

▪ Grid 

▪ Reset 

 
◼ Printing Mode 

پرينتر انتخاب  يا  رکوردر    ، امكان  دارد.    PDFو  و  وجود  است  شده  انتخاب  رکوردر  فرض  پيش  حالت  در 

پرينتر روي  مد  تنظيم  با  است،  مشاهده  قابل  آن  با  متناسب  بخش  اين  يا    تنظيمات  تنظيمات  PDFو   ،

 تغيير مي يابد.آن  متناسب با 

 

 توجه: 

و پنج ثانيه ثانيه    40  به ترتيب  زمان و مقدار تأخير به صورت ثابت  PDFو  پرينتر  حالت  در   ✓

 خواهد شد. 

 را دارا می باشد. برای همه حالت ها ميليمتر بر ثانيه  50، 25، 12/ 5قابليت تنظيم سرعت  ✓

 ، صف پرينتر خالی وپرينتر ريست می شود. Reset Printerبا لمس/کليک دکمه  ✓

 



 ي سانترال سهنددفترچه راهنما

57 

◼ Reset 

 خالي و رکوردر/پرينتر ريست مي شود.   ي رکوردگيري، صف درخواستها Resetبا لمس/کليك دکمه 

 

◼ Speed 

Speed 50و  25، 12.5، سرعت رکوردگيري را که مي تواند مقادير mm/s  .باشد مشخص مي کند 

 

◼ Time 

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

يا   و  دستور    Continues  باشد.  Continuesثانيه  کاربر  که  زماني  تا  رکوردگيري  که  است  معني  اين  به 

 توقف را ندهد ادامه مي يابد.

 توجه:  

آن   ✓ زمان  و  باشد  بدسايد  طرف  از  رکوردگيری  فرمان  باشد   Continuesاگر  شده  تعريف 

 حداکثر بعد از يک دقيقه متوقف می شود. 

 ثانيه می باشد.  40اين زمان به صورت ثابت  PDFو در مورد پرينتر   ✓

 

◼ Delay 

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

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

 ثانيه مي باشد. PDF ،40و  پرينتر

 

 : توجه

  ( تأخير  زمان  به  عادی  رکوردگيری  شروع  زمان  Delayزمان  اگر  مثال،  برای  دارد.  بستگی   )

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

 چاپ گردد.   ”Rec“فشردن دکمه 

 

 

◼ Trace 1 

Trace 1 شكل موج اول رکوردگيري است که مي تواند يكي از شكل موج هاي ، 

 ECG, SPO2, IBP1, IBP2, RESP .باشد 

 
 

◼ Trace 2 

Trace 2شكل موج دوم رکوردگيري است که مي تواند يكي از شكل موج هاي ،                           

ECG , SPO2, IBP1, IBP2 , RESP, OFF  باشد. 
 

 

◼ Grid 
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 کاغذ به صورت شطرنجي چاپ مي شود.   Gridکردن حالت   ONبا 

17-2-2 System 

 : عبارتند ازموارد قابل تنظيم در اين بخش 

▪ Mode مد نمايش پنجره ها : 

▪ Screen Sizeاندازه صفحه )هاي( نمايش : 

▪ Signal Thickness ضخامت ترسيم شكل موج : 

▪ Language زبان : 

▪ Calendar تقويم : 

▪ Brightness روشنايي : 

▪ Volume صداي سيستم : 

▪ Date/Timeساعت و تاريخ : 

 

◼ Mode 
که مي توانيد چيدمان تخت ها روي صفحه ي    شودصفحه ي مد نمايشي باز مي    Modeبا فشردن دکمه  

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

نماييد. در صورتي که بيرون اين صفحه کليك کنيد تغييري اعمال نمي شود و صفحه بسته مي شود. ساختار 

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

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

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

 مشاهده مي شود.  
 

◼ ScreenSize 
دکمه   فشردن روي  انتخاب    Screen Sizeبا  براي  اي  با  اندازصفحه  باز مي شود.  نمايش  ه صفحه )هاي( 

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

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

 :انتخاب عبارتند از

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

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

 هشدار  

  ECGدر صورتی که سايز انتخاب شده متناسب با سايز صفحه نمايش نباشد، ترسيم سيگنال   ✓

 بدرستی صورت نمی گيرد. 

مانيتور ✓ سايز  مانيتورينگ  حين  شودCMS اگر  پيغام تنظيم  کردن  ی  ،  روشن  و  خاموش  برای 

 دستگاه ظاهر می شود تا تغييرات اعمال گردد. 

 توسط کاربر مجاز قابل تنظيم می باشد. اين قسمت  ✓
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◼ Thickness 

 ( Thick( و ضخيم ) Normal) نرمال موارد قابل انتخاب عبارتند از  

 
◼ Language 

 ي لهستان ،يياياسپان ، يزبان هاي قابل انتخاب عبارتند از انگليسي، فارس 

 
◼ Calendar 

 ي و شمس  يالد يقابل انتخاب عبارتند از مموارد  

 
◼ Volume 

در صورت تغيير صدا، براي اطمينان کاربر از درجه  درجه قابل تنظيم مي باشد.    4در  حداکثر  صداي سيستم  

آالرم صوتي با حجم صداي انتخاب شده نواخته مي گردد. )براي اطالعات بيشتر  در مورد    ، صداي تنظيم شده

 مراجعه نماييد.( 5آالرم به فصل 

 روي ليبل پشت سيستم قابل مشاهده است. CMSشدت صوتي 
 

 توجه: 

در اين قسمت دکمه ای برای تعيين حداقل درجه صدای آالرم وجود دارد که فقط برای کاربر مجاز 

 ل دسترسی می باشد. قاب
 

 

 ميزان روشنايی  ◼

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

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

 
◼ Date/Time 

صفحه اي براي تغيير زمان ظاهر مي شود. پس از انتخاب زمان مورد نظر  فيلد زمان و تاريخ،  با فشردن روي  

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

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

 هشدار  

، پيغام زير برای خاموش و  تنظيم شودCMSو يا سايز مانيتور   زمان، تاريخ ،  اگر حين مانيتورينگ  ✓

اعمال   CMSروشن کردن دستگاه ظاهر می شود تا تغييرات مربوط به تغيير تاريخ يا ساعت در 

 گردد.

 با تنظيم ساعت يا تاريخ به عقب، اطالعات قبلی از دست می رود.  ✓

 ساعت توسط کاربر مجاز قابل تنظيم می باشد.   ✓
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 پيغام خاموش و روشن کردن سيستم   1-17شكل  
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 Adminسربرگ  3-17

  اطالعات کلی 17-3-1

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

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

 توجه به درخواست کاربر وجود دارد.  
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 Historyمنوی  18فصل 

 اطالعات کلی   1-18
شامل   صفحه  سربرگ  سه  اين  ترتيب  به  است.  مشاهده  قابل  منو  چپ  سمت  نوار  در  که  شود  مي  سربرگ 

Patients List   )شده پذيرش  بيماران  اطالعات  آالرم    on/offوضعيت  ) Alarm Setting List   ،)شامل 

HR  محدوده فعال  آن  ،  غير  يا  فعال  وضعيت  سوابق  )   Nurse Call Historyو   (  Silenceدکمه    بودن و 

 مي باشد. (  Nurse Callهشدار 

   

 

2-18 Patient List 
بازبيني    Patient Listسربرگ   شده    2000اطالعات  امكان  پذيرش  س ربيمار  فراهم مي  اين جدول  .  ازدا  در 

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

Ward, Phone, Admit Date, Discharge Date 

 

 :  توجه

و بدسايد، شماره تخت و زمان برقراری ارتباط به عنوان زمان   CMSبا برقراری ارتباط بين   ✓

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

 ات آن در اين ليست نيز بروز می گردد. ، اطالعManage Patientاطالعات بيمار در منو 

در ليست برای آن تخت ذخيره و نمايش می    Dischargeکردن بيمار زمان    Dischargeبا   ✓

با  بيمار جديد در رديف ديگری  با بدسايد، اطالعات  ارتباط آن تخت  يابد. به محض برقراری 

 همان شماره تخت ذخيره و نمايش داده می شود. 

اطالعات بيمار ذخيره شده باشد و رکورد جديدی دريافت شود، به محض   2000در حالتی که   ✓

 ديد، قديمی ترين رکورد حذف می شود. ذخيره ی رکورد ج

 

 عملکرد  18-2-1

 در اين صفحه انجام موارد زير امكان پذير مي باشد:

 پيمايش در صفحات ▪

 جستجو در صفحات   ▪

 جستجو  1-1-2-18

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

تنها   عبارت،  کردن  وارد  از  بعد  کنيد.  بازيابي  و  جستجو  را  آن  و  کرده  تايپ  را  خود  نظر  مورد  عبارت  توانيد 

 اطالعاتي که حاوي آن عبارت باشد درليست قابل مشاهده خواهد بود.  
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  Patient Listپيمايش در صفحه  2-1-2-18

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

List  .را فراهم ميكند 

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

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

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

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

 

3-18 Alarm Setting List 
رکورد  هر  کرد.    ي توان بررس   ي را م  HRپارامتر    ي آالرم هاتنظيمات  اطالعات مربوط به  ،  Bedبا توجه به شماره  

دکمه    بودن و وضعيت فعال يا غير فعال  آن  ، محدوده  HRآالرم    on/offوضعيت    ، زمان و تاريخ  ، شامل رديف 

Silence   در خصوص آنBed  اطالعات اين صفحه عبارتند از: . باشد يم 

Row, Date, Time, Alarm, Limit, Silence 

 توجه : 

و يا وضعيت دکمه   HRرکورد مربوط به وضعيت آالرم   100در حالتی که برای هر تخت حداکثر   ✓

Silence   ،ذخيره شده باشد و رکورد جديدی دريافت شود، به محض ذخيره ی رکورد جديد

 قديمی ترين رکورد حذف می شود. 

 

 عملکرد  18-3-1

 در اين صفحه انجام موارد زير امكان پذير مي باشد:

 پيمايش در صفحات ▪

 فيلتر کردن بر اساس شماره تخت ▪

 

 Alarm Setting Listپيمايش در صفحه  1-1-3-18

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

Setting List .را فراهم ميكند 

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

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

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

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

 فيلتر کردن براساس شماره تخت    2-1-3-18

 در نوار رنگي باالي منو امكان انتخاب شماره تخت و فيلتر کردن اطالعات بر اساس آن فراهم است.
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4-18 Nurse Call List 

  ي شامل رديف، زمان و تاريخ  فشردن دکمه    Nurse Callسوابق    ين يامكان بازب  Nurse Call Listسربرگ  

Nurse Call  پاسخگو  ديبدسا  ي رو تاريخ  و  زمان  ا  ييو  فشردن  )با  هشدار  رو   نيبه  در    يدکمه  سانترال( 

 مي باشد.   Bedخصوص آن 
Row, Date, Request Time, Response Time 

 

 :توجه       

  ک ي   یبا حداقل فاصله زمان  رکوردها  د، يمکرر از سمت بدسا  ی در صورت ارسال درخواست ها ✓

 شود.     ره يذخ Bedهر  یبرا قهيدق

برا   یدر حالت ✓ به    100هر تخت حداکثر    یکه  ذخيره شده باشد و   Nurse Callرکورد مربوط 

رکورد جديدی دريافت شود، به محض ذخيره ی رکورد جديد، قديمی ترين رکورد حذف می  

 شود. 

 

 

 عملکرد  18-4-1

 اين صفحه انجام موارد زير امكان پذير مي باشد: در

 در صفحات شيمايپ ▪

 در صفحات جستجو ▪

 کردن بر اساس شماره تخت    لتريف ▪

 

 جستجو  1-1-4-18

  ي شود که م   يباز م  يمجاز  د يمنو، صفحه کل  يباال  يدر نوار رنگ  ""Search records  قسمت  يرو   كيکل  با

تا  د يتوان را  خود  نظر  مورد  باز  پيعبارت  و  جستجو  را  آن  و  تنها  د يکن  يابيکرده  عبارت،  کردن  وارد  از  بعد   .

 قابل مشاهده خواهد بود.    ستيآن عبارت باشد درل يکه حاو  ياطالعات

 

 Nurse Call Listدر صفحه  شيماي پ 2-1-4-18

 Nurse  ي در صفحات متوال  شيمايمنو امكان پ  يباال  ي در نوار رنگ   شيمايپ  يصفحه به همراه دکمه ها  شماره

Call List  كند يرا فراهم م . 

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

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

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

 

 کردن براساس شماره تخت   لتريف  3-1-4-18

رنگ   در ف  يباال  ي نوار  و  تخت  شماره  انتخاب  امكان  است.  لتر يمنو  فراهم  آن  اساس  بر  اطالعات  کردن 
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  Aboutمنوی  19فصل 

 اطالعات کلی  1-19
 شرکت سازنده قابل مشاهده است. در اين صفحه اطالعات مربوط به نرم افزار )از جمله نام و ورژن نرم افزاري( و 
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 رکوردر / پرينتر   20فصل 

 اطالعات کلی  1 -20
 است.    CMSقابل نصب بر روي   SAADATامكان پذير مي باشد. رکوردر  CMSنصب رکوردر حرارتي در 

                     چراغ رکوردر 

  

دکمه      باز کردن

   

 

 محل کاغذ       

   

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 عملکرد رکوردر 

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

 ثانيه ( 15،  14، ،... 5،6زمان تأخير براي رکوردگيري.  )تنظيم  ▪

 به صورت همزمان شكل موجدو يك يا  قابليت رکوردگيري از  ▪

 ECG, SPO2, IBP1/2, RESPقابليت رکوردگيري از شكل موج هاي   ▪

 (  paceدر طول رکوردگيري )در صورت وجود   paceرکوردگيري   ▪

 قابليت رکوردگيري ازسمت بدسايد ▪

 رکوردگيري از شكل موج فريز شده قابليت  ▪

 قابليت رکوردگيري خودکار از آالرم   ▪

 On/Offکليد  

 رابط برق 

 کانكتور

 پنل جلوي رکوردر  1-20شكل 
 

 پنل پشت رکوردر 2-20شكل 
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 Recorder/Printer/PDFسربرگ   1 -1 -20

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

 در اين صفحه امكان انتخاب رکوردر يا پرينتر وجود دارد.  

 چاپ مي گردد.  ،قبل از رکورد/پرينت گيري شكل موج مربوطه    ECGمقياس شكل موج  ✓

 کند.فقط از پرينتر ليزري پشتيباني مي   CMSدر حال حاضر   ✓

 است.  A4سايز کاغذ مناسب پرينتر،   ✓

و  امكان   ✓ )   اي  كي از    يريگ  نت يپررکوردگيري  را    (ECG, SPO2, IBP1/2, RESPدو شكل موج 

 کند.   يم يبانيپشت

 

 

 گيریپرينت  /انواع رکوردگيری 2 -20
رکوردگيري را در دو حالت کلي انجام    ،CMSو هم بدسايد صورت مي گيرد.    CMSرکوردگيري هم با فرمان  

 مي دهد: 

 رکوردگيری پيوسته  ▪

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

 در مورد پرينتر اين امكان وجود ندارد.  ✓

 

 عادی   PDF / گيریرکوردگيری/پرينت  ▪

    در اين حالت، رکوردگيري تا انتهاي بازه هاي زماني تنظيم شده ادامه مي يابد. اين بازه هاي زماني عبارتند از:  

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

 ثانيه اي مي باشد.  40اين زمان به صورت ثابت   PDFر و در مورد پرينت ✓

 

 و ديگر انواع رکورد/ پرينت گيري: 

   Graphical Trendپرينت گيري از /PDFرکورد/ ▪

   NIBP Listپرينت گيري از /PDFرکورد/ ▪

   Disclosureپرينت گيري از /PDFرکورد/ ▪

   Alarm Listپرينت گيري از آالرم  /PDFرکورد/ ▪

 پرينت گيري پريوديك  /PDFرکورد/ ▪

 پرينت گيري از آالرم به طور خودکار  /PDFرکورد/ ▪

 پرينت گيري از شكل موج فريز شده  /PDFرکورد/ ▪

 

 

 

 



 ي سانترال سهنددفترچه راهنما

69 

 

 پيغام های وضعيتی و عملکردی رکوردر 3-20
 تمام رکوردهاي عادي و يا پيوسته چاپ مي شوند: اطالعاتزير در ابتداي  

 مد رکوردگيري )عادي/پيوسته(  ▪

 تاريخ و زمان شروع رکوردگيري   ▪

 بيمار، نام بيمار، تاريخ تولد، جنسيت، وزن، قد   ID،شماره بدسايد  ▪

▪ Trace1 ،Trace2 

 ECGليد و گين  ▪

 در بدسايد   ECGنوع فيلتر  سرعت جاروب شكل موج و ▪

 بخش مربوطه و نام دکتر   ،بيمارستان ▪

 نام و مقدار پارامترها   ▪

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

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

“Stop”  يا عبارت  ”  #  In Queue“و  يابد.  مي  حال    Stopتغيير  در  سيستم  حاضر  درحال  که  دهد  مي  نشان 

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

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

 

 : توجه

 روشن بودن و صحت اتصاالت رکوردر اطمينان حاصل کنيد. از  ✓

 جهت رکوردگيری توجه نماييد.   Recorderبه مدت زمان تنظيم شده ی سربرگ  ✓

 

  عملکرد رکوردگيری از سمت بدسايد 

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

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

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

 مه مي يابد.، رکوردگيري خات”Rec“روي دکمه 

 

 : توجه

تنظيم    CMSدر حالت رکوردگيری از سمت بدسايد، مد رکورگيری در بدسايد بايد بر روی   ✓

 تنظيم شود.   OFFروی حالت INTERNAL RECORDERشده باشد. يعنی  

 

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

 متوقف خواهد شد.  CMSثانيه توسط     60پس از 
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 کاغذ رکوردر 4-20
 شود.  يماستفاده  يليمتر م 75با عرض از کاغذي SAADATرکوردر براي

 

 :  توجه

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

اينيد. کن غير  است کصورت،  در  حرارتی صدمه    ورکوردگيری ضعيف شود يفيت  ممکن  هد  يا 

 . ببيند

 . کنيداستفاده ن گريددارهای رکوردر از کاغذهرگز  ✓

 

استفاده نماييد. در غير    ،کند   پيشنهاد مي شود از کاغذ رکوردر با عالئم رنگي که اتمام کاغذ را يادآوري مي

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

 

 :  توجه

نگه داشتن استفاده شده   یچسب برا ازرول آن    یکه در انتها  یرکوردر  یاستفاده از کاغذها ✓

ممکن قبل از    یکاغذ، تا جا نوع  استفاده از اين    یشود. در صورت اجبار برا   یتوصيه نم   ، است

 .  انتها، کاغذ جديد را جايگزين کنيدبه رسيدن 
 

 هشدار

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

 شود.   میسوختگی   صدماتی چون

 

 هشدار

رکوردر    ، به طور پيوسته خارج می شود. با کشيدن کاغذ  ردر زمان رکوردگيری، کاغذ رکورد •

 دچار آسيب خواهد شد. 

 :  توجه

است، هرگز   و   آن در صورتی که کاغذ جمع شده  نموده  باز  را  رکوردر  در  نکشيد.  بيرون  با فشار  را 

 کاغذ را بيرون بياوريد. 
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 دادن کاغذ: قرار

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

 قرار دهيد.  محل خود کاغذ را در   رول  . 2

 در رکوردر را ببنديد.  .   3
 

 :  توجه

 د حرارتی باشد. از قراردادن صحيح کاغذ اطمينان حاصل کنيد. هسطح حرارتی کاغذ بايد در جهت 

 

 

 

 درست نارو ش ب.     الف. روش درست 

 قراردادن کاغذ رکوردر   نحوه 3-20شكل 

 

 :  توجه

که   صورتی  وجوددر  نخواهد     آشکارساز  مناسبی  عملکرد  باشد  شده  پوشيده  خارجی  مواد  با  کاغذ 

 داشت. در صورت مشاهده هر گونه ماده خارجی بر روی سنسور، آنرا زدوده و سنسور را تميز نماييد. 

 

 هشدار

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

 به هد حرارتی خودداری کنيد. 
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 رکوردر یخطا  یپيغام ها  5-20
 شوند. ي نمايش داده م وظيفه نوار زير در  ي درصورت بروز هريك از مشكالت زير، پيغام ها

 

 راه حل  علت  پيغام  

Software Error رکوردر  مشكل نرم افزاري 

صورت   در  نماييد  وروشن  خاموش  را  رکوردر 

فروش   از  پس  خدمات  با  مشكل،  رفع  عدم 

 سازنده تماس بگيرد. 

Hardware Error  رکوردر  يسخت افزارمشكل 

صورت  در  نماييد  روشن  و  خاموش  را  رکوردر 

فروش   از  پس  خدمات  با  مشكل،  رفع  عدم 

 سازنده تماس بگيرد. 

Door Open درب رکوردر را ببنديد.  باز بودن در رکوردر 

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

Printhead High Temp 
 دماي هد حرارتي بسيار 

 باال است. 
 براي چند دقيقه رکوردگيري نكنيد. 

Printhead High Volt  حرارتيباال ست.ولتاژ هد 

صورت   در  نماييد  وروشن  خاموش  را  رکوردر 

فروش   از  پس  خدمات  با  مشكل،  رفع  عدم 

 سازنده تماس بگيرد. 

Printhead Low Volt  .ولتاژ هد حرارتي پايين است 

صورت   در  نماييد  وروشن  خاموش  را  رکوردر 

فروش   از  پس  خدمات  با  مشكل،  رفع  عدم 

 سازنده تماس بگيرد. 
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 و تميز کردن سيستم   نگهداری 21فصل 
 

 بازرسی عمومی  1 -21
 الزم است سيستم هر دو سال يكبار توسط افراد متخصص سرويس و بازبيني گردد. 

استفاده نكنيد و سريعاً با بخش تجهيزاتپزشكي بيمارستان  CMSدر صورت مشاهده هر گونه آسيب ديدگي، از  

 سازنده تماس حاصل نماييد.يا خدمات پس از فروش شرکت 
 
 

 هشدار

که بخشی از مسئوليت بيمارستان يا CMSبرای    مناسبعدم بکارگيری يک برنامه نگهداری   •

 موسسه می باشد می تواند منجر به خرابی دستگاه و خطرات احتمالی برای سالمتی شود. 

 

کارکنان   • توسط  بايد  آن  نمودن  باز  يا  دمونتاژ  شامل  دستگاه  سرويس  يا  ايمنی  کنترلهای 

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

 دستگاه يا خطرات احتمالی برای سالمتی وجود خواهد داشت. 

 

 را خاموش کنيد. CMSاگر بيماری برای مانيتورينگ وجود ندارد   •
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 تميز و ضدعفونی کردن 2 -21
 

 نکات کلی* 

ذکر شده    يو روش ها سازندهشرکت شده توسط  د ييفقط از مواد تأدستگاه و تجهيزات آن بايد   کردن زيتمبراي 

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

ابزار عفونت    جهت  ي عنوان  برا نداردکنترل  ب  ي.  عفونت  کنترل  مسئول  با  عفونت،  کنترل    ا ي  مارستان يروش 

شود،    يم  اعمالشما    مارستانيکه در ب   ي محل  يها  يخط مشبه    ني. همچند يخود مشورت کن  ستيولوژيدمياپ

 . مراجعه نماييد 

 

 هشدار 

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

 دسدتگاه   نيدا  یبدرا  نيبندابرا  ، شود  زاتيبه تجه  بيممکن است باعث آساستريل کردن  ( ضدعفونی و  2

ذکدر شدده  مارستانيب یدر برنامه نگهدار اي ی آندر دستورالعمل لوازم جانب  نکهيشود، مگر ا  ینم  هيتوص

 باشد. 
 

( اگر هر گونه نشانه ای ناشی از صدمه ديدن و يا رو به زوال رفتن در دستگاه و متعلقدات آن مشداهده 3

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

. و لطفاً قبل از استفاده از سيستم به سيستم، اجازه دهيد کامالً خشک شوند  تاتصاالبرقراری  پيش از  (  4

 از محکم بودن کليه اتصاالت اطمينان حاصل کنيد. 
 

( برای جلوگيری از آلودگی محيط زيست در خصوص معدوم کردن تجهيزات بايد طبق مقررات مربوط به 5

 مارستان عمل گردد. بي
 

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

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

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

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

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

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

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

 

  هشدار 

 استفاده نکنيد.  CMSبرای ضد عفونی کردن  ETOاز
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  ي بستگ  ط يکردن به مح ز يدفعات تمروي سطوح دستگاه و تجهيزات جانبي آن بايد به طور منظم تميز شود. 

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

 زماني کوتاه تر صورت گيرد.  

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

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

 مواد مجاز برای تميز و ضدعفونی کردن عبارتند از:

 و صابون ولرم آب  -

 )در صورت لزوم براي صفحه نمايش(شيشه پاک کن  -

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

 

 سطوح خارجی   •

  مرطروب زيو تم نرم يبا استفاده از پارچه اسيستم و تجهيزات جانبي آن بايد  مواقع لزوم سطوح خارجيدر  

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

 

 : توجه

همدراه آن يدا برنامده دسدتورالعمل  ( برای تميز کردن تجهيزات جانبی کامپيوتر می توانيد بده  1

 کنيد. مراجعه  ی آنو لوازم جانب یا انهيرا زاتيتجه نگهداری بيمارستان مربوط به

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

 

 سطوح داخلی   •

 )هد چاپگر( رکوردر -

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

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

 شود، سپس در رکوردر را ببنديد. 
 

 هشدار  

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

 آن خودداری کنيد. 
 

 داخل کامپيوتر -

 شود. يم  هي مشابه توص  لهيوس   اي ي با استفاده از جاروبرقدستگاه  يکردن داخل ز يتمدر صورت لزوم، 
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 يابی عيب   22 فصل

شرکت سازنده انجام شود. در غير اينصورت،  يد  تأيمورد  فقط بايد توسط افراد آموزش ديده و    CMSتعمير       

 کاربر وبيمار قبول نمي کند.   ي شرکت سازنده هيچ گونه مسئوليتي در قبال خطر هاي احتمالي برا

ا براي حل مشكالت کوچك به علت عدم استفاده صحيح  به کاربر  براي کمك  يا خرابي    و   CMSز  اين بخش 

لوازم جانبي است. وقتي که با هر يك از اين مشكالت روبرو شديد، قبل از تماس با خدمات پس از فروش به  

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

 
 اقدامات الزم  داليل ممکن  مشکل

 عدم مشاهده 

 حياتيعالئم  اطالعات و    

 خاموش بودن-

 مانيتوربدسايد   •

 تجهيزات شبكه  •

 CMSصفحه نمايش     •

 CMSکيس •

 CMSو    بدسايد  يقطع ارتباط شبكه ا-

 کنيد.  يرا بررسمربوطه  سيم کابل برق     -

اطمينان    CMSاز روشن بودن و اتصال مناسب تجهيزات  -

 حاصل شود. 

 .توجه کنيد  CMS  يهابه پيغام    -

و    - کنتراست  تنظيم  اطمينان    يروشناياز  نمايش  صفحه 

 حاصل کنيد.

 توقف حرکت 

 و زمان   هاشكل موج  

Crash  ناگهان اثرقطع  در  سيستم     ي کردن 

 UPSيا خاموش شدن    برق
 . توجه کنيد  برنامه  ياجرا   يابتدا در    CMSبه پيغام    

Reset   با خدمات پس از فروش تماس بگيريد.   شدنمدام سيستم 

حياتنا    نمايش عالئم   يصحيح 

 آن ها   بودننرمال نو

 عدم نمايش صحيح اطالعات 

 از سمت بدسايد 

و مقايسه آن    يوسايل پزشكديگر  با    يعالئم حيات  يبررس  -

  ي، به فصل عيب يابطابقت. در صورت عدم  با بدسايد مربوطه

راهنماازبدسايد   حيات  يدفترچه  و    S1600بيمار    يعالئم 

S1800نماييد  مراجعه . 

با خدمات پس از فروش    اًاستفاده نشود و فوراز دستگاه    -

 . تماس بگيريد

Touch Screen 
 . کند  يعمل نم  يبه درست

 Touch Screenعدم اتصال کابل  -

 کاليبره نبودن صفحه نمايش -

پشت    Touch Screenکابل   در  محكم    CMS  کيسرا 

 کنيد.

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

صحيح  و  کامل  نمايش  عدم 

 اطالعات 
 و بدسايد   CMSبين  قطع ارتباط  

در صورت روشن بودن و اتصال مناسب تجهيزات، با خدمات  

 پس از فروش تماس بگيريد. 

 نمايش خط صاف شكل موج  و 

 پارامتر مربوطه   محو شدن مقدار  

 قطع يا خاموشي ماژول    -

 عدم وجود ماژول    -

و   روشن  مربوطه،  ماژول  وجود  ماژول  يا  از  نبودن  قطع 

 اطمينان حاصل کنيد. 

 عدم رکوردگيري 

 خاموش بودن رکوردر   -

 عدم اتصال رکوردر   -

 مشكالت سخت افزاري يا نرم افزاري رکوردر   -

 نداشتن کاغذ کوردر   -

 باز بودن درب رکوردر  -

 کنيد. رکوردر توجه  يخطايبه پيغام ها  -

-    . کنيد  حاصل  اطمينان  رکوردر  بودن  سالم  و  روشن  از 

بودن   روشن  از  حاکي  رکوردر  سبز  چراغ  بودن    آن)روشن 

 است.( 

 اطمينان حاصل کنيد.   CMS    از صحت اتصال رکوردر به  -

 رکوردگيري قبل ازقطع  

 اتمام زمان تعيين شده   

 کوردر رنداشتن کاغذ    -  

 باز بودن درب رکوردر  -

 ارتباط شبكه اي قطع     -

 رکوردر در نوار وظيفه توجه کنيد.  يخطا  يبه پيغام ها  -

رکوردر،  - تجهيزات  اتصال  و  بودن  روشن  صورت  با    در 

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

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

 سازنده استفاده شود. 

 عدم کوردگيري از سمت بدسايد 

 CMSدر حين کار با    

بدسايدبه  مد رکوردگيري    تنظيم  عدم     -

سمت   از  رکوردگيري  که    CMSصورتي 

 انجام شود. 

 اي   قطع ارتباط شبكه  -

 بدسايد   مد رکوردگيري

INTERNAL RECORDER)،OFF(  .تنظيم شود 

 

 HDMIاتصال ناصحيح کابل    - قطع صدا 
 

در صورت استفاده از يك مانيتور، سيستم را خاموش    -

کابل   و  محل    HDMIکرده  به  با   HDMI1را  که 

را   سيستم  و  کنيد  متصل  است  شده  مشخص  ليبل 

 روشن کنيد. 

منوي   در  بيماران  اطالعات  نمايش  عدم 

 سانترال 
 با خدمات پس از فروش تماس بگيريد.     - ارتباط بين منو با برنامه اصلي قطع    -
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 مشخصات فنی  23فصل 
SAHAND Pro SAHAND 

  Minimum Hardware Specification 

1.1GHz or above CPU 

DDR3 1600 2 GB or above RAM 

Two output and com patible with Linux Graphic card 

SSD/SD card 64 GB or above Hard disk 

Varies by configuration selected Power supply 

At least 3 hours stability UPS 

Network, Serial port, USB 2.0 Interface connection 

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

 OS 

Linux UBUNTU 14.04 Linux UBUNTU 14.04 /10.04/7.04/16.04 Operating system 

 Display 

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

1920/3840 1080 Resolution 

One or two (optional) Number of displays 

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

ECG (I, II, III, V1, V2, V3, V4, V5, V6, AVR, AVF, AVL) on the menu 12-Lead ECG 

12.5, 25, 50mm/s Signal sweep 

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

ST 

Numeric Parameters 

Onscreen Help User guide 

Network 

TCP/IP Protocol 

LAN with RJ45 interface, Ethernet 802.3 
Connection 

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

Bed Communication 

Supports up to 32 Saadat patient care monitors Number of beds 

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

ECG Lead, ECG Gain, HR Alarm 

Bidirectional control 

Alarm 

Physiological, Technical, Systemic Alarm types 

High, Moderate, Low Alarm levels 

Audible-Visual alarm Alert 

Data Review 

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

Up to 48 hours store and review of waveforms (ECG, SPO2, IBP1, IBP2, RESP) Disclosure   

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

Review of 720 Alarm events Alarm List 

Managing Patient information Patient info 

Review of 2000 Patient Information Patient History 

Storing 100 HR alarm setting and silence status Alarm History 

Review of 100 Nurse Call events Nurse Call History 

Retrieving selected information and store them on external memory Export 

Review of 100 captures of events, Review of 100 PDFs of events Event Recall 

Communication with Hospital  systems  (Optional) 

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

Viewing DICOM files via web browser 

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

Recorder (Optional) 

Saadat external thermal recorder Model 

120 96  165 mm (W  H  D) Size 

425g (approximately) Weight 

12.5, 25, 50mm/s Printing speed 

57mm Paper width 

1 or 2 waveform(s) (ECG, SPO2, IBP1, IBP2, RESP) Trace 

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

Trend recording, Disclosure recording, Freeze recording, Periodic recording, Bedside 

Arrhythmia list recording, 12-Lead ECG recording. 

Recording type 

DC 12V, 3A Power supply 

RS232 interface Data interface 

Printer (Optional) 

Laser printer Model 

A4 Paper size 

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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SAHAND Pro SAHAND 

12.5, 25, 50mm/s Printing speed 

1 or 2 waveform(s) (ECG, SPO2, IBP1, IBP2, RESP) 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 +40°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 

7.5Kg Varies by configuration selected Net Weight 

 



 ي سانترال سهنددفترچه راهنما

80 

 ها وپيغام هاآالرم  24فصل 
تكنيكي به سه دسته  ها  آالرم  فيزيولوژيكيپيغام  پيغام هاي خطا   يو سيستم  ،  اند.  در    يتقسيم شده  رکوردر 

 توضيح داده شده است.   5-8بخش 

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

 پايين است. 

 

 CMSآالرم ها و پيغام های سيستمی  1-24

 توضيحات  علت  CMSآالرم های سيستمی  

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

 بيمار مربوطه 

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

 وظيفه

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

 وظيفه

 

 

 توضيحات  علت  CMSسيستمی  یپيغام 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  برق ناگهاني  اثرقطع  در  سيستم  يا    کردن 

 اتفاق افتاده است.  UPSخاموش شدن  

 برنامه    ياجرا   ينمايش پيغام در ابتدا 

 بشكل نوار پيشرفت کار 

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

# 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 )

 پس ازپيغام قرمز رنگ در نوار وظيفه و  

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

is shutting down after #second 

Please call after sale service 

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

Network cable is unplugged 
 ارتباط شبكه   يعدم برقرار 

 ( قطع کابل )
 پيغام قرمز رنگ در نوار وظيفه

Not licensed 
ن  يل فعال سازيفا افزار موجود    ي ا محتوا يست  ينرم 

 باشد.   يآن نادرست م
 پيغام قرمز رنگ در نوار وظيفه

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

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

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

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

Invalid connection to PACS server   با شده    PACS Server/Gatewayارتباط   پيغام قرمز رنگ در نوار وظيفهقطع 
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 توضيحات  علت  CMSسيستمی  یپيغام ها
 است. 

Please Turn off and on the system ش يدر وسط صفحه نماپيغام قرمز رنگ   زمان     ا يو    خيتار  ايشبكه    ماتيدر تنظ  رييتغ 
Recording Trend Bed# از    ير يستم در حال رکوردگيسTrend  پيغام قرمز رنگ در نوار وظيفه .است 

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

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

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

Recording Periodic Bed# رکوردگيس حال  در  صورت    ير يستم    Periodicبه 

 .است

 پيغام قرمز رنگ در نوار وظيفه

Recording Freeze Bed# رکوردگيس حال  در  س  يري ستم    Freezeگنال  ي از 

 .شده است

 پيغام قرمز رنگ در نوار وظيفه

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

 رخ داده است    Alarmبه

 پيغام قرمز رنگ در نوار وظيفه

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

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

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

Please Wait…   منو فايل مي باشد. نرم افزار در حال ساخت در   Bedsetup-Extractپيغام 

Data 

YOU CAN CHOOSE A 

MAXIMUM OF TWO DAYS 

زمان برا   يبازه  شده  اطالعات    يانتخاب  استخراج 

 . باشد  يشتر از دو روز ميب
 Bedsetup-Extractمنور  دپيغام  

Data 

WARNING:THERE IS NOT ANY 

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

Data 

THERE IS NOT DATA IN TIME 

YOU SELECT 

در بازه زماني انتخابي اطالعاتي براي تخت مورد نظر  

 ذخيره نشده است. 
منو   در   Bedsetup-Extractپيغام 

Data 

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

You are trying to set time backward 

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

منو   در  گرفتن    Settingپيغام  براي 

 تاييد از کاربر جهت اعمال تغييرات 

All vital data recorder for this 

patient will be deleted. Are you 

sure to discharge this patient at 

YYYY/MM/DD HH:mm 

اعالم هشدار و دريافت تاييد براي ترخيص بيمار که  

باعث مي شود اطالعات آن بيمار به طور کامل پاک  

 گردد.

 Manage Patientهشدار در منوي  

Please select values correctly. 
انتخاب   نادرست است.    NIBPشده براي مقدار  بازه 

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

Interface Software Problem 
نرم افزار الزم براي برقراري ارتباط بين سانترال و منو  

 اجرا نشده يا مشكل دارد. 
 پيغام قرمز رنگ در نوار وظيفه

Internet connection problem 
اطمينان حاصل   از عدم قطعي کابل  و پورت شبكه 

 فرماييد. 
 پيغام قرمز رنگ در نوار وظيفه
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 و تکنيکی بدسايد  یکيولوژيزيف یآالرم ها  2-24
را داشته باشد،آالرم ها و   CMSغام و سطح آالرم ها به يت ارسال پيقابل CMSد متصل به يکه بدسا  يدر صورت

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

  بدسايد مراجعه شود.  يراهنمابايد به بخش آالرم ها از دفترچه براي اطالع از آنها  که بر نمايش مي دهد ربراي کا

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

Alarm Message Alarm Level 
ECG 

ECG NO CABLE 3 

ECG SIGNAL WEAK 3 

ECG ASYSTOLE 1 

ECG CHECK LL OR ALL 3 

ECG CHECK LA OR ALL 3 

ECG CHECK RA OR ALL 3 

ECG CHECK RL OR All 3 

ECG CHECK RA 3 

ECG CHECK LL 3 

ECG CHECK LA 3 

ECG CHECK C 3 

HR OUT OF LIMIT 1 

TEMP 

T2 OUT OF LIMIT 1 

T1 OUT OF LIMIT 1 

RESP 

RR OUT OF LIMIT 1 

RESP CHECK LEADS 3 

RESP APNEA 1 

IBP1 

IBP1MAP OUT OF LIMIT 1 

IBP1DIA OUT OF LIMIT 1 

IBP1SYS OUT OF LIMIT 1 

IBP2MAP OUT OF LIMIT 1 

IBP1 NO SENSOR 3 

IBP1 ADJUST SCALE 3 

IBP1 STATIC PRESSURE 3 

IBP1 SEARCH 3 

IBP1 DEFECT 3 

IBP2 

IBP2DIA OUT OF LIMIT 1 

IBP2SYS OUT OF LIMIT 1 

IBP2 NO SENSOR 3 

IBP2 ADJUST SCALE 3 

IBP2 STATIC PRESSURE 3 

IBP2 SEARCH 3 

IBP2 DEFECT 3 

ETCO2 

ETCO2 OUT OF LIMIT 1 

FICO2 

FICO2 OUT OF LIMIT 1 

AWRR 

AWRR OUT OF LIMIT 1 

SPO2 

SPO2 PROBE DEFECT 2 

SPO2 NO PROBE 3 
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Alarm Message Alarm Level 
SPO2 PROBE OFF 2 

SPO2 CHECK PROBE 2 

SPO2 HIGH AMBIENT LIGHT 2 

SPO2 SIGNAL WEAK 3 

SPO2 ASYSTOLE 1 

SPO2 OUT OF LIMIT 1 

NIBP 

NIBPMAP OUT OF LIMIT 1 

NIBPDIA OUT OF LIMIT 1 

NIBPSYS OUT OF LIMIT 1 

NIBP MODE ERROR 2 

NIBP SELF TEST FAILED 2 

NIBP LOOSE CUFF 2 

NIBP AIR LEAK 2 

NIBP AIR PRESSURE ERROR 2 

NIBP SIGNAL WEAK 2 

NIBP RANGE EXCEED 2 

NIBP EXESSIVE MOTION 2 

NIBP OVER PRESSURE SENSED 2 

NIBP SIGNAL SATURATED 2 

NIBP PNEUMATIC LEAK 2 

NIBP SYSTEM FAILURE 2 

NIBP TIME OUT 2 

NIBP MODULE ERROR 2 

NIBP MODULE DEFECT 2 

NIBP STOP ERROR 2 

NIBP STOP PRESSED 2 

NIBP LEAKAGE OK 2 

NIBP NO MODULE 2 

NIBP LOW BATTERY 2 

CO2 

CO2 SYSTEM FAULT# 2 

CO2 SENSOR STANDBY MODE 2 

CO2 NO WATER TRAP 3 

CO2 NO MODULE 2 

CO2 NO SENSOR 3 

CO2 CHECK SAMPLE LINE 2 

CO2 NO ADAPTER 2 

CO2 INVALID 2 

CO2 INVALID AMBIENT PRESSURE 2 

CO2 INVALID AMBIENT 

TEMPERATURE 

2 

CO2 ROOM AIR CALIB REQUIRED 2 

CO2 ACCURANCY INVALID,PLEASE 

ZERO 

2 

CO2 INLET OCCLUDE 2 

CO2 EXHUST OCCLUDE 2 

CO2 UNEXPECTED REVERSE FLOW 2 

CO2 UNEXPECTED FORWARD FLOW 2 

CO2 CULATION ERROR 2 

CO2 RESP APNEA 1 

CO2 REPLACE ADAPTOR 2 

CO2 SAMPLING LINE CLOGGED 2 

ARRHYTHMIA 

VFIB ARRHYTHMIA 1 

VTAC ARRHYTHMIA 1 
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Alarm Message Alarm Level 
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 

RELEARN 2 

CAN NOT LEARN 2 

ECG NOISE 2 
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 ستم يس یش فرض هايپليست   25فصل

Menu item Selection Default 

Manage Patient menu 

Gender Male, Female Female 
Patient Category Adult, Neonate, Pediatric  
Blood Type AB+, AB-, A+, A-, B+, B-, O+, O-  

Disclosure menu 
Options 

Parameter 

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

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

FiCo2, AWRR, BFI, BS, SQI, EMG, Multi ST 

HR, ST, PVCs, PR, SPO2, 

IBP1, IBP2, T1, T2, RESP, 

EtCo2, FiCo2 
Waveforms ECG, SPO2, IBP1, IBP2, RESP ECG 

Graphical Trend menu 
Options 

Parameter 

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

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

FiCo2, AWRR, BFI, BS, SQI, EMG, Multi ST 

HR, ST, PVCs, PR, SPO2, 

IBP1, IBP2, T1, T2, RESP, 

EtCo2, FiCo2 

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

FiCo2 

HR, SPO2, IBP1, T1 

Time Width 1 Hour, 10 minute 1 Hour 

Print 

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

FiCo2 

 

Numeric Trend menu 
Options 

Parameter 

HR, PR , Multi ST , PVC, SPO2, RESP, IBP1, IBP2 

, T1, T2, FICO2, ETCO2, AWRR, PI, PVI, SPCO, 

SPHB, SPMET, SPOC, BFI, BS, SQI, EMG 

HR, PR, ST , SPO2, RESP, 

IBP1, IBP2, T1, T2, FICO2, 

ETCO2 

Alarm List menu 

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

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

All Alarms 

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

SILENCED 

ALL LEVELS 

Bed Setup menu 

Bed Setting 

Predic Record OFF, 15 Min, 30 Min, 1H, 2H, 4H, 8H, 12H, 24H OFF 
Alarm Record OFF, ON OFF 
Freeze Record OFF, ON OFF 
Arr. To PACS OFF, ON OFF 
HR Alarm OFF, ON OFF 
HR Alarm Limit 30-250  
ECG Lead I, II, III, aVR, aVL, aVF, V II 
ECG Gain AUTO, X0.25, X0.5, X1, X2, X4 AUTO 
ECG Speeed 12.5, 25, 50 mm/s 25 mm/s 

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

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

CO2, TEMP, BFA 
Full Parameters 

Color of Signal/Parameters 
HR  Green 
SPO2  Violet 
IBP1  Orange 
IBP2  Purple 
CO2  Yellow 
RESP  Yellow 
NIBP  White 
TEMP  Sea Green 
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BFA  Blue 

HIS Setting 

Event to send data 

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

TEMP, CO2, ARR, Record, Periodic NIBP 

Measurement 

 

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

1,2,3,…,24 Hour, OFF 

OFF 

OFF 

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

NIBP, TEMP, CO2, BFA 

 

Export menu 
Inforamation NIBP List, Alarm List, Disclosure, Trend Disclosure 
Trend Parameters HR, SPO2, RESP, IBP1, IBP2, CO2, T1, T2, BFA HR 
Disclosure Waveforms ECG, SPO2, IBP1, IBP2, RESP ECG 

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

RESP, NIBP, IBP, Co2 , TEMP, BFA 

ALL TYPES 

Multi Lead menu 
Gain X0.25, X0.5, X1, X2, X4 X1 
Speed 12.5, 25, 50 mm/s 25 mm/s 
Notch Filter 0.5, 0.05 0.5 
Drift Filter OFF, 50Hz, 60Hz  
Print Time 3s, 10s 3s 

Bed View 

Trace1 ECG, SPO2, IBP1, IBP2, CO2, RESP ECG 
Trace2 ECG, SPO2, IBP1, IBP2, CO2, RESP SOP2 

Setting menu 

Recorder/Printer 
Mode Reorder, Printer, PDF Recorder 
Speeed 12.5, 25, 50 mm/s 25 mm/s 
Recorder Time 

Printer or PDF Time 

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

40s 

10s 

40s 
Recorder Delay 

Printer or PDF Delay 

5-15s 

40s 

5s 

40s 
Trace1 ECG, SPO2, IBP1, IBP2, RESP ECG 
Trace2 ECG, SPO2, IBP1, IBP2, RESP OFF 
Grid OFF, ON ON 

System 

Mode 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beds + BedView, 10×1 Beds + 10×1Beds 

8x2 Beds + 8x2 Beds 

Language English, Persian, Spanish, Polski English 
Calendar Christian, Solar  Christian 
Set Thick Thick, Normal Normal 

ScreenSize 

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

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

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

19” 

Brightnss 1-7 4 
SoundVolume 1-4 2 
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 مار يبايمنی  26فصل
 

 

 

 

د دفترچه راهنما را مطالعه کند و به  يستم باياستفاده درست از س   ي است که کاربر برا  ي ن معنين عالمت به ايا

 د.يآن توجه نما يهشدارها و اخطارها

 

 

 ست معدوم گردد. يط ز يسازگار با مح  ي د با روش يز باين تجهياست که ا ي ن معنين عالمت به ايا

 



 ي سانترال سهنددفترچه راهنما

88 

 (Prevention Maintenance, PMرانه )ي شگيپ یست نگهداريچک ل 27فصل 
 

  ي ر آمده است، توسط مسئول مرکز درمانيکه در ز  PL-F-25به شماره    PMست  يچك ل   ي دوره ا  يجهت بررس 

دستگاه نبوده  عملكرد  جهت استمرار صحت    ي نيچ وجه تضميبه ه   PMل شود.الزم به ذکر است که تست  يتكم

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

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

 مرکز درمانی:                                            بخش: استان:                                   شهر:                                       

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

 نا منطبق  منطبق  بازرسی و آزمون  رديف 
 شامل  

 نمی شود 

 تست ظاهری 

 □  □  □  پوسيدگي و بريدگي درکابل هاي برق  عدم   1

 □  □  □  هاي شبكه   کابلو بريدگي   عدم پوسيدگي 2

 □  □  □  ( در سوکت شبكه نگهدارنده کابل) RJ45ۀگير گي عدم شكست 3

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

 Touchتست  

 □  □  □  TOUCHبودن صحت کارکرد و کاليبره 5

 تست رکوردر 

 □  □  □  صحت عملكرد رکوردر  6

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

 □  □  □  پرينتر صحت عملكرد 8

 تست عملکردی 

 □  □  □  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 غام يش پ يعدم نما

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

 

 □ مردود    □نتيجه نهايی:      قبول   

 توصيه کارشناس: 

 کارشناس:نام و امضاء       نام وامضاء مسئول مربوطه: 
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 ی سيالکترومغناط یسازگار(  1پيوست 

 

CMS ي از نظر سازگار ستميس اين  شود.  ي در نظر گرفته م ي پزشك يك يالكتر ستميس  كي از  ي به عنوان بخش  

 شده است.  ي ابيمربوطه ارز  يا توجه به استانداردها( بEMC)  يسيالكترومغناط

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

   .اروپا هستند  EMCو   نييولتاژ پا ي ها بخشنامهمطابق با 

 

 :  توجه

CMS ستيمناسب ن ماريمراقبت از ب طي نصب در مح  یبرا . 

 

 هشدار 

ساطع  یسيتابش الکترومغناط ی. سطح باالدياستفاده نکن CMSاز تلفن همراه در مجاورت  •

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

 

انباشدته شدده بدا   ايداز آن در مجاورت    دي، نباCMS  یبر رو  EMCاز اثر    یريجلوگ  یبرا •

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

 شود.  یکه در آن استفاده خواهد شد، بررس یکربنديدر پ یعياز نظر عملکرد طب

 
 

 

Manufacturer's declaration – electromagnetic emissions 
 الکترومغناطیسی انتشار امواج -اظهارنامه شرکت سازنده

 قطعات                                                       

EN 60601-1-2, Clause 4.1.2 

Main PC 
 دستگاه اصلی 

Display  
 مانیتور 

Hub Switch 
 سوئیچ شبکه 

Printer 
 چاپگر 

Touch 
 صفحه لمسی 

a) 
با استانداردهاي قابل استفاده بين    دستگاه پزشكي نيستند وسايلي که

 .کامپايل مي شوند EMC المللي

  نيخاص خود مطابقت دارد که در ا يالملل نيب يبند با استانداردها ريز نيا

 .مربوطه مشخص شده اند ي هستند و در گواه ITE يمورد استانداردها

b) 

نيستند   شكيزپ تجهيزات الكتريكي که تجهيزات و هم ايمني انتشار هم

 مشخص شده است که بر عملكرد اساسي ايمني يا ضروري سيستم

 تأثير منفي نمي گذارد. و  پزشكي

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

  يژگيو  نيانتقال داده است بنابرا يبرا TCP / IP کابل ،تورهايو مان يمرکز

نخواهد  تورهايمان EMC اتيبر خصوص  يريتاث چيهسانترال  EMC يها

 (c .داشت

نيستند پزشكي  تجهيزات الكتريكي که ميزان انتشار امواج الكترومغناطيس 

تا  منجر به انتشار امواج الكترومغناطيس تجهيرات  مشخص شده است 

 نشود.   بيش از حد مجازپزشكي 

 


