
1 
 

 

یدفترچه راهنما   

 شوک دستگاه الکترو
 SHOOKAشوکا 

 

 

  

 پويندگان راه سعادت

D01092-V9 



2 
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 هدف از دفترچه راهنما  
 

، بر اساس عملکرد و اهداف کاربردي در دفترچه راهنما تهیه (AED)دفیبريالتور خارجی خودکار  براي کار با    الزمهاي  دستورالعمل

پارامترهاي   پارامترهاي تنظیمی،  از تمامی  راهنما شرح کاملی  اين دفترچه  مانورهاي  اندازهشده است.  گیري شده توسط دستگاه، 

مطالعه دفترچه .  باشدمی  SHOOKA AEDدستگاه  هاي  قابلیتصه تمامی  الهاي دستگاه و بطور خ  آالرمتعريف شده در دستگاه،  

، لطفا AEDدر صورت وجود هرگونه سوال در خصوص  .  و نیز تضمین ايمنی بیمار و اپراتور است  دستگاهعملکرد صحیح    الزمه  راهنما

هر    تا  نگهداري شود  آناست و بايد همیشه کنار  دستگاه  نفک  الي با خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمايید. اين دفترچه جزء  

 قرار گیرد. در دسترس به راحتی باشد،  الزم که زمان

 

 مخاطبين دفترچه راهنما  

 .  شده است تهیه الکتريکی فوريانجام شوک  جهتاين دفترچه براي کادر درمانی متخصص 

 

 نسخه دفترچه راهنما  

هاي فنی آن تجديد نظر گردد،  مشخصهدفترچه راهنما يک شماره نسخه دارد. هر زمان که دفترچه بر اساس تغییرات نرم افزاري يا  

 :ات نسخه اين دفترچه راهنما بدين صورت استالعاين شماره راهنما تغییر خواهد کرد. اط

  

 تاريخ انتشار   شماره نسخه  

D01092-V9 1401 دي 

 

   .ديیدفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرما  نياز هرگونه استفاده از دستگاه، ا  شی لطفاً پ •

  يتايد  ايدستگاه شما و    ماتیالزاماً تنظ  دينبا  نيبنابرا  اند؛¬نمونه آورده شده   يدفترچه راهنما برا   نيموجود در ا  ريتصاو  یتمام •

 آن را منعکس کند.    يداده شده رو   شينما

گونه تعهد به اطالع    چیمحصوالت خود را بدون ه  يدفترچه راهنما و ارتقا  نيدر ا  راتییراه سعادت حق اعمال تغ  ندگانيشرکت پو •

   دارد.  اریدر اخت  ،یرسان

شرکت    یکتب  ي¬دفترچه بدون اجازه   نياز ا  ی بخش  چیو ه  باشد ¬یم  "راه سعادت  ندگانيپو"شرکت    اریدر اخت  یحقوق قانون  یتمام •

      .  ابدي  ریتکث  دينبا  "راه سعادت  ندگانيپو"
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   مقدمه. 1

 مروری بر محصول  1.1
  در معرضبزرگساالن و کودکان    ياستفاده برا  منظور  به( است که  AEDخودکار )  یخارج  التوريبریدف  کي  SHOOKA  التوريبریدف

 شده است.    ی( طراحSCA) یناگهان  یقلب ستيا

SHOOKA  صوت دستورات  انجامامدادگر    تيهدا  يبرا  يريتصوو    یاز  م  ایاح  روال  جهت  شامل  تواند  میکه    ،کند یاستفاده 

 باشد.   AHA( بر اساس دستورالعمل CPR) يوي ر یقلب يایاح ايو/ ونیالسيبریدف

پدها  یهنگام  امدادگر  به قفسه س  ونیالسيبریدف  يکه  ب  تمير  AED  دستگاه  کند،یوصل م  ماریب  نهیرا  آنالECG)  ماریقلب  را   زی( 

آیم که  کند  مشخص  تا  تشخریخ  اياست    الزمشوک    ا يکند  اگر  اعمال  صی.  باشد  دستگاه،  حالت  ،  شوک    خودکار،نیمهدر 

کند. سپس دستگاه  یم  اعمالشوک را    خودکار، و در حالت تمامکند یم  اعالم  توسط کاربر  وارد کردن شوک  يرا برا  يیها دستورالعمل 

SHOOKA  خواهد که  یاز امدادگر مCPR   مدت زمان احیا، دستگاه پس از    ،را انجام دهد  AED  ل یو تحل  هيبه طور خودکار تجز  ECG  

     .د کنیرا آغاز م يديجد

هاي درمانی و اماکن عمومی، توسط کاربران با آموزش پزشکی و فنی کافی، در نظر گرفته  دستگاه شوکا به منظور استفاده در محیط

 شده است.   

 

 مورد نظر  یاستفاده  2.1
بدون نبض در نظر   یبطن يکاردیتاک ا ي یبطن ونیالسيبریف در معرضبزرگساالن و کودکان   ونیالسيبریدف يبرا SHOOKA دستگاه

   گرفته شده است.

 وارد استفاده م

در نظر    (است  ريکه به شرح ز)  کمبود آشکار گردش خونبا    یقلب   ستيا  افراد در معرضدر    ونیالس يبریدف  ياستفاده از دستگاه برا

   شده است: گرفته

 بیهوشی •

 عدم تنفس   •

 هاي گردش خون عدم وجود نبض و ساير نشانه •

کودک    يشوند(، از پدهایسال شامل نم  1  ريزکودکان  وزن دارد )نوزادان و    لوگرمیک  25کمتر از    ايسال    8کمتر از    یکه قربان   یهنگام 

 ي . برادیدر حالت کودک استفاده کن AEDو از    متصل کرده را    البزرگس  ي پدها ست،یکودک در دسترس ن ي. اگر پدهاد یاستفاده کن

   .ديندازین ریرا به تاخ احیا ،قیدق نوز ايسن  نییتع
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 وارد منع استفاده  م

از    دياز گردش خون دارد، نبا  يگريعالئم د   اي  صینبض قابل تشخ  اياست    اریکشد، هوشیدهد، نفس میواکنش نشان م  ی اگر قربان

SHOOKA AED  .استفاده کرد 

SHOOKA سال در نظر گرفته نشده است.  1 ريز مارانینوزادان و ب يایاح يبرا 

 و نوزاد( انجام شود. مانيتحت نظر متخصص )شامل متخصص زنان و زا بايستیزنان باردار  يایاح، نیهمچن

 

 کاربر مورد نظر 

ن را    یکه الزامات آموزش  یاورژانس  ي هااستفاده توسط امدادگران و پرسنل مراقبت  يبرا  SHOOKA  دستگاه   ،خودکارمهیدر حالت 

ارسال شوک به    اين امدادگران،   . در نظر گرفته شده است،  اندهکرد  را دريافت  التوريبریمربوط به استفاده از دف  نامه یو گواهگذرانده  

   ند. کنیم  مديريترا  ماریب

در نظر گرفته شده است که حداقل آموزش را در استفاده از   يافراد عاد  ياستفاده  يبرا  SHOOKA  دستگاه  ،خودکاردر حالت تمام

    آشنا هستند. CPRاند و با روش دهيدستگاه د 
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 هشدارها و اطالعات ايمنی   3.1
 

 هشدار 

استفاده نامناسب از دستگاه    ، دفترچه راهنمای دستگاه را به دقت مطالعه کنيد.  AEDپيش از کار با دستگاه   ➢

 تواند باعث مرگ يا آسيب جدی شود.  می

 دهد، از آن استفاده نکنيد. ( را نشان نمی)  checkدر صورتی که نشانگر دستگاه، عالمت   ➢

از اکسسوری ➢ باتری(   یها استفاده  تاثير قرار   )پد و  را تحت  تاييد نشده توسط سازنده، عملکرد دستگاه 

 .دهدمی

 .فقط بايد توسط افراد آموزش ديده انجام شود   AEDدستگاه  کار با   ➢

هرگونه سرويس دستگاه .  نکنيدباز کردن دستگاه    يا  تعمير،هرگز اقدام به تغيير،    -  یکيالکترشوک    خطر ➢

 را به پرسنل تاييد شده توسط شرکت سازنده بسپاريد. 

کند و در صورتی که دکمه شوک ثانيه شارژ کامل را حفظ می  30خودکار، دستگاه تا حداکثر در حالت نيمه ➢

 فشار داده نشود، انرژی آن به صورت داخلی تخليه خواهد شد.  

 حرکت نگه داريد. بی  در هنگام آناليز، بيمار را تا حد ممکن ➢

 استفاده نکنيد.   MRIاز دستگاه الکتروشوک در محيط   ➢

تلفن ➢ قلبی شود،  اشتباه سيگنال  آناليز  باعث  است  ممکن  که  اختالالت فرکانسی  از  های برای جلوگيری 

 همراه و وسايل راديويی را خاموش کنيد.  

ی الکترونيکی که در مقابل الکتروشوک محافظت نشده است را قبل از استفاده از دستگاه، هر گونه وسيله ➢

 از بيمار جدا کنيد.  

 مارياز ب  کند، ¬یم  جادي اختالل ا  التوريبريکه در عملکرد دف  یزاتيتجه  هيکل  التور، ي بريه از دفاز استفاد  شيپ ➢

  .ديجدا کن

محل ضربان ➢ روی  را  ندهيد. سيگنالپدها  قرار  بيمار  میهای ضربانساز  پايين  را  آناليز  دقت  آورند. ساز، 

 ساز آسيب ببيند.  همچنين ممکن است ضربان

 کند. ساز را حذف میهای ضرباندستگاه الکتروشوک، پالس ➢

ه از الکتروشوک به همراه/ يا دستگاه الکتروشوک را روی دستگاه ديگر قرار ندهيد. اگر مجبور به استفاد ➢

    روی دستگاه ديگر هستيد، قبل از استفاده، از عملکرد درست آن مطمئن شويد. 
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آلودگی محيط زيست ➢ از  لوازم جانبی  ، برای جلوگيری  معدوم کردن  پد(  در خصوص  و  طبق   بايد  )باتری 

 مقررات مربوطه عمل گردد. 

توان  زا آلوده نشده باشند، می زا نيستند و تا زمانی که به مواد بيماری پدهای دفيبريالتور حاوی هيچگونه موارد آسيب  ➢

زا، در خصوص معدوم کردن پدها احتياط  های معمولی معدوم کرد. در صورت آلودگی با مواد بيماری ها را مانند زباله آن 

 الزم را رعايت کنيد.  

 .استفاده نکنيدبه همراه الکتروسرجری   دستگاهز  ا ➢

های شرکت سازنده که در اين دفترچه راهنما آورده شده است انجام دستگاه بايد طبق توصيهاز  گهداری  ن ➢

 .شود

 ها متصل نکنيد.يا ديگر دستگاه   PCبه بيمار متصل است، آن را به  AEDکه دستگاه  هنگامی ➢

زيرا ممکن است   خارج کنيد، سطوح رسانا )فلزی(  و های بسيار مرطوب  بيمار را از محيطقبل از استفاده از دستگاه،  ➢

   منجر به عملکرد نادرست دستگاه و سوختگی شود. 

دست بزند،   ماري در تماس با ب  یمواد رسانا   گري د  ايتخت    مار، يدر طول انجام شوک به ب  یشخص  کهيدرصورت ➢

از انجام شوک، از تماس   شيشود. پ  هيآن شخص تخل  قيمنتقل شده ممکن است از طر  یاز انرژ  یبخش

 . ديکن  یريجلوگ  مارياطراف ب یمواد رسانا   گريو د  تخت  پد،  مار،يافراد با ب  گريد

 . نگه داريد  هر گونه اشيا تيز مانند سنگ و چاقو را از محيط درمانی دور ➢

و قابل اشتعال استفاده نکنيد. در طول انجام   کنار گازهای بيهوشی، محيط غنی از اکسيژنشوکا را در  AEDدستگاه  ➢

 شوک، منبع گاز را خاموش کنيد يا آن را از بيمار دور نگه داريد.  

(  از جمله متخصص زايمان و متخصص کودکان و نوزادانجهت انجام احيا برای بيماران باردار، با کارشناس مربوطه ) ➢

   و از انجام درست و با کيفيت فشردگی سينه با کمترين تداخل اطمينان حاصل کنيد. تماس بگيريد 

در صورت نگهداری دستگاه الکتروشوک، باتری و پدها در شرايط محيطی غير از آنچه در اين دفترچه ذکر شده،   ➢

 ها وجود دارد.  امکان افت عملکرد، آسيب و کاهش طول عمر آن 

  



10 
 

 برچسب ها و نمادهای دستگاه  4.1
 

 

 دور ريز تجهیزات بايد با رعايت الزامات محیط زيستی صورت گیرد.

 
 CE Mark  دهنده دارا بودن الزامات  عالمت نشان

IP44 
  پاشش مخرب اثرات برابر در  محافظت و متریلیم 1از  شتریبقطر   بادر مقابل ذرات  محافظت

 ياهيزاو هر با بدنه  يرو آب

 

 شماره سريال 

 

 به دفترچه راهنما مراجعه شود. 

 

 هشدار عمومی 

 

 شرکت سازنده آدرس

20XX 

  تولید دستگاه تاريخ

 

 BFقطعات کاربردي نوع 

 

 نماينده اروپا 

 

 ولتاژ خطرناک
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 گارانتی و مسئوليت ها  5.1

 :داشتمسئولیتی نخواهد هیچ  ، شرکت سازنده در صورت بروز هر يک از موارد زير

 استفاده نامناسب از دستگاه   •

 پیروي نکردن از دفترچه راهنماي دستگاه  •

 فنیناديده گرفتن هر هشدار يا نکته  •

 تعمیر يا تغییر در ساختار دستگاه به هر طريقی  •

 باشد هايی که توسط شرکت سازنده تايید و توصیه نشده اکسسورياستفاده از  •
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   SHOOKAدستگاه   آشنايی با.  2

   جلونمای  1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نشانگر وضعیت

 کانکتور پد 

 کلید شوک 

لمسیصفحه نمايش   

 Childکلید  On/Offکلید  
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  نمای پشتی 2.2

 

 

 نمای بااليی  3.2

 

 

 ی باطر پک 4.2

 

 USBپورت  اسپیکر

 پد محل نگهداری
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  عنوان  توضیحات 

 1 نشانگر وضعيت  خودکار دستگاه وضعیت آخرين تست دهنده  نشان

 On/Off 2کليد  دستگاه  جهت روشن و خاموش کردن

 Child 3کليد  تغییر داد.  کودک  بهتوان مد دستگاه را کلید میبا کمک اين  

از  بیمار پس  به  دادن شوک  اين کلید جهت  نیمه خودکار دستگاه،    در مدل 

که دستگاه آماده انتقال انرژي شوک هنگامی  رود.شنیدن آالرم مربوطه بکار می

 شود.  موجود در زير اين کلید روشن می  LEDبه بیمار است، نشانگر 

 4 شوک کليد 

(، صفحه نمايش اطالعات زير را نمايش  Rescueدر حین عملکرد مد نجات )

 دهد: می

 راهنماي تصويري و نوشتاري مراحل احیا •

  Child اي Adult انتخاب •

 شده يسپر زمان زانیم •

 CPRمدت زمان باقی مانده   •

، صفحه نمايش منوي کنترلی مربوط به (Settings) تنظیماتدر حالت 

 دهد.  تنظیمات دستگاه را نمايش می

 5 لمسی  TFTصفحه نمايش 

 6 کانکتور پد  اتصاالت پد 

 
             باتريمحفظه 

 

 7 باتری جايگاه 

 USB 8کانکتور  براي استخراج داده ها USBاتصال 

 9 بلندگو  هاي صوتی پخش فرامین و پیغام
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 یجانب لوازم.  3
 

 اکسسوری  توليد کننده 

FIAB Adult PAD 

FIAB Child PAD 

SAADAT Battery Pack 

 

 باتری نصب  1. 3

)لیتیوم از    SHOOKAدستگاه   باتري شارژي  نوع  قابل شارژLi-Ion  –يونی  دو  غیر  و  لیتیوم)  (  منگنز  اکسید   ( LiMnO2  -  دي 

 شود.  ي شارژر نیز عرضه میهمراه با باتري شارژي، پايهرا مطابق مراحل زير نصب کنید.   باتريپک   کند. می پشتیبانی

 مراحل جايگذاري باتري:  

 

 

 

 

1 
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 ي شارژر:  پايه

 

 

  

2 

3 
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 هشدار 

 

ليتيوم غير قابل شارژ  باتریهای  پک ➢ هستند. برای شارژ مجدد آنها اقدام نکنيد زيرا   دی اکسيد منگنز 

 ممکن است منجر به آتش سوزی يا انفجار شود. 

 را در آب يا ديگر مايعات فرو نبريد زيرا اينکار ممکن است منجر به آتش سوزی يا انفجار شود.   باتریپک   ➢

 .  در معرض آتش يا حرارت قرار ندهيدرا    باتریجهت جلوگيری از خطر آتش سوزی و انفجار، پک   ➢

 از آن استفاده نکنيد.    باتری پس از گذشت تاريخ انقضای    بررسی کنيد.   را  های غير قابل شارژ باتری تاريخ انقضای   ➢

در صورت استفاده از باتری شارژی، آن را   جديد تعويض کنيد.  باتریرا سريعا با  غير قابل شارژ  خالی    باتری  ➢

 شارژ کنيد.  

 بايد مطابق با قوانين مربوطه انجام شود.  باتری انهدام   ➢

 را از آن خارج کنيد.   باتریشود،  استفاده نمیدرصورتيکه دستگاه برای مدت طوالنی   ➢

 

 پدها  2. 3

 شود.  ، عرضه می)مانند شکل(  همراه با دو پد دفیبريالسیون بزرگسال و کودک  SHOOKAدستگاه 
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 هشدار 

 

 يک بار مصرف ، مجددا استفاده نکنيد. پدهای  شوک نامناسب، از    دادنجهت پيشگيری از انتقال آلودگی و   ➢

 کنيد.ستفاده نهای تاريخ گذشته ا پددقت کرده و از   پدهابه تاريخ انقضای   ➢

 کند. را انتخاب می  Childهنگام استفاده از پد کودکان، دستگاه به طور اتوماتيک مد   ➢

 25کمتر از  با وزن    ا يسال    8کمتر از    تواند برای کودکان نيز استفاده شود )افراد می  Universalپدهای   ➢

 (. برای اين منظور بايستی از کليد کودک استفاده کرد. لوگرميک

 شود. از اتصال دو پد به يکديگر خودداری کنيد زيرا منجر به جرقه الکتريکی می ➢

 جدا  را   آنها  ،  است   پدها   ی جا   ر ييتغ  به   از ين  کهيصورت  در.  دينکن  جابجا   را   آنها  الکترودها،  دادن  قرار  از  بعد ➢

 .ديکن  ضي تعو  ديجد  یپدها  با   و  ديساز

 يی پدها از. شوند شوک طول در ماريب پوست یسوختگ به  منجر است  ممکن خشک  اي  دهيد بيآس یپدها ➢

 با  پدها  مستدام   تماس   از   ن ي همچن.    دينکن  استفاده  است،  شده   باز  ساعت  24  از  ش يب  آنها   ی بند  بسته    که
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 بعد  را  پدها.  ديابي  نانياطم  الکترودها  چسب  صحت  از.  ديکن  یريجلوگ  ساعت 24  از شيب  یبرا  ماريب  پوست

 .د يکن  ضي تعو  شوک  50  دادن  از
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 نحوه کار با دستگاه .  4

 اطالعات کلی  1.4

 داراي دو حالت عملکردي زير است:  SHOOKAدستگاه 

محاسبات    AEDاين مد عملکردي پیش فرض هنگام روشن شدن دستگاه است. در اين مد دستگاه    (:Rescueحالت نجات )  -1

داراي دو حالت نیمه خودکار و تمام خودکار است که با انتخاب کاربر    SHOOKAدهد. دستگاه  الزم براي نجات بیمار را انجام می 

 شود. استفاده می

  دستگاه در نظر گرفته شده است.  تنظیم اين مد براي سرويس و :  (Settings)  تنظيماتحالت   -2

 

 شوک الکتريکی  2.4

به طور اتوماتیک انرژي شوک شوکا  کند. براي شوک دهی استفاده می rectilinear biphasic  از شکل موج SHOOKAدستگاه 

 کند: را مطابق با جدول ذيل اعمال می 

 

  انرژي )ژول( 

  اولین شوک دومین شوک  سومین شوک

 بزرگساالن  120 150 200

 کودکان  50 70 85

 

  دستگاه  یساز آماده  3. 4

 

 باز نکنيد. ها را  آنبسته بندی  هرگز تا قبل از اقدام به استفاده از پدهای الکتروشوک،   ➢
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   .  دیکانکتور پدها را به دستگاه وصل کن -1

 

 

 تر در موارد اضطراری، بهتر است همواره کابل به دستگاه متصل باشد. به منظور اقدام سريع ➢

 

 شود.  ( انجام میself-testبا اتصال باتري جديد، يا روشن کردن دستگاه، خودآزمايی ) -2

 

به داده خواهد شد.    ش ينما    به شکل  تي وضع  نشانگر باشد،    ز يآم تيتست خودکار دستگاه موفق  اگر ➢

منظور اطمينان از صحت عملکرد الکتروشوک، بصورت هفتگی وضعيت آن را بررسی کنيد. مطمئن شويد 

 باشد.    که نشانگر وضعيت دستگاه در حالت  

مشخص شود و هنگام روشن   اگر تست خودکار دستگاه موفقيت آميز نباشد، نشانگر آن با عالمت   ➢

اعالم خواهد شد. در اين شرايط،  يک بار باتری دستگاه "  تست داخلی ناموفق بود"شدن دستگاه، پيغام  

پس از فروش کرده و دوباره نصب کنيد. اگر مجددا تست خودکار با شکست مواجه شد، با خدمات    را خارج

 شرکت تماس بگيريد. 

 

   دستگاه را بر اساس قوانین مربوطه، در موقعیت قابل دسترس قرار دهید.  -3
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 AEDکار با   شروع 3. 4

 

 هشدار 

 متصل شده است.  به دستگاه  دستگاه نصب شده و کابل پد  باتری اطمينان يابيد که   ➢

 

 

 زير، استفاده کنید:   ينشانه سه  هرداراي ، را براي فرد قربانی ايست قلبی با کمبود آشکار گردش خون SHOOKAدستگاه 

 بیهوشی •

 عدم تنفس   •

 هاي گردش خون عدم وجود نبض و ساير نشانه •

با اورژانس تماس بگیريد، دستگاه شوک را از محل خود برداشته و به بالین بیمار ببريد. اقدامات زير را براي نجات فرد در معرض  

 ايست قلبی به کار ببنديد.  

 .  دیصادر شده را دنبال کن يهاغامیدستگاه را روشن کرده و پ  On/Offفشردن دکمه  با  -1

 .  کنید(استفاده می Universalدر صورت نیاز کلید کودک را فشار دهید. )فقط در صورتی که بیمار کودک است و از کابل  -2

 

 

 کنید، بیمار کودک به صورت خودکار انتخاب خواهد شد.  * در صورتی که از کابل کودک استفاده می

 دستگاه را دنبال کنید(.  و تصويري هاي صوتی )پیغام. به بیمار متصل کنید  بندي خارج کرده و از بسته پدها را -3

 * لباس فرد را از روي سینه کنار بزنید. الکترودهاي بايد مستقیماً به پوست متصل شوند. از قیچی همراه دستگاه استفاده کنید.  

 ي فرد خشک و تمیز باشد. در صورت لزوم، موهاي سینه را بتراشید. * مطمئن شويد که سینه
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 باالي سمت راستبندي پد، مطابق با دستورالعمل روي بسته رنگ جدا کرده و پد را  قرمز ي محافظ برچسب را از پد  * اليه

 دهند.  هاي تصويري دستگاه نیز، محل نصب پدها را نشان میپیغامي فرد قرار دهید. سینه 

ی پدها با يکديگر خيلی کم است، پد قرمز رنگ را به پشت قفسه سينه ی کوچکی دارند و فاصلهبرای کودکانی که جثه

 متصل کنيد. 

ي  پايین سمت چپ سینه بندي پد، رنگ جدا کرده و پد را مطابق با دستورالعمل روي بسته  سبزي محافظ برچسب را از پد  اليه* 

 دهند.  هاي تصويري دستگاه نیز، محل نصب پدها را نشان میقرار دهید. پیغام فرد

 

 

 

 نحوه اتصال پد کودکان نحوه اتصال پد بزرگساالن

 

سوختگی، يا کاهش انرژی انتقالی   ، تواند باعث جرقههای هوا در محل چسباندن پدها، میحباب  آب و  وجود ➢

به پوست کامال  برای کاهش سوختگی، پدها بايد به صورت سالم و بالفاصله بعد از باز شدن،  به فرد شود.  

ه به ژل، خشک و تميز متصل شوند. هنگام نصب پدها، از ايجاد هر گونه چين و چروک در سطح آغشت

  خودداری کنيد.   

 مار، ي ب به  پد ناقص اتصال  صورت درسطح الکترود به پوست بچسبد.  تمام که ديکن متصل  ینحو  به  را پدها ➢

 .ابدي  یم   کاهش  ماري ب  ايحانجام نشده و احتمال ا  کاملبه طور    یانرژ  انتقال 

 



25 
 

 کند.  را صادر می "به بیمار دست نزنید. در حال آنالیز سیگنال قلب"دستگاه پیغام  

 شوک دهید.    به بیمارشوک،  مال در صورت تشخیص دستگاه مبنی بر لزوم اع  -4

در طول آناليز و دفيبريالسيون، هرگز به پدها، بيمار، يا هر شئ رسانا که به بيمار متصل است، دست   ➢

 نزنيد. 

 

 که شوک الزم باشد:    یهنگام   در

 full-automaticدر حالت  semi-automaticدر حالت 

 پيغام صوتی: 

 ي شوک را فشار دهید.  به بیمار دست نزنید. دکمه

 : یصوت  غام يپ

 1، 2،  3به بیمار دست نزنید. شوک در 

 : تصويریپيغام  

 

 

 

 

 : تصويریپيغام  

 

 اولین تصوير: 

 

 

 

 دومین تصوير:  

 

 

 

 سومین تصوير: 

 

 : اقدام

 شوک را فشار دهید.  زن چشمککلید 

 : اقدام

به بیمار دست نزنید. شوک به صورت خودکار منتقل خواهد 

 شد.  

 شود: و تصوير زير نمايش داده می کند یرا صادر م  " شد اعمال شوک"  غامیپ   دستگاه
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 کند.  را اعالم می CPRدستورالعمل  با نمايش تصوير زير سپس

 

 

 

 براي تشخیص لزوم اعمال شوک، انجام خواهد شد.   ECGمجددا آنالیز 

 

 

 باشد:  ندر هنگامی که شوک الزم  

 : شودتصوير زير نمايش داده می

 

 

 

 

( انجام دهید. پس  AEDاعالم خواهد شد. فرايند احیا را در بازه زمانی معین )تنظیم شده توسط کارشناس  CPRو پیغام مربوط به 

کند. در صورت تشخیص لزوم اعمال شوک، مطابق اقدامات ذکر شده در قسمت  از آن، دستگاه مجددا سیگنال قلبی را آنالیز می

    .دیکن عمل" در هنگامی که شوک الزم باشد"
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 ( را انجام دهید.  CPRفرايند احیا )  -5

مرکز قفسه   يکف دست خود را رو  يزانو زده و انتها  ماریآن گاه کنار ب  رد،یسطح سفت و به پشت قرار گ  کي  يرو  د يبا  ماریابتدا ب

  د يحالت انگشتان نبا  ني. در ادیقرار ده  ماریب  نهیس  يو کف دست خود را رو  دی. سپس دست خود را قفل کندیقرار ده  ماریب  نهیس

  يیسوم انتها  کيمرحله به جلو خم شده و بر    ني. در اديخود را راست نگه دار  يبازوها  دیکن  یرا لمس کنند. سع  ماریب  نهیقفسه س

  ي اما دست خود را از رو  دی. سپس فشار را آزاد کندیوارد کن  نيیو به سمت پا  يبه صورت عمود  ي فشار  ماریب  نهیاستخوان جناغ س

قفسه   يبار وارد کردن فشار رو  30پس از هر    دهيعمل باعث گردش خون در قلب خواهد شد. افراد آموزش د  ني. اديبرندار  نهیس

بار در   120-100را با تعداد  نهیس يباشد فشار ها ده يکه فرد آموزش کامل ند  یخواهند داد. در صورت ی دو بار تنفس مصنوع  نه،یس

حالت    ني. در ادیرا باز کن  يیو بلند کردن چانه او راه هوا  ماریدهد. با شل کردن سر ب  ی مه م ادا  يامداد  يروهاین  دنیتا رس  قهیدق

تنفس    کي. سپس  د ياو را ببند  ینیرا باال نگه داشته و سوراخ ب  مار ی. چانه بدیرا باز کن  مار یسر را به عقب خم کرده و دهان ب  یکم

خواهد    یبودن تنفس مصنوع   زیآم  تینشان دهنده موفق  ماریب  نهیآمدن قفسه س. باال  دیده  یتنفس مصنوع   ماریکرده و به ب  قیعم

باز گردد. سپس بالفاصله تنفس دوم را به صورت قبل    ي به حالت عاد  ماریب  نهیقفسه س  دیبود. سپس تنفس را قطع کرده و صبر کن

 ک ي قهی. هر دو دقدیانجام ده ی و تنفس مصنوع د هیثان 5در زمان  نه،یبار فشار بر قفسه س 30پس از هر  ی. پس بطور کلدیانجام ده

   فرد چک شود. ی اتیعالئم ح  ديبار با 

 :  رسدی امدادی میو نيرهنگامی که  

 موارد زير را به اطالع نیروي امدادي برسانید 

 .  شودیم  داده  نشان دستگاه  شينما صفحه  درکه   شده داده ي هاشوک تعداد •

   . شودیم داده  نشان  دستگاه ش ينما صفحه در که شوک و  ایاح ات یعمل يابتدا از زمان مدت •

 

 

 

 ECGصفحه نمايش در حالت  فرض صفحه نمايش در حالت پیش

 

 

 

 تعداد شوک  باتري   میزان شارژ بیمار بزرگسال/کودک 
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 هشدار 

، به پدهای يک AEDدهد. هنگام خالی شدن شارژ  انرژی الکتريکی را انتقال می   210Jدفيبريالتور حداکثر   ➢

 بار مصرف دست نزنيد.

شود. در    (implantedکاشتنی )های  دادن شوک ممکن است موجب عملکرد نادرست يا خرابی دستگاه ➢

شوک، عملکرد دستگاه عمال  ااز    قرار دهيد.  پس کاشتنی  صورت امکان، پدها را در نقاطی دورتر از دستگاه  

  را بررسی کنيد.کاشتنی  

های مربوط به حرکت ممکن است بر روی در يک وسيله در حال حرکت، بيمار را آناليز نکنيد. آرتيفکت ➢

اثر بگذارد و منجر به انجام شوک نادرست يا عدم نمايش و اعالن پيغام های شوک شود.   ECGسيگنال  

 وسيله نقليه را متوقف کنيد و در طول آناليز، از بيمار فاصله بگيريد.

را در طول آناليز حرکت ندهيد.  حرکت دادن دستگاه در طول آناليز ممکن است بر روی   AEDدستگاه   ➢

يا عدم تصميم به انجام شوک شود. بيمار يا   اثر بگذارد   ECGسيگنال   و منجر به دادن شوک نامناسب 

 را در طول آناليز لمس نکنيد.   AEDدستگاه  

ديگری    AEDدر طول احيا با کمک دفترچه راهنما برطرف نشد، از دستگاه    دستگاه  اشکاالت  کهدر صورتی ➢

 استفاده کنيد. 

 

 های صوتی پيغام  4. 4

 صادر خواهند شد:  ريز یصوت يهاغامیالکتروشوک، پ هنگام استفاده از 

 

 تعريف/اقدام  پيغام صوتی 

 دستگاه سالم است 

و تست   شودیروشن م AEDدستگاه  ،ON/OFF د یبا فشردن و رها کردن کل

  ام یپ  اين باشد موفقیت آمیزتست  جهینت که یدرصورت و  کندیخودکار را شروع م

 کند.  صادر میرا 

 تماس با اورژانس تماس بگیريد با اورژانس 

 با توجه به نوع بیمار، کابل مناسب )کودک/بزرگسال( را به دستگاه وصل کنید.   کابل را به دستگاه متصل کنید 
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 کند.  دستگاه با اتصال کابل بزرگسال، بیمار را انتخاب می بیمار بزرگسال انتخاب شد. 

 براي کودکان، اين کلید را بزنید.   Universalستفاده از کابل در صورت ا در صورت نیاز کلید کودک را فشار دهید 

 بیمار کودک انتخاب شد 
و زدن کلید کودک، يا اتصال کابل کودک   Universalدر صورت اتصال کابل 

 شود.  اين پیغام صادر می

 ، پدها را به بیمار متصل کنید.  دستگاه يريتصو يهاامیمطابق با پ  پدهاي الکتروشوک را به بیمار متصل کنید

 به بیمار دست نزنید،  

 در حال آنالیز سیگنال قلب

هاي صوتی  پد متصل شده را شناسايی کند، اين پیام AEDکه دستگاه درصورتی

   دستگاه انجام شود. زیتا آنال  دیمنتظر بمان  کند.را اعالم می

 شوک الزم نیست 
و   د آيیبه صدا در م یصوت غام یپ اين  قابل شوک باشد، غیر  تميکه ر یدرصورت

 شود.  می CPRي وارد مرحله 

 شوک الزم است. 

 به بیمار دست نزنید.  

  ايبه انجام شوک است   ازین ا يکه آ ردگییم میتصم زیپس از آنال AEDدستگاه 

.  د آيیبه صدا در م یصوت غام یپ اين قابل شوک باشد،  تميکه ر یدرصورت .ریخ

شارژ  به مرحله  خودکاربه صورت  AEDشود،  هی انجام شوک توص که یدرصورت

 تا شارژ کامل شود. دیمنتظر بمان .رودیم خازن

 دکمه شوک را فشار دهید.  
وارد شوک به بیمار تا  د یشوک را فشار ده دیکل ،semi-automaticدر مد 

  شود.

 ثانیه  1، 2، 3شوک در 
به صورت خودکار و با شمارش معکوس به شوک  ،full-automatic در مد

   شود.میوارد بیمار 

 شوک اعمال شد 
اين  و  شودیم  تيصفحه آپد يشمارنده شوک روپس از انتقال شوک به بیمار، 

 شود.  وارد می CPRي . دستگاه به مرحلهدآيیبه صدا در م   یصوت غامیپ 

 شوک اعمال نشد 

فشار ندهد،   semi-automaticکلید شوک را در حالت در صورتی که امدادگر 

يا در صورت عدم انتقال شوک به بیمار به دلیل وجود اشکال در دستگاه، اين  

 پیغام صادر خواهد شد.  

 احیاي بیمار را انجام دهید.  

به   AEDنشود،  هیانجام شوک توص کهی درصورتپس از انتقال شوک به بیمار، يا 

 رود.  می CPRبه مرحله  خودکارصورت 

  30بعد از در اين مرحله با توجه به زمان تنظیم شده، به فرايند احیا ادامه دهید. 

 شود.  ثانیه تکرار می 10اين پیغام هر  .د یدو تنفس بده نه،یبار فشردن قفسه س
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 احیاي بیمار را متوقف کنید.  
را بر   ياقدام بعد AEDتوقف احیاي بیمار توسط امدادگر و شروع آنالیز جديد. 

 کند.  یم نییتع جديد،  زیطبق آنال

 باتري را تعويض کنید 

شود. در  درصد باشد، اين پیغام صادر می 20زمانی که ظرفیت شارژ باتري زير  

توان از دستگاه استفاده کرد. اما بهتر است باتري را  اين حالت همچنان می

 تعويض کنید.   

 باتري ضعیف است. 

 دستگاه در حال خاموش شدن 

شود. در  درصد باشد، اين پیغام صادر می 13زمانی که ظرفیت شارژ باتري زير  

 اين حالت دستگاه بالفاصله پس از اين هشدار، خاموش خواهد شد.  
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 Settings  مد.  5

   کند.فراهم می اين مد را جهت تنظیمات دستگاه،   SHOOKAدستگاه

 Settingsبرای مد   SHOOKAآماده سازی  1. 5

 

 دستگاه را چک کنید.  باتريوجود  .1

دکمه کودک و شوک رها   هیثان  5و بعد از  د یروشن کردن را فشار ده دیو کل ديکودک و شوک را باهم نگه دار يدکمه .2

 خواهد شد.   ماتیتنظ يمنو  وارد. دستگاه دیکن

 

 تنظيمات  2. 5
 

 تنظیم کرد:  Settingsمد پارامترهاي زير را میتوان در 

 

 

 

Date/Timeتواند با انتخاب اين گزينه و وارد شدن به صفحه زير، تاريخ و زمان را تنظیم کند.  :  کاربر می 

 :توان در اين صفحه انجام دادتنظیمات زير را می

• Calendar  : .جهت انتخاب تقويم شمسی يا میالدي 

• Date  :با کلید هاي کنترلی مربوطه تنظیم کرد. توان تاريخ را می 

 منوی تنظيمات سيستم
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• Time:  کلیدهاي کنترلی مربوطه تنظیم کرد. توان با زمان را می 

Language: توان انتخاب کرد. هاي انگلیسی يا فارسی را میزبان  

Factory Settings:    بايد توسط پرسنل خدمات  بخش  اين  تنظیمات  .  باشد براي دسترسی به اين منو، وارد کردن رمز الزامی می

 پس از فروش يا يک شخص آموزش ديده انجام شود.  

Battery Index:    است.   انتخاب قابل درصد  اي یکیگراف صورتنحوه نمايش شارژ باتري که به 

About  :شود.در اين صفحه اطالعات تولیدکننده نمايش داده می  

 

کند دستگاه اطالعات و تغييرات را به صورت اتوماتيک ذخيره می،  Settingsدر مد    فشردن عالمت * در صورت  

 شود. و سپس خاموش می

کند ، دستگاه اطالعات و تغييرات را به صورت اتوماتيک ذخيره میSettingsدر مد    فشردن عالمت * در صورت  

   شود.می  Rescueو سپس وارد حالت  
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 . نگهداری و تميز کردن 6

 شود: ه میشرح داد AEDدر اين بخش روش نگهداري از دستگاه 

 ظاهر دستگاه و لوازم جانبی  1. 6

 را بررسی کنید.تاريخ انقضاي پدها  •

 را بررسی کنید.  باتريتاريخ انقضاي  •

 کابل پد را از لحاظ آسیب ديدگی بررسی کنید.  •

 کیس دستگاه را از لحاظ آسیب ظاهري بررسی کنید.  •

 کنید.  جانبی اضافی را بررسیلوازم وجود  •

 خودکار تست   2.6

SHOOKA  دهد.عملکرد دستگاه تست خودکار انجام میدرستی جهت تصديق   

 شامل:  ها اين تست

 باتريشارژ وضعیت  -1

   ECGمدارات  -2

 برد دفیبريالسیون  دشارژشارژ و مدارات  -3

 دکمه وضعیت  -4

 

  دهد و در غیر اينصورت عالمترا نشان می  (✓)، نشانگر وضعیت عالمت را با موفقیت بگذراند هاتستتمام  SHOOKAدرصورتیکه 

 .  نمايش داده میشود (×)

 توان از طريق مراحل عیب يابی شناسايی کرد. دستگاه را میمشکالت و اشتباهات رايج 
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 یادوره  یبازرس 3.6

دهد. کلیه قطعات بحرانی در اين بازرسی  انجام می AEDشرکت سازنده يک روال بازرسی دوره اي را هر ساله پس از فروش براي 

 تعويض خواهند شد.  معیوب مورد تست قرار گرفته و قطعات  

 هشدار 

ی هرگز اقدام به بازکردن و جدا کردن بدنه دستگاه يا تعمير آن نکنيد زيرا دارای  ولتاژ و جريان باال    ➢

خطرناکی است.  جهت انجام تعميرات و بازرسی های ساالنه  به پرسنل خدمات پس از فروش مراجعه 

 فرماييد. 

 

 کردن   زيتم 4.6

 هشدار 

 . دينکن  ليآن را استر  یو لوازم جانب SHOOKA دستگاه   ➢

 

 بدنه

بايد پس از هر بار استفاده تمیز و ضدعفونی شود. يک پارچه مرطوب به آب و  باتريدستگاه از جمله پک سطح خارجی  •

 بدين منظور استفاده کنید.    %70يا الکل ايزوپروپیل  تمیز کننده هاي حاوي آمونیاکصابون يا 

 اجازه ندهید که محلول تمیزکننده وارد بدنه دستگاه شود )به ويژه داخل پورت کانکتور(. •

 محلول تمیزکننده موجود بر روي سطح دستگاه را خشک کنید.  •

 

 پدها

که در تماس مستقیم با بیمار است، پدهاي يک بار مصرف هستند. چون اين پدها يک بار مصرف    AEDتنها بخش دستگاه   •

 دهند. بنابراين نیازي به تمیزکردن و ضدعفونی اين پدها نیست. هستند، هیچ گونه آلودگی به بیمار انتقال نمی

LCD  

 صفحه نمايش را با دستمال خشک پاک نکنید زيرا ممکن است باعث خراشیدگی شود.   •

استفاده کنید زيرا ديگر مواد شیمیايی    صفحه نمايشتنها از يک دستمال نرم و مرطوب به الکل ايزوپروپیل براي تمیز کردن   •

 ممکن است آسیب جدي به آن بزند.  
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 ضدعفونی بخش هاي مختلف دستگاه به صورت خالصه در جدول زير آورده شده است: و روش تمیزکردن

 

 قطعات دستگاه يکبار مصرف  تميز کردن    ضدعفونی   استريل

 

دستگاه و لوازم جانبی  

را استريل نکنید.   آن  

يک پارچه مرطوب به آب و  بعد از هر بار استفاده بوسیله بايد  

صابون يا تمیز کننده هاي حاوي آمونیاک يا الکل ايزوپروپیل 

 تمیز و ضدعفونی شود  70%

باتری سطح خارجی دستگاه از جمله  -  

پد ها يک بار مصرف هستند و نیازي به تمیزکردن يا  

 ضدعفونی آنها نیست. 
 پدها مصرف  بار  کي

الکل ايزوپروپیل براي تمیز  رچه نرم مرطوب به اتنها از يک پ

 کردن پالريزر استفاده کنید.
- 

LCD 
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 يابیعيب.  7

 شرح داده شده است: هروي دهد و اقدامات مربوط SHOOKAی که ممکن است براي دستگاه تمشکالدر جدول زير 

 مشکل پيغام /  اقدام 

 خاموش است:  AEDهنگامیکه 

که نشانگر  را روشن کنید و منتظر بمانید تا تست خودکار انجام شود. درصورتی  دستگاه

را تعويض کنید   باتريرا خاموش کرده و    AED ،  دهدرا نمايش می    Xوضعیت همچنان  

و سپس اين مراحل را دوباره انجام دهید. اگر مشکل برطرف نشد، با خدمات پس از فروش  

 تماس حاصل کنید. 

 روشن است:  AEDهنگامیکه 

دستگاه را خاموش کنید و سپس آن را روشن کنید منتظر بمانید تا تست خودکار انجام  

را خاموش کرده   AED.  دهدمیرا نمايش     Xشود. درصورتیکه نشانگر وضعیت همچنان  

را تعويض کنید و سپس اين مراحل را دوباره انجام دهید. اگر مشکل برطرف نشد،    باتريو  

 با خدمات پس از فروش تماس حاصل کنید. 

 Xنشانگر وضعیت 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

درصورتیکه  دهد.  . دستگاه مجدد تست خودکار را انجام میدستگاه را تعويض کنید  باتري

 يابد، با خدمات پس از فروش تماس حاصل کنید. پیغام تصويري همچنان نمايش می

 / "باتري ضعیف است"

دستگاه به طور اتوماتیک خاموش  

   .شودمی
 

سپس آن را روشن کنید منتظر بمانید تا تست خودکار    ، شود  خاموشدستگاه  صبر کنید تا  

را خاموش کرده  AED شود،  داده مینمايش  اين پیغام  انجام شود. درصورتیکه  همچنان  

را تعويض کنید و سپس اين مراحل را دوباره انجام دهید. اگر مشکل برطرف نشد،    باتريو  

 با خدمات پس از فروش تماس حاصل کنید. 

 " ق بودناموف یتست داخل"

دستگاه به طور اتوماتیک خاموش  

   .شودمی

 

را تعويض کنید. اجازه دهید دستگاه تست خودکار را    باتريدستگاه را خاموش کنید و  

 انجام دهد. اگر مشکل برطرف نشد، با خدمات پس از فروش تماس حاصل کنید. 

   "یداخل يخطا"

 

 پد دفیبريالتور به درستی به بیمار متصل شده است.    بررسی کنید که

 پد را تعويض کنید.  

 تماس حاصل کنید. اگر مشکل برطرف نشد، با خدمات پس از فروش 

  ماریب بهرا  الکتروشوک يپدها"

 "دیکن تصلم

 

 متصل شده است.   AED سوکتپد دفیبريالتور به درستی به کانکتور  بررسی کنید که

 اگر مشکل برطرف نشد، با خدمات پس از فروش تماس حاصل کنید. 
 

 "د یکن متصل دستگاه  به راکابل "

م تصويريانمايش پیغ  
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 ی فن مشخصات .  8
 

D
ef

ib
ri

lla
to

r 

waveform Rectilinear Biphasic  

shock delivery Fully automated model, Semi-Automated model 

defibrillator charge hold time 
semi-automatic mode: 30 seconds 
full-automatic mode: 3 seconds prior to automatic 
shock delivery  

energy selection 

sequential mode: 
 Adult mode: 120J, 150J, 200J 
 Child mode: 50J, 70J, 85J 
 
MAX mode:  
 Adult mode: 200J 
 Child mode: 85J 

patient safety all patient connections are electrically isolated.  

charge time (time from first 
rhythm analysis to AED charged 
and ready to shock at 200 J) 

less than 10 seconds to maximum energy with new 
battery pack. With a depleted battery pack, the charge 
time is longer.  

maximum time from power on 
to AED charged and ready to 
shock at 200 J 

25 seconds 

electrodes  adult, child 

Child Selection Button Yes 

built in defibrillator self-test  
included (verifies proper charging and discharging of the 
defibrillator)  

defibrillation advisory 
evaluates defibrillation pads connection and patient 
ECG to determine if defibrillation is required.  

shockable rhythms  

ventricular fibrillation with average amplitude >200 
microvolts and wide complex ventricular tachycardia 
(with QRS duration > 120 msec) with rates greater than 
150 bpm.  

electrode patient impedance 
measurement range  

12-300 ohms 

defibrillator electrode ECG 
circuitry  

protected 
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EC
G

 
ECG band width 0.5-30 Hz 

implanted pacemaker pulses 
detection  

detect and remove pacemaker pulses 

In
te

rf
ac

e
 

device display 
lay user (displays text prompts and graphics),  
ECG (displays text prompts, the patient's ECG rhythm)  

viewing Parameters 
Number of Shock, Time, Elapsed Time and Battery 
capacity 

display type 
high resolution LCD (400*800 pixel) with resistive touch 
panel 

viewable area (H*W) 5 inches 

ECG sweep speed 25 mm/sec 

ECG viewing time  3.8 seconds 

indicator Display the result of last automated self-test by status 
indicator 

Speaker Provides audio prompts and necessary alarms  

instructions 
Step by step auditory and visual instructions, according 
to AHA/ERC CPR guidelines  

communication 
Wi-Fi connectivity can enable automatic reporting of 
device status, giving you confidence your AED is ready 
in an emergency. 

data transfer 
USB connection to receive stored data (self-test, ECG 
and operation information) 

language  Persian, English.  
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D
at

a 
re

co
rd

in
g 

&
 s

to
ra

ge
 

Data recording & storage 

user configurable for 1 or 2 clinical events for a total for 
120 minutes with audio recording disabled, or 60 
minutes with audio recording enabled. Includes, ECG, 
patient impedance, audio prompts and optional audio 
recording. 

B
at

te
ry

 

operating time (clinical mode) 
(non-chargeable battery)  

typical new battery running at an ambient temperature 
of +20 to +25 ˚C can provide:  
200 defibrillator discharges at maximum energy (200J) 
or 6 hours of continuous ECG Monitoring (with 2-minute 
CPR periods). 
NOTE: CPR periods shorter than 2 minutes can decrease 
the operating time. 

standby life (years) 
when using battery stored for 
up to 2 years at 23 ˚C. 

•auto self-test report: off 
     self-test interval: 7 days -> 5 
     self-test interval: 1 day   -> 3 
 
•auto self-test report: on 
     self-test interval: 7 days -> 3 

D
ev

ic
e 

size (H * W * D) [cm3] 9.4 * 30.3 * 28.1  

weight  3.150 kg 

power battery pack 

device classification  Internally powered per EN 60601-1: 2006/A1: 2013, 
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design standards  
Meets applicable requirements EN 60601-1: 2006/A1: 
2013, EN 60601-1-2: 2015, IEC 60601-2-4:2010+AMD1: 
2018 

En
vi

ro
n

m
en

t 
 operating temperature  0 to 50 ˚C 

storage temperature  -30 to 70 ˚C 

humidity  10 to 95% relative humidity 

particle & water ingress IP44 

drop  1 m 
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  Rectilinear Biphasic Waveform-  1  وستیپ

 

SHOOKA uses rectilinear biphasic waveform which reduces peak current of the shock. Below 

table shows the energy characteristics for different energy and loads.  

Table 8: Delivered energy for different loads 

Load  

Selected Energy 

Child Adult 

50 J 70 J 85 J 120 J 150 J 200 J 

25 43 62 77 94 110 129 

50 55 78 97 120 140 172 

75 60 85 106 142 166 193 

100 58 82 102 140 164 192 

125 59 84 94 131 154 180 

150 61 87 109 122 143 151 

175 57 80 100 113 133 142 

Accuracy ±15% ±15% ±15% ±15% ±15% ±15% 

 

Rectilinear biphasic waveform has better performance in comparison with traditional Biphasic 

truncated exponential waveform according to clinical result. In the following rectilinear biphasic 

current graph, waveforms for different load are depicted.  

 

 

Figure 7: 200J Shock Current waveform 
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Figure 8: 150J Shock Current waveform 

 

Figure 9: 120J Shock Current waveform 

 

 

Figure 10: 85J Shock Current waveform 
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Figure 11: 70J Shock Current waveform 

 
 

Figure 12: 50J Shock Current waveform 
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  ECG Analysis Algorithm Accuracy -  2  وستیپ
 

This appendix describes the basic function of the Shock Algorithm (SA). 

Overview 

Shock Algorithm (SA) is an ECG analysis program in the SHOOKA automatic external defibrillator 

that recommends whether or not a patient should be given a defibrillation shock. This algorithm 

makes it possible for individuals who are not trained to interpret ECG rhythms to provide 

potentially life-saving therapy to victims of ventricular fibrillation (VF) or pulseless ventricular 

tachycardia (VT). The Shock Algorithm is used to analyze the ECG rhythm during the first rhythm 

analysis after the electrode pads have been placed on the patient when CPR is not being 

performed. It is also used during subsequent rhythm analyses when the user has been instructed 

to stop CPR. 

Automated Interpretation of the ECG 

The SHOOKA automatic external defibrillator recommends a shock if either of the following 

rhythms is detected: 

• Ventricular fibrillation 

• Rapid ventricular tachycardia (Rate >150 bpm, patient should be pulseless) 

The SHOOKA automatic external defibrillator recommends no shock for non-shockable ECG 

rhythms as indicated in the Shock Algorithm Performance Report in this appendix. 

The SHOOKA automatic external defibrillator is designed to detect and remove pacemaker pulses 

from the ECG so that an accurate decision can be reached while a pacemaker is functioning. 

Shock Algorithm 

The Shock Algorithm (SA) in the SHOOKA automatic external defibrillator was verified by 

inputting specific ECG waveform segments from databases through the electrode connector and 

recording the SA decision of 'shock' or 'no shock.' The 'shock' or 'no shock' decision made by the 

SA for each ECG waveform segment was compared to the databases reference annotations or 

treatment recommendation by similar device. 

The main ECG database used to verify the performance of the SHOOKA automatic external 

defibrillator for SA is named the PhysioNet Test Set. In addition, the ECG database named 

Simulator Test Set was used to provide shockable and Non-shockable ECG segments for 

verification purposes. The following information about the test sets and the Summary 
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Performance Report is provided in accordance with AHA recommendations1 and IEC 

requirements2 for reporting performance data for a rhythm recognition detector. 

A. Acquisition and Annotation Methodology 

This section includes recording methods, rhythm source, rhythm selection criteria, annotation 

methods, and annotation criteria for the databases. 

PhysioNet Test Set 

The PhysioNet Test Set includes 634 ECG segments gathered from a variety of sources. Each ECG 

segment is 8 seconds in duration. Sources for the ECGs include: 

• Creighton University Ventricular Tachyarrhythmia Database (CUDB):  

This database includes 35 eight-minute ECG recordings of human subjects who 

experienced episodes of sustained ventricular tachycardia, ventricular flutter, and 

ventricular fibrillation. Records was obtained from a long-term ECG (Holter) recording and 

from patient monitors. Five records were from paced patients. The reference annotation 

files supplied for this database have been included to aid users in locating VF segments. 

• MIT-BIH Malignant Ventricular Ectopy Database (VFDB):  

This database includes 22 half-hour ECG recordings of subjects who experienced episodes 

of sustained ventricular tachycardia, ventricular flutter, and ventricular fibrillation. The 

reference annotation contains rhythm labels including atrial fibrillation, asystole, 

ventricular bigeminy, first degree heart block, high grade ventricular ectopic activity, 

normal sinus rhythm, nodal rhythm, noise, pacemaker (paced rhythm), sinus bradycardia, 

supraventricular tachyarrhythmia, ventricular escape rhythm, ventricular fibrillation, 

ventricular flutter and ventricular tachycardia. 

• MIT-BIH Arrhythmia Database (MITDB):  

The MIT-BIH Arrhythmia Database contains 48 half-hour excerpts of two-channel 

ambulatory ECG recordings, obtained from 47 subjects. Two or more cardiologists 

independently annotated each record. 

• AHA Ventricular Arrhythmia Database (AHADB):  

AHA database consisted of 80 two-channel excerpts of analog ambulatory ECG recordings. 

These 80 recordings are divided into eight classes of ten recordings each, according to the 

highest level of ventricular ectopy present. In this case, we use part 8 (ventricular 

flutter/fibrillation) of AHA database. 

 
1 Kerber RE, et al, "Automatic External Defibrillators for Public Access Defibrillation: Recommendations for Specifying and Reporting Arrhythmia 

Analysis Algorithm Performance, Incorporating New Waveforms, and Enhancing Safety: A Statement for Health Professionals from the American Heart 
Association Task Force on Automatic External Defibrillation", Subcommittee on AED Safety and Efficacy. Circulation, 1997: Vol. 95: 1677-1682. 

 
2 Clause 201.7.9.3.103, "Essential Performance data of the Rhythm Recognition Detector," International Electrotechnical Association, IEC 60601-2-4, 

Medical Electrical Equipment – Part 2-4: Particular Requirements for the Basic Safety and Essential Performance of Cardiac Defibrillators: 2018. 
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Simulator Test Set 

The Simulator Test Set include 80 ECG segments gathered from the Fluke Impulse 7000DP 

Defibrillator Analyzer and 50 ECG segments gathered from the BC Biomedical Patient Simulator. 

Each ECG segment is 8 seconds in duration and including Ventricular Fibrillation (VF) rhythms of 

varying amplitudes, Ventricular Tachycardia (VT) rhythms of varying rates and QRS width, Normal 

Sinus Rhythms varying rates and amplitude and asystole. 

B. ECG Rhythm Types 

The ECG rhythms were placed into the following categories: 

Shockable 

• Coarse ventricular fibrillation (VF) (≥0.20 mV peak-to-peak amplitude) 

• Rapid ventricular tachycardia (VT) (Rate >150 bpm, patient should be pulseless) 

Non-Shockable 

• Normal sinus rhythm (NSR)  

• Other Non-Shockable rhythms including atrial fibrillation/flutter, atrioventricular block, 

idioventricular rhythms, sinus bradycardia, supraventricular tachycardia, and premature 

ventricular contractions (PVC). 

• Asystole (<0.1 mV peak-to-peak amplitude) 

Intermediate 

• Fine ventricular fibrillation (VF) (<0.20 and ≥0.1 mV peak-to-peak amplitude)  

• Other VT (ventricular tachycardia that does not meet criteria for VT in the shockable 

rhythms category) 

Also included rhythms with pacemaker pulses. 
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C. Shock Algorithm Performance Report 

The results of tests with PhysioNet Test Set in the SHOOKA automatic external defibrillator are 

shown below in the context of requirements from IEC 60601-2-4 and the recommendations from 

the American Heart Association. 

Table 1 IEC 60601-2-4 Requirements and SA Performance 

Rhythm Category Requirement Test Result 

Shockable (Sensitivity) 
Coarse VF 

Rapid VT, pulseless 

 

>90% 

>75% 

 

>91% 

>95% 

Non-Shockable (Specificity) >95% >97% 

Positive Predictive Value Report Only >97% 

False Positive Rate Report Only <3% 

 

Table 2 AHA Recommendations and SA Performance 

Rhythms Performance Goal 
Observed 

Performance 

Minimum Test 

Sample Size 

Sample Size 

Tested 

Shockable  

Coarse VF 

Rapid VT, pulseless 

 

>90% (Sensitivity) 

>75% (Sensitivity) 

 

>91% 

>95% 

 

200 

50 

 

256 

67 

Non-Shockable  
NSR 

Other QRS 

Asystole 

 

>99% (Specificity) 

>95% (Specificity) 

>95% (Specificity) 

 

>97% 

>98% 

>99% 

300 total 

100 

30 

100 

311 total 

243 

52 

16 

Intermediate 

Fine VF 

Other VT 

 

Report Only 

Report Only 

 

>33% Shocked 

>20% Shocked 

 

25 

25 

Simulator test set 

9 

15 
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 EMC  - 3پیوست  

زير در نظر گرفته شده است. خريدار يا کاربر اين دستگاه بايد از  شوکا جهت استفاده در محیط هاي الکترومغناطیسی  AEDدستگاه 

 استفاده آن در چنین محیطی اطمینان حاصل کند.  

 

 هشدار 

ها های توصيه شده توسط توليد کننده استفاده کنيد. استفاده از ديگر اکسسوریتنها از اکسسوری   ➢

 ممکن است منجر به افزايش تشعشعات يا کاهش ايمنی سيستم شود. 

اندازه گيری ها را تحت تاًثير قرار دهد، بنابراين از استفاده  ممکن است   موبايل و تجهيزات ارتباطی ➢

 در محيط الکترومغناطيسی تعيين شده اطمينان حاصل کنيد.   دستگاهاز  

، سيستم نبايد در مجاورت يا به همراه تجهيزات AEDدستگاه بر  EMCبه منظور جلوگيری از اثرات  ➢

ديگر مورد استفاده قرار گيرد و در صورت نياز به استفاده همراه يا در مجاورت ساير تجهيزات، بايد 

 .در شرايط استفاده مورد تأييد قرار گيرد  نرمال بودن عملکرد دستگاه

 استفاده نماييد.   AEDشود که ديگر دستگاه های دارای حساسيت را با فاصله از دستگاه  توصيه می ➢

 

 

  

Guidance and manufacturer's declaration – SHOOKA emissions 

The SHOOKA is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of 

the SHOOKA, should assure that it is used in such an environment. 

Emissions test  Compliance  Electromagnetic environment - guidance 

RF emissions 

CISPR 11 
Group 1 

The SHOOKA AED uses RF energy only for its 

internal function. Therefore, its RF emissions are 

very low and are not likely to cause any interference 

in nearby electronic equipment 

RF emissions 

CISPR 11 
Class B 

The SHOOKA is suitable for use in all 

establishments. 

Harmonic emissions 

IEC 61000-3-2 
N.A 

Voltage fluctuations/ flicker 

emissions 

IEC 61000-3-3 

N.A 
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Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity 

The SHOOKA is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of 

the SHOOKA should assure that it is used in such an environment. 

Immunity test Port Compliance level 
Electromagnetic environment - 

guidance 

Electrostatic discharge (ESD) 

IEC 61000-4-2 

Enclosure 

 

±8 kV contact 

±2 kV, ± 4kV, ± 8kV, 

± 15 kV air 

Floors should be wood, concrete or 

ceramic tile. If floors are covered 

with synthetic material, the relative 

humidity should be at least 30%. 
Patient coupling  N.A  

Signal input/output 

parts  
N.A 

Electrical fast transient/burst 

IEC 61000-4-4 

Input a.c. power N.A 

 Signal input/output 

parts 
N.A 

Surge 

IEC 61000-4-5 

Input a.c. power N.A 

 Signal input/output 

parts 
N.A 

Voltage dips, 

IEC 61000-4-11 
Input a.c. power 

N.A 
 

N.A 

Voltage interruptions 

IEC 61000-4-11 
Input a.c. power N.A  

Power frequency (50/60 Hz) 

magnetic field 

IEC 61000-4-8 

Enclosure 
30 A/m 

50 Hz or 60 Hz 

Power frequency magnetic fields 

should be at levels characteristic of 

a typical location in a typical 

commercial or hospital 

environment. 

NOTE      UT is the a.c. mains voltage prior to application of test level. 

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity 

The SHOOKA is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of 

the SHOOKA should assures that it is used in such an environment. 

Immunity test Port Compliance level 

Electromagnetic 

environment – 

guidance 

Conducted RF 

IEC 61000-4-6 

Input a.c. power 

N.A 

 

 

PATIENT coupling 

Signal input/output 

parts 

Radiated RF 

IEC 61000-4-3 
ENCLOSURE 

3 V/m, 80 MHz - 2,7 GHz, 

80% AM at 1 kHz 

Proximity fields from RF 

wireless 

communications 

equipment 

IEC 61000-4-3 

ENCLOSURE 

Refer to the following table 

(table 9 of EN 60601-1-2: 

2015) 
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Test specifications for ENCLOSURE PORT IMMUNITY to RF wireless communications 

equipment  

Test frequency 

(MHz) 

Band a) 

(MHz) 
Service a) Modulation b) 

Maximum 

power 

(W) 

Distance 

(m) 

IMMUNITY TEST 

LEVEL 

(V/m) 

385 380- 390 TETRA 400 

Pulse 

modulation b) 

18 Hz 

1.8 0.3 27 

450 430- 470 
GMRS 460, 

FRS 460 

FM C) 

±5 KHz 

deviation 

1 KHz sine 

2 0.3 28 

710 

704- 787 
LTE Band 13, 

17 

Pulse 

modulation b) 

217 Hz 

0.2 0.3 9 745 

780 

810 

800- 960 

GSM 800/900, 

TETRA 800, 

iDEN 820, 

CDMA 850, 

LTE Band 5 

Pulse 

modulation b) 

18 Hz 

2 0.3 28 870 

930 

1720 

1700- 1990 

GSM 1800; 

CDMA 1900; 

GSM 1900; 

DECT; LTE 

Band 1, 3, 4 25; 

UMTS 

Pulse 

modulation b) 

217 Hz 

2 0.3 28 1845 

1970 

2450 2400- 2570 

Bluetooth, 

WLAN, 802.11 

b/g/n, RFID 

2450, LTE 

Band 7 

Pulse 

modulation b) 

217 Hz 

2 0.3 28 

5240 

5100- 5800 
WLAN 802.11 

a/n 

Pulse 

modulation b) 

217 Hz 

0.2 0.3 9 5500 

5785 

a) For some services, only the uplink frequencies are included. 

b) The carrier shall be modulated using a 50% duty cycle square wave signal. 

c) As an alternative to FM modulation, 50% pulse modulation at 18 Hz may be used because while it does not represent 

actual modulation, it would be worst case. 

 


