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 .شود مراجعه دستگاه یکاربر یراهنما دفترچه به شتریب اتیجزئ یبرا    

 دفترچه  قبال  که(  ضمائم  و   ملحقات)و    دستگاه  از  استفاده  و  یکاربر  به   مسلط  و  ی ا  حرفه  کاربران  یبرا   فقط   یکاربر  عیسر   یراهنما    

 . دارد کاربرد اند،  نموده مطالعه را دستگاه یکاربر یراهنما
 روشن کردن دستگاه 

 

با فشردن این دکمه بر روی صفحه کلید، دستگاه را   •

 روشن کنید.  

 سازی بیمارآماده
 اطمینان یابید که بیمار آرام و دمای محیط مناسب باشد.  .1

بر روی پوست را    محل قرارگیری الکترودهاموهای  در صورت لزوم،   .2

 بتراشید. 

 کامال تمیز کنید.پوست را با الکل   .3

 قبل از اتصال الکترودها، پوست را خشک کنید.   .4

 اتصال کابل بیمار
کابل بیمار را به محل اتصال آن در سمت راست دستگاه وصل کنید.   •

اتصال کابل به دستگاه اطمینان حاصل  با محکم کردن پیچ از  ها 

 کنید.  

 اتصال الکترودها 

 بیمار وصل کنید.   بهالکترود اندامی را مطابق شکل    4ای و  الکترود سینه   6

 ها قرار گیرند.  باید بر روی مچ دست   Lو    Rالکترودهای   •

 باید کمی باالتر از مچ پاها قرار گیرند.    Fو    Nالکترودهای   •

• C1   ای چهارم در کنار راست استرنوم فضای بین دنده 

• C2   ای چهارم در کنار چپ استرنوم فضای بین دنده 

• C3    با فاصله مساوی بینC2    وC4  

• C4   یکوالر چپ ای پنجم، روی خط میدکالوفضای بین دنده 

• C5   افقیدر قسمت چپ خط زیر بغلی قدامی، در همان سطحC4  

• C6    در قسمت چپ خط زیر بغلی میانی، در همان سطح افقیC4   

 تنظیمات

 

برای دسترسی به منوی اصلی و اعمال تنظیمات   •

دلخواه، از این دو کلید بر روی صفحه کلید یا 

 صفحه نمایش لمسی، استفاده کنید.

 اطالعات بیمار ثبت  

 

از منوی    Patient Informationبا انتخاب   •

 اصلی، اطالعات بیمار را وارد کنید.  

دقت نتایج آنالیز و تفسیر، با ثبت دقیق اطالعاتی   •

 یابد مانند سن و جنسیت بیمار، افزایش می

 رکورد گیری

 

  آغازبا زدن این دکمه، عملیات رکوردگیری   •

 شود.  می

از وجود کاغذ و قرارگیری مناسب آن اطمینان   •

 حاصل کنید.  

 تعیین حالت رکورد گیری 

 

یا    Auto  ،Manualبرای تعیین مد رکوردگیری ) •

Rhythm  ،)از منویPrint mode    استفاده

 کنید.  

 سایر تنظیمات رکوردگیری 

 

برای تنظیم زمان رکوردگیری، سرعت کاغذ و   •

 استفاده کنید.  Rec settingدامنه، از منوی  

 مدیریت اطالعات 
 سازی ذخیره

 

سازی اطالعات رکوردگیری در مدهای   برای ذخیره  •

Auto    وRhythm   ،در حافظه داخلی سیستم

را فعال    Saveشوید و گزینه     User  منوی  وارد

 کنید.  

 های ذخیره شدهسیگنال دسترسی به 

 

های ذخیره  سیگنال و تهیه رکورد از  برای بازبینی   •

 استفاده کنید.    Archiveشده، از منوی  

، USBهمچنین این اطالعات از طریق پورت   •

 .   هستندقابل استخراج  

 تفسیر سیگنال  اندازه گیری و  قابلیت  

 

پارامترهای قلبی محاسبه  • انتهای ثبت، مقادیر  در 

ناهنجاری  تفسیر  و  گزارش  شده  احتمالی  های 

 شود.  می

الگوریتم  • اساس  بر  قابلیت  دانشگاه  این  های 

Glasgow   شود.  ارائه می 
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 اقدامات الزم  علل احتمالی  شرایط  

دارای باال و پایین افتادگی از   ECGشکل موج 

  می باشد.  baseline)خط مرجع سیگنال )

از الکترودهای متفاوت همزمان استفاده شده    ●

 است.  
 اتصال الکترودها به لید وایرها محکم نیست.  ● 
الکترودها روی محل استتتخوانی بدن قرار گرفته    ●

 اند.
 اند.الکترودها تمیز نیستند یا سولفاته شده  ●
 میزان ژل الکترودها ناکافی است.  ●
 پوست بیمار تمیز نیست.  ●
 تنفس بیمار به شکل غیر طبیعی می باشد.   ●

استتتتفتاده   و تمیز  از الکترودهتای یکستتتان  ●

 کنید.  

از اتصتتال درستتت الکترودها به لید وایرها    ●

 اطمینان حاصل کنید.  
 الکترودها را در مکان مناسب قرار دهید.    ●
 به میزان کافی از ژل استفاده کنید.    ●
 پوست بیمار را بوسیله الکل تمیز کنید.  ●
بته بیمتار کمتک کنیتد کته آرام و ریلکس    ●

 باشد.  
ن  اگر با انجام کلیه اقدامات فوق، همچنا  ●

نوسانات سیگنال از خط مرجع وجود داشت  

 استفاده کنید.   Driftاز فیلتر  
فرکانسهای باال و نویزهای ماهیچه ای موجب  

 شده است.  ECGنویزی شدن شکل موج 
  ACاین مورد ممکن است همزمان با نویزهای )

  رخ دهد( 

بیمار دارای استرس است و شرایط بدنی وی    ●

 راحت نیست. 
 سرما و لرزش شده است.بیمار دچار    ●
مکان قرار گیری دست و پای بیمار نامناسب    ●

 است. 
تخت دارای ابعاد مناسب برای قرار گیری راحت    ●

 دست و پای بیمار نمی باشد.  
 الکترودهای اندامی بیش از حد محکم هستند.  ●

 بیمار را آرام کنید.    ●
 اتصاالت را چک کنید.  ●
اگر بتا انجتام کلیته اقتدامتات فوق، همچنتان   ●

و    EMGمشتتکل وجود داشتتت از فیلترهای  

Low pass  .استفاده کنید 
اگر همچنان مشکل وجود داشت توصیه    ●

های ردیف بعدی را برای کاهش نویزهای  

AC  .به کار گیرید 

، نویزی  ACبه علت تداخالت   ECGسیگنال 

   شده است. 

الکترودها روی محل استتتخوانی بدن قرار گرفته    ●

 اند.
 الکترودها تمیز نیستند یا سولفاته شده اند.  ●
 میزان ژل الکترودها ناکافی است.  ●
بیمار با بخشتهای فلزی تخت، ترالی و... در تماس  ●

 است.  
در لیتد وایرهتا، کتابتل برق و یتا کتابتل بیمتار قطعی  ●

 وجود دارد.
الکترونیکی دیگر در اطراف دستتگاه  دستتگاههای  ● 

 .وجود دارد
المپهایی که موجب نویز برق    از در اتاق نوار قلب  ●

المپهای فلورسنت )مهتابی(    شهر می گردد از جمله

 استفاده شده است.
●  HUM Filter  .ناصحیح انتخاب شده است 
 ارت دستگاه نامناسب است.  ●

اتصاالت الکترودها و لید وایرها را چک    ●

 ید.  کن
چک کنید لید وایرها در هم پیچیده نشده    ●

 باشند.  
چک کنیدکه یمار با بخشهای فلزی در    ●

 تماس نباشد. 
چک کنیدکابل بیمار و کابل برق با هم   ●

 برخورد نداشته باشند. 
●  HUM Filter  .انتخابی را چک کنید 
در صورتی که همچنان مشکل ادامه    ●

داشت، کابل برق را از دستگاه جدا کنید.  

)دستگاه با باتری کار کند(. اگر مشکل حل  

شد در نتیجه مطمئن می شویم که عامل  

 باشد.  نویز تغذیه  دستگاه می
اگر با قطع کابل برق مشکل برطرف نشد،    ●

عامل نویز دستگاههای دیگر، اتاق و یا ارت  

باشد. در نتیجه این اتاق مناسب  اتاق می  

 باشد. برای گرفتن نوار قلب نمی


