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شت استان   2000مدل  Bionet  مارک (ECG) راهنمای کاربری دستگاه الکرتوکاردیوگراف اصفهانمعاونت بهدا  

 کلیدهای دستگاه:
 .تٌظین شَد mv 10عَل هَج لیذّب: ثبیذ رٍی  - 1شوبرُ  کلیذ

 ثبشذ. mm/s 25سزعت چبح کبغذ: ثبیذ  -2شوبرُ  کلیذ

 ثبشذ. on: ّوَارُ ثبیذ  Base lineفیلتز  - 3شوبرُ کلیذ

یب : فمظ در ٌّگبم تشٌج  Muscleفیلتز  -4 شوبرُ کلیذ

 رٍشي هی شَد. ،)اسپبسن عضالًی( ثب فشبر دکوِگزفتگی 

 ثزای اتصبل ثِ شجکِ -5شوبرُ  کلیذ

ْبی بر ایي دکوِ هی تَاى تعذاد کبًبلثب فش -6شوبرُ  کلیذ

هَجَد را تعزیف کزد: یک ریتن یک دلیمِ، سِ کبًبل ثب یک 

 تٌظین کٌیذ.(کبًبلِ  6)ثْتز است ثِ صَرت  کبًبل 12کبًبل ثب یک ریتن دلخَاُ ٍ  6ریتن دلخَاُ، 

 لزار دّیذ. Leadثْتز است رٍی  تعزیف هی شَد. 6لیذ دلخَاُ در دکوِ شوبرُ  آى(: ثِ ٍسیلِ Long Lead) -7شوبرُ  کلیذ

 اعالعبت ثیوبر ثِ ٍسیلِ دکوِ ّبی ّذایت گز ٍارد هی شَد. -8شوبرُ  کلیذ

 (در ایي حبلت فیلتزّب اعوبل ًوی شًَذ.) کِ سزعت ثیشتزی هَرد ًیبس است، استفبدُ شَد. ثزای هَارد اٍرصاًسفمظ  -9شوبرُ  کلیذ

)ثب ایي دکوِ فیلتزّب کبهل اعوبل  پزیٌت گزفتي پس اس اتصبل لیذّب ٍ ثب اعوبل فیلتزّب ثِ کبر هی رٍد.تْیِ تست ٍ ثزای  – صفز کلیذ

 کٌذ.(ًَار را تفسیز هی ٍ دستگبُ ثِ عَر اتَهبتیک هی شَد

  اس تٌظیوبت خبرج هی شَد. )کپی اس آخزیي ًَار للت/ خزٍج اس هٌَ( – ESC/COPY کلیذ
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 نحوه تعویض کاغذ:
را در دستگبُ لزار دادُ ٍ سپس اثتذا ضبهي آثی رًگ پبییي دستگبُ را ثِ سوت راست )فلش           ( ثکشیذ تب درة ثبس شَد. کبغذ 

 درة را ثجٌذیذ.

 اقداهات الزم قبل از استفاده از دستگاه:

 .ًکٌذ سزهب احسبس ثیوبرکِ  عَری ثِ ثبشذ هٌبست ثبیذ شَد هی گزفتِ للت ًَار آى در کِ اتبلی دهبی 

 تَجِ داشتِ ثبشیذ ثیوبر ثبیذ فبلذ ّز گًَِ ٍسیلِ فلشی اعن اس سکِ ٍ یب اشیبء سیٌتی ثِ خصَص گزدى ثٌذ ٍ یب دستجٌذ ثبشذ. 

 .ثبشذ داشتِ فبصلِ اعزاف دیَارّبی ثب cm 10 حذٍد عزف ّز اس ثبیذ ثزاًکبردECG  ًَار گزفتي ٌّگبم در 

 .ثبشذ هتصل ثزق ثِ ّوَارُ دستگبُ 

 .ًوبییذ استفبدُ دستگبُ ّز هخصَص استبًذارد بغذکٍ ثیوبر بثلک اس 

 ٍ ّب آى یفلش سغَح ٍ ثبشذ اشتِد پَسیذگی ًجبیذ پَآرّب هکٌذُ لسوت ثبشذ، رفتِ ثیي اس ًجبیذ ثٌذّب هچ فٌزی خبصیت 

 .ثبشذ شذُ خشک صل ٍ جزم اس عبری ٍ تویش بهالًک ثبیذ ًیش دستجٌذّب

 نکات ههن در زهینه نگهداشت دستگاه:

 ُذ.ثگذارً تبثیز دستگبُ عولکزد ثز تَاًٌذ هیهَثبیل  ٍ دار ثبعزی هچی ّبی سبعت پزتبثل، هخبثزاتی، ّبی دستگب 

 کٌیذ استفبدُ تزالی اس حتوبً ٍ داریذ هجذٍل را السم دلت دستگبُ ًمل ٍ حول در. 

 شَد تعَیض لشٍم صَرت در ٍ ٌتزلک ای دٍرُ صَرت ثِ دستگبُ داخلی ثبتزی. 

 ًوبییذ هتصل ثیوبر ثذى ثِ را الکتزٍدّب سپس ٍ زدُک تویش ،شًَذ هی ًصت الکتزٍدّب ِک ّبیی هکبى در را ثیوبر پَست. 

 صل اس ًبشی هٌبست رعَثت ثب ثبیذ دستجٌذّب ٍ پَآرّب فلشی سغَح ECG (تَاىهی ًیش آة اس صل ٍجَد عذم صَرت در 

 .ثوبًذ ثبلی هزعَة ٍ ثبثت ًَار گزفتي اًتْبی تب ٍ شَد هتصل پَست حسغ ثِ (زدک استفبدُ

 شَد هحکن بهالًک هزثَعِ پیچ ثب پَآرّب ٍ ثٌذّب هچ در خَد هخصَص هحل داخل ثیوبر بثلک ّبی فیش اتصبل. 

  غلغک ّب، ّزگش ًجبیذ آى را ثِ ٍسیلِ اجسبم سخت خبرج کزد.در صَرت گیز کزدى کبغذ در ثیي 

 آة یب الکل ثِ آغشتِ )یب پٌجِ( ًزم پبرچِ یک اس استفبدُ ثب ثبر یک رٍسی حذالل یب ٍ بریک شیفت ّز اس پس ٍ 

 .ًوبییذ خشک سپس ٍ ًوَدُ تویش را لیذٍایزّب ECGٍ  بثلک ،صبثَى

 ًَُار گزفتي سهبى در ِک هشکالتی عوذ ECG ثیوبر بثلک ثِ هزثَط (ّب پبراسیت اًَاع خصَص ثِ) آیذ هی ٍجَدِ ث 

 .شَیذ هغوئي دستگبُ ثیوبر بثلک ثَدى سبلن اس اثتذا هشکالتی چٌیي ثزٍس صَرت در لذا. جبشذهی

 ًوبییذ خَدداری جذاً ثیوبر بثلک ثِ تٌذ ٍ هحکن ّبی ٌشک ٍ ششک اعوبل اس. 

 گیزد لزار دلیك ایوٌی ٍ فٌی ّبی کٌتزل تحت ثبیذ دستگبُ ایي سبل ّز . 

 .ًوبییذ هغبلعِ آى اس استفبدُ اس لجل حتوبً را دستگبُ راٌّوبی دفتزچِ توجه:

 
 استان اصفهان بهداشت تجهیزات گروه توسعه شبکه مرکزواحد 


