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  دفترچه راهنما    مقدمه:  ١فصل 
  

 ١ -١  

 مقدمه ۱فصل 
  هدف از دفترچه راهنما

در  يد بر اساس عملکرد و اهداف کاربرديستم بدسايکار با س يالزم برا يدستورالعمل ها
اين دفترچه راهنما شرح کاملی از تمامی پارامترها و . دفترچه راهنما تهيه شده است

  .ماژولهايی است که مانيتور با توجه به مدل و نوع آن می تواند پوشش دهد
بيمار و  يتضمين ايمنو همچنين ، ديعملکرد صحيح بدسا يمطالعه دفترچه راهنما الزمه 

 س ازپ، لطفا با خدمات ديدر صورت وجود هرگونه سؤال در خصوص بدسا. راتور استپا
اين دفترچه جزء الينفک است و بايد هميشه کنار سيستم . فروش تماس حاصل نماييد

    . ، در دسترس خواهد بودهر زمان که الزم باشد يبراحت، بنابراين گردد يد نگهداريبدسا
  

  مخاطبان دفترچه راهنما
شامل  يعنوان کادر درمان. متخصص تهيه گرديده است يکادر درمان ياين دفترچه برا

 ي، روش ها و اصطالحات علمکامل را در خصوص اقدامات يشود که آشناي يم يافراد
  .باشندجهت مانيتورينگ بيماران داشته  يپزشک

 
  :نکته

، لـذا بـرای   دفترچه راهنمای آريـا اسـتفاده شـود   در کنار بايد  ترچه راهنمااين دف
  .دنيککاربری مانيتور آريا به دفترچه راهنمای آن مراجعه  مربوط به اته نکمطالع

  
  نسخه دفترچه راهنما  

 يفزارهر زمان که دفترچه بر اساس تغييرات نرم ا. دفترچه راهنما يک شماره نسخه دارد
اطالعات . ، اين شماره راهنما تغيير خواهد کردآن تجديد نظر گردد يفن ييا مشخصه ها

  :نسخه اين دفترچه راهنما بدين صورت است
  

  
  

  

  تاريخ انتشار  شماره نسخه
D00278-0 ۱۳۹۲ آبان  
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  .مراجعه کنيد هشدارهاي عمومي ۱-۱ به بخشهاي حفاظتي دستورالعملآشنايي کلي با  يبرا ■
  .مراجعه کنيد اطالعات کلي ۲-۱ آشنايي کلي با مانيتور به بخش يبرا ■
  .مراجعه کنيد صفحه نمايش ۳-۱ صفحه نمايش به بخش يرو يهاآشنايي با پيغام يبرا ■
  .مراجعه کنيد عملکرد کليدها ۴-۱ سيستم به بخش يآشنايي با کاربر يبرا ■
  .مراجعه کنيد اتصاالت جانبي ۵-۱ مختلف سيستم به بخش يهاآشنايي با سوکت يبرا ■
بـاتري   ۶-۱ بـه بخـش  , بايد رعايت شود يهنگام استفاده از باتراطالع از نکات مهمي که در  يبرا ■

  .مراجعه کنيد داخل سيستم
  
   يعموم يهشدارها ١-١
  

  هشدار 
م حياتي بيمار به وسيله سيستم مانيتورينگ فقط توسـط پرسـنل مجـرب    ئچک کردن عال

  .پزشکي انجام شود
  

  هشدار 
ستفاده از سيستم مانيتور دفترچه راهنما و راهنماي استفاده از لـوازم جـانبي آن را   قبل از ا

  .به طور کامل مطالعه نماييد
  

  هشدار 
. باشـد سيستم مانيتورينگ عالئم حياتي يک وسيله کمکي براي ارزيابي وضعيت بيمـار مـي  

ليني بيمار نيز اسـتفاده  هاي بانشانه م وئبراي اطمينان بيشتر بايد همواره در کنار آن از عال
 .شود
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  هشدار 

ـ هاي ديگـر عال ابتدا با روش, رسيدگيري ها معقول به نظر نمياگر دقت اندازه م حيـاتي  ئ
  .اطمينان حاصل کنيد بيمار را چک کنيد و سپس از عملکرد صحيح مانيتور

  
  هشدار 

بع تغذيه با زمين بايد به يک من" حتماسيستم جهت محافظت در برابر خطر برق گرفتگی، 
  .حفاظتی مناسب متصل شود

  
  هشدار 

  . طراحـي نشـده اسـت    MRIسيستم مانيتورينگ عالئم حياتي بـراي اسـتفاده بـه همـراه     
ممکن است باعث ايجـاد سـوختگي    MRIهاي مغناطيسي اتفاقي ناشي از ميدان هايجريان

ـ   MRIه توسطسيستم مانيتور ممکن است بر روي تصاوير گرفته شد. در بيمار شود ثير أت
هاي مـانيتور  گيريتواند بر روي صحت اندازهمي  MRIهمچنين سيستم. نامطلوب بگذارد

  .ثير بگذاردأت
  

  هشدار 
هميشه مانيتور را در مکان مناسب  طوري قرار دهيد کـه در محـل خـود محکـم بسـته      

  .شده باشد و امکان اصابت ضربه و يا افتادن آن وجود نداشته باشد
  

  ارهشد 
هـا از قبيـل سـرويس    تمـام فعاليـت  . با باز کردن سيستم امکان برق گرفتگي وجود دارد

ييـد شـده توسـط    أکردن و به روز کردن سيستم بايد توسط افـراد آمـوزش ديـده و ت   
  .شرکت سازنده انجام شود
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  هشدار 

  .زا طراحي نشده استاين سيستم براي کارکردن به همراه ترکيبات بيهوشي اشتعال
  

  هشدار 
لـوازم جـانبي آن    و سيستم اپراتور بايد قبل از استفاده از مانيتور از ايمني و صحت عملکرد

  ).تاريخ کاليبراسيون سيستم بايد معتبر باشد( .اطمينان حاصل نمايد
  

  هشدار 
قبل از کارکردن با سيسـتم از سـالم   . ها بايد متناسب با شرايط هر بيمار تنظيم شودآالرم

  .در هنگام وقوع آالرم اطمينان حاصل کنيد آن تم و آالرم صوتيبودن سيس
  

  هشدار 
  ممنـوع     ،کننـد هايي که با سيسـتم مانيتورينـگ کـار مـي    استفاده از تلفن همراه در محيط

  سطح باالي امواج الکترو مغناطيسي که توسـط سيسـتم تلفـن همـراه تشعشـع      . باشدمي
   .کرد سيستم مانيتورينگ شودممکن است باعث اختالل در عمل ،شودمي

  
  هشدار 

هـاي  دستگاه الکتروشوک از تماس با بدن بيمار يا تخـت يـا سيسـتم    در هنگام استفاده از
  . متصل به بيمار خودداري کنيد

  
  هشدار 

براي اطمينان از رعايت مسائل ايمني و زمين شدن مناسب سيستم بايـد بدنـه مـانيتور و    
 .م پتانسيل شوندساير تجهيزات متصل به آن ه
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  هشدار 

ثيرات جانبي شناخته شده در هنگام استفاده از مانيتور عالئم حيـاتي را  أپزشک بايد تمام ت
  . ديمد نظرقرار ده

  
  هشدار 

بـار   براي جلوگيري از آلودگي محيط زيست در خصوص معدوم کردن لـوازم جـانبي يـک   
هـاي  مثـل بـاتري اکسسـوري   (هاي سيستم و لـوازم جـانبي آن   مصرف و برخي از قسمت

  بـراي از بـين بـردن    . بايد طبـق مقـررات مربوطـه عمـل گـردد      )معيوب و از کار افتاده
  .هاي قديمي با شهرداري منطقه خود تماس بگيريدباتري

  
  هشدار 

تابش مستقيم نور خورشـيد   سيستم مانيتور عالئم حياتي را در معرض حرارت موضعي مثالً
  .قرار ندهيد

  
  هشدار 

  .از يک مانيتور براي مانيتور کردن بيش از يک بيمار استفاده نکنيد
  

  هشدار 
, گاه تعداد زيادي سيستم به طور همزمان با سيستم مـانيتور بـه مـريض وصـل شـود     هر

  .امکان افزايش جريان نشتي از حد قابل قبول وجود دارد
  

  هشدار 
ه است که امکان خطرهاي ناشـي  افزار سيستم مانيتور عالئم حياتي طوري طراحي شدنرم

  .افزاري را به حداقل برسانداز خطاهاي نرم
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  هشدار 

خـودداري  , از اتصال وسايلي به سيستم که جزئي از سيستم مانيتور عالئـم حيـاتي نيسـتند   
  . کنيد

  

  هشدار 
نصـب و تحـت    APPENDIX IVمنـدرج در   EMCمانيتور عالئم حياتي بايد طبق اطالعـات  

  .گيردسرويس قرار 
  

  هشدار 
بر مانيتور، سيستم نبايد در مجـاورت يـا بـه همـراه      EMCبه منظور جلوگيري از اثرات 

تجهيزات ديگر مورد استفاده قرار گيرد و در صـورت نيـاز بـه اسـتفاده همـراه يـا در       
مجاورت ساير تجهيزات، بايد نرمال بودن عملكرد دسـتگاه در شـرايط اسـتفاده مـورد     

   . ييد قرار گيردأت
  
  هشدار 

بـا    مانيتور را خاموش کنيـد و آن را ، ه شديا لوازم جانبي آن پاشيد اگرآب روي سيستم و
  .خشک کنيد و سپس دوباره آن را روشن کنيد" کامال ،يک دستمال نرم

  
  هشدار 

سـتم  يمتصل بـه س  يهايو اکسسور هاد که کابلينان حاصل کنينگ اطميتوريدر هنگام مان
 .نباشندتحت کشش 
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  هشدار 
هنگام استفاده از دفيبريالتور، پارامترها و سيگنالهای نمايش داده شده بـه طـور موقـت    

بالفاصله پس از پايان اعمـال شـوک برطـرف    " دچار اختالل می شوند که اين اختالل تقريبا
  .می شود

  
  اطالعات کلي ٢-١
  

  هشدار 
رفعـال  يمنوهـا غ  يتمامستم يسن يادر . ندارد يکاربردا يستم آريبدون س ماژوالرستم يس

  .وجود نداردا يبدون حضور آرش پارامتر يگنال و نمايم سيت ترسيقابلهستند و 
  

  :نکته
  .رديگيقرار ما يستم آريس ،ت بغليپل يبجا ،ماژوالر ستميدر س

  
  :نکته

ـ گرديا به ماژوالر منتقل ميق آريها و پارامترها از طرگناليسستم ماژوالر، يدر س  دن
  .نشان داده می شوندش آن يصفحه نما يوبررو 

  
ـ  يا و ماژوالر در دو زمان بررسـ ين آريتبادل اطالعات ب ينجا نحوهيدر ا اول  يلحظـه . ۱. گـردد يم

ـ کـه آر  يزمان( ن ارتباطيدرح. ۲) گردديستم ماژوالر ميا وارد سيکه آر يزمان(ارتباط  يبرقرار ا و ي
 )نداهارتباط باهم بودقبل در  يلحظاتاز ماژوالر 

  
ـ کـه آر  يهنگـام  :ارتباط ياول برقرار يلحظه .۱ ـ   يا وارد سي گـردد، منوهـا و   يسـتم مـاژوالر م

ـ  يمات آريتنظ يو تمام شدهکيبورد سيستم ماژوالر فعال   ردامـو گـردد بجـز   يا به ماژوالر منتقـل م
  زير
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ــات يتنظ  ،TREND ،HR SOURCE ،BED NUMBER ،FACTORY ،DISPLAY 2مــ
DISPLAY OFF ،LARGE DISPLAY  هاگناليم سيو سرعت ترس 

 
  هشدار 

ـ  ستم مـاژوالر  يا درون سيآر يريپس از قرارگکه  يدرصورت ـ ان يارتبـاط ب سـتم  ين دو سي
ـ درون ماژوالر قرار ده "ا را از ماژوالر خارج کرده و مجدداي، آربرقرار نشد  يدرصـورت . دي

فـروش شـرکت   ازپـس خـدمات ، بـا  برقرار نشـد دو  نيانکار ارتباط يکه با چندبار انجام ا
  .سازنده تماس بگيريد

 
  :نکته

 ي، بـاتر )ا روشنيخاموش (ستم ماژوالر يبه س) ا روشنيخاموش (ا يبمحض ورود آر
  .کنديروع به شارژ شدن ما شيرآ
  

  :نکته
ـ ستم ماژوالر قـرار گ يدرون سا يآرکه  يهنگام ـ رد، شـارژ موردن ي انجـام   ياز بـرا ي

  .رديگيماژوالر م يخود را از باتر يهاتيفعال
  

  :نکته
ـ يکـه   يدرصورت ارتباط، ياول برقرار يلحظهدر  ـ از ا يک سـتم خـاموش   ين دو سي
ـ ان يبروشن شده و ارتباط بوده، خاموش  که يستميسد، نباش ـ  ي -ين دو برقـرار م

  .شود
  

  هشدار 
، بدسايد تمتصل نيسبه برق  کهماژوالر خاموش سيستم با قرار دادن آريا روشن در 

  .و الزم است کاربر سيستم را به صورت دستی روشن کندماژوالر روشن نمی شود 
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  :نکته
، TFTپس از جاگيري آريا درون سيستم ماژوالر و برقـراري ارتبـاط بـين ايـن دو،     

صداي آالرم و بيت آريا خاموش شده و پس از قطـع ارتبـاط ايـن دو، تمـامي ايـن      
 .شوندمي و فعال موارد روشن

 
  :نکته

فن موجود در ماژوالر جهت خنک کردن دمای محيطی آريا مورد استفاده قرار مـی  
باعث حرارت می شـود و بـاطری   با توجه به آنکه شارژ و دشارژ باطری آريا . گيرد

دمای محيطی سمت بـاطری آريـا    بنابراين بهتر است در دمای باال آسيب می بيند
از فن برای جريان هـوا اسـتفاده   دن محيط توجه به بسته بوبا لذا . کاهش پيدا کند

برای خاموش و روشن کردن فن آريا، دمای باطری بـه مـاژوالر اعـالم    . شده است
و در فـن را روشـن    C°48می شود و ماژوالر با توجه به دمای اعالم شده در دمای 

  .فن را خاموش می کند C°45دمای 
  
ـ به آر شودوالر اعمال که در ماژ يمي، هر تنظن زمانيدر ا :ن ارتباطيدرح .۲ ـ نا ي ـ  ز ي -يمنتقـل م

 :زير رداموگردد بجز 

، TREND ،HR SOURCE ،BED NUMBER ،FACTORY ،DISPLAY 2مــــات يتنظ 
DISPLAY OFF ،LARGE DISPLAY هاگناليم سيو سرعت ترس  

  
  :نکته

باشـد و نيـازي بـه مانيتورينـگ      مـاژوالر روشـن   ،درون روشنا يآرکه  يدرصورت
  .کرد خاموشهردو سيستم را  ،ماژوالر powerي توان از طريق دکمهد، مينباش
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  :نکته
باشـد، و نيـاز بـه مانيتورينـگ      خـاموش ماژوالر درون  خاموشآريا که  يدرصورت

  .کرد روشنهردو سيستم را  ،ماژوالر powerي توان از طريق دکمهباشد، مي
  

  :نکته
سـتم مـاژوالر،   ينگ، بدون اتصال به سيورتيمان منظورا به يدرصورت استفاده از آر

بورد و تاچ خـود آن اسـتفاده   ياز صفحه ک آريامات يبه منوها و تنظ يدسترس يبرا
  )ايستم آريس يمراجعه شود به دفترچه راهنما( .شوديم

  
  هشدار 

باشـد و مـوارد خـاص    يماژوالر مستم يسحات در مورد ي، توضيبعد يهابخش يدر تمام
  .گردديذکر مجداگانه  بصورت يارتباط

  
  :شرايط محيطي

   c ۴۰~ ۵◦                دما در حالت کار
  -c ۶۰ ~۲۰◦                 انبار دما در حالت حمل ونقل و

  ٢۰~ ۹۰ %                       در حالت کار رطوبت
  ١۰~ ۹۵ %           انبار حمل ونقل ودر حالت  رطوبت

  -m ۳۰۰۰ ~۲۰۰                   ارتفاع
    ۱۰۰~٢٤٠  ,Hz۶۰/۵۰Vac      تغذيه

                                W                         ۷۵  Pmax =          
  

 و بزرگساالن ، کودکاننوزادان يقابل استفاده برا) ۱- ۱شکل ( عالئم حياتي سيستم مانيتورينگ
حياتي م ئسيستم قابليت مانيتور کردن عالاين . باشدمي ويژه مراقبت از بيمار يهادر محيط يبستر
ECG انحراف سگمنت و نرخ تنفس ،ST نوع آريتمي، ۱۳، آناليز  SPO2, NIBP و پارامترهای 

RAINBOW ، (AWRR,RR) AA,O2,N2O,CO2,   ، CO ، کانال چهارIBP دو کانال دما و عمق  و
 يگيراندازه يهايي براماژول يادارسيستم مانيتور عالئم حياتي  .را داراست (CSM/BFA) بيهوشي
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اتصال به شبکه سانترال و امکان اتصال به مانيتور  ، سيستم آالرم، امکانرکوردر ،مختلف يپارامترها
  .وزن سبک و قابل حمل بودن است, مزايايي چون کوچک بودن يباشد و دارامي  دوم

 
  :نکته

نوع آريتمي را ندارد امـا   ۱۳و آناليز  STراف سگمنت انحتور کردن يت مانيا قابليآر
  .ستم ماژوالر داشتيدر سن پارامترها را يا نگيتوريتوان مانيبا استفاده از آن م

  
عدد نشانگر  چهار. قرار دارد) ۱- ۱شکل (در پنل جلويي سيستم  ) power(کليد روشن و خاموش 

 )۱o- ۱شکل (رده شدن کليدهاي پنل جلو، فشوجود آالرم ,نشان دادن روشن بودن سيستم يبرا
 وقتي که سيستم روشن است نشانگر سبز .در پنل جلوي سيستم وجود دارد يو ميزان شارژ باتر

- چشمک مي شود ونشانگر آالرم در هنگام وقوع آالرم روشن مي. شودروشن مي )۱- ۱شکل (

غيراينصورت  در و است سبز شارژ کامالً يدر هنگاميکه باتر ينشانگر باتر. ) ۱- ۱شکل (زند 
، ها در سمت چپاتصاالت کابل يسيستم برا يهااز سوکت يتعداد .) ۱-۱شکل(باشد مي نارنجي

  .دنقرار دارتور يها در سمت راست مانو باقي آن ا،يستم آريس يرو
  

  هشدار 
شوند که ايـن  تمام نشانگرها روشن مي ،در هنگامي که سيستم در حال روشن شدن است

 .باشداپراتور مي يضوع نشان دهنده صحت عملکرد نشانگرها برامو
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 ماژوالر B9 ياتيعالئم ح مانيتور  نشانگرها در ۱-۱شکل 

  
  :زير را داراست يقابليت مانيتورينگ پارامترها عالئم حياتيسيستم مانيتور 

  
ECG   ضربان قلب)HR( , سگمنتST , تعدادPVC هاي قلبي در دقيقه و آريتمي

  شکل موج سيگنال قلبي
  

RESP    نرخ تنفس)RR( سشکل موج تنف  
  

SPO2   درصد اشباع اکسيژن خون)SPO2 (ضربان پالس و (PR) شکل موج SPO2  
-باشد، پارامترهاي زير را نيز مـي  Rianbowاگر ماژول ماسيمو از نوع 

 :گيري کردتوان اندازه

 )PI(گيري قدرت سيگنال پالس سرخرگي اندازه •

 )SpHb(کل ميزان هموگلوبين خون  •

 (SpOC) مقدار اکسيژن موجود در خون  •

 )SpCO(درصد اشباع کربوکسي هموگلوبين خون  •

 ) SpMet(درصد اشباع مت هموگلوبين خون  •
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 )PVI(معياري براي تغييرات پرفيوژن در کنار سيگنال تنفسي  •
  

NIBP     فشار سيستول و دياستول و فشار خون ميانگين شرياني)MAP(  
  

TEMP   کانال يک دما)T1 ( و کانال دو دما)T2(  
  

IBP  فشار خون تهاجمي  تا چهار يک یها کانال)IBP1  ،IBP2  ،IBP3  ،IBP4 (  
  

CO2  CO2  انتهاي بازدم)EtCo2( ابتداي دم  و)FiCo2( هاي هوايي نرخ تنفس راه
)AWRR(  
  

Multi-gas
    

EtAA, FiAA, EtO2, FiO2, EtN2O, FiN2O AA  گاز بيهوشي  ۵شامل
HAL, ENF, SEV, ISO, DES باشدمي.  

  
CSM/BFA  ص عمق بيهوشي شاخ(CSI% / /BFI%) , درصد هموار بودنEEG (BS%) 

  (%EMG) و شاخص الکترومايوگرام (%SQI)شاخص کيفيت سيگنال 
  

CO  دهي قلبيميزان برون  
  

ذخيره , هاي شنيداري و ديداريسيستم مانيتور عالئم حياتي داراي قابليت وسيعي شامل آالرم
  .باشدآريتمي قلبي مربوط مي ۱۵۰و تعداد   TREND,NIBPسازي اطالعات 

  .وجود دارد sidestreamو  mainstreamهاي کپنوگرافي  امکان نصب ماژول يبسته به انتخاب مشتر
  .وجود داردصفحه لمسي بر روي سيستم  امکان نصب در صورت سفارش مشتري

ـ کلاستفاده از  طراحي شده است که اپراتور با يطور مانيتور عالئم حياتي سيستم  و پنـل جلـو   يدهاي
 يبـرا . بتواند به راحتي بـا آن کـار کنـد   و با استفاده از صفحه لمسي  )۱-۱شکل ( يک کليد چرخان

  .عملکرد کليدها مراجعه شود ۴-۱اطالعات بيشتر به بخش 
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  صفحه نمايش ٣-١
  شکل  ,پارامترهاي مربوط به بيمار .استLED داراي صفحه نمايش رنگي  يمانيتور عالئم حيات

ا در يکه آر يزمان ،خطا يهاوضعيت سيستم و پيغام ,تاريخ ,شماره تخت ,آالرم يهاپيغام وها موج
 چهارتوان به صفحه نمايش را مي .شوداين صفحه نمايش داده مي يبر روارتباط با ماژوالر است 

بخش پارامترها , )Waveform Area/Menu Area( بخش شکل موج ,)(Header Area: بخش تقسيم کرد
)Parameter Area( ها و بخش مربوط به پيغام(Message Area) ) ۲-۱شکل( .  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 مانيتور صفحه نمايش ۲-۱شکل              

  
  هشدار 

ـ  و درصورتي که آريا درون سيستم ماژوالر نباشد، کيبـورد و منوهـا غيرفعـال بـوده     چ يه
 NO MODULE عبـارت شکل موج، در بخش  و ابدييش نمينما يغاميگنال، پارامتر و پيس

    .گردديظاهر مبه رنگ زرد 
  

Header Area :  
 Headerباشدميبخش بااليي صفحه نمايش که شامل خصوصيات بيمار و شرايط کارکرد سيستم 

Area هايي که در پارامتر. نام دارد Header Area شماره  شماره صفحه، شامل ,شودنمايش داده مي
اين اطالعات در  .باشدتاريخ و زمان مينام بيمار ،  ,زرگسال بودن بيماريا ب ، کودکنوزاد ,تخت

  .شودصفحه نمايش ديده مي يهنگام کار مانيتور هميشه بر رو

P1 BED 01    NAME
  ADULT               

Message Area

07/02/2011
11:37:18 

Waveform Area Parameter
 Area     
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  :نکته

 Headerبخـش   اطالعات يا و ماژوالر، تمامين آرين ارتباط بياول يدر لحظه برقرار

Area،ش يمنتقـل شـده و نمـا    ماژوالرا به ياز آر ، بجز شماره تخت و شماره صفحه
  .ابدييم
  

  :نکته
ـ بـا تغ سـتم مـاژوالر،   يا و سين ارتباط آريدر ح  Header Areaبخـش   اطالعـات ر يي

بجز شماره تخت و شـماره  ، ابدييش ميشده و نماا اعمال يرات در ماژوالر و آرييتغ
  .شوديماعمال  ماژوالر سيستم آرياکه تنها در صفحه 

  
  :نکته

گر هسـتند و  يکديا و ماژوالر مستقل از يستم آريدر س هشماره تخت و شماره صفح
  .شوديگر منتقل نميدسيستم ر به يين تغيا ،هاستمياز س يکيدر  آنهار ييبا تغ

  
د نشونمايش داده مي Header Area با توجه به شرايط حين مانيتور کردن در ناحيه  هاساير عالمت

  :که عبارتند از
   

شود و ارتباط با سانترال برقرار انيتور به سيستم سانترال متصل ميکه م ياين عالمت زمان    ■
  .آيدميدر به نمايش  ،است

  

  .آيدباشد به نمايش درمي ياين عالمت زماني که مانيتور در حال رکوردگير  ■
  

  .دهنده ميزان شارژ باطري استاين عالمت نشان    ■
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با شمارشگر  زنباشد به صورت چشمک Silence ت زماني که مانيتور در حالت اين عالم   ■
  .آيدبه نمايش درمي ثانيه ۱۲۰معکوس 

  
  هشدار 

 يباشـد و شـارژ بـاطر   يماژوالر م يباطرزان شارژ يتنها مربوط به م يعالمت شارژ باطر
  .شوديا را شامل نميآر

  
Waveform / Menu Area :  

صفحه نمايش از باال  يها بر روشکل موج. شودطور همزمان نمايش داده ميها به تمام شکل موج
  . ECG ,SPO2 ,IBP1, IBP2, RESP  ،EEG ,RESP  /Co2 /Multi-gasشکل موج : به پايين عبارتند از

   نمايش دادهECG ناحيه مربوط به شکل موج  يبر رو ECG و سرعت جاروب ليد ,فيلتر ,گين
, شود که از باال به پايين به ترتيب حد باالسه خط چين ديده مي IBPشکل موج  يبررو. شودمي

   .است که مقادير اين حدود توسط اپراتور قابل تنظيم است IBP پايين شکل موج  حد نما ومکان
هنگامي کـه يکـي از منوهـا بـاز     . صفحه نمايش هستند يمکان ثابتي بررو يدارامانيتور  يتمام منوها

  .پوشاندشکل موج را مي ۵ويا  ۴,۳,۲اندازه آن  با توجه به ,شودمي
  

Parameter Area :  
شده مربوط به هر پارامتر همواره در مکان ثابتي از صفحه نمايش و  يگيراندازه يمقادير عدد

و  يگيراندازه يامقادير اين پارامتر به صورت لحظه .شودهمرنگ با شکل موج مربوطه ديده مي
مقادير جديد  يگيربا هر بار اندازه کهCO و NIBPمقادير مربوط به بجز ( .شودبه هنگام مي

  .)شودنمايش داده مي
  

Message Area  :  
بـا توجـه بـه    در صـورت ايجـاد آالرم   . شونديها بر حسب اولويت نمايش داده مدر اين مکان پيغام

رنـگ متفـاوت نمـايش     به پيغام مربوط به آنزمينه  باشد ۳يا  ۲، ۱سطح  آالرم ايجاد شده در اينکه 
  .شوديداده م
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  يمتن به رنگ مشک -زمينه به رنگ قرمز: پيغام با آالرم سطح يک
  يمتن به رنگ مشک -زمينه به رنگ زرد: پيغام با آالرم سطح دو
  يمتن به رنگ مشک -يازمينه به رنگ فيروزه: پيغام با آالرم سطح سه
  .شودينمايش داده م يترنباشد پيغام با زمينه خاکس يدر صورتيکه هيج آالرم

  
  يصفحات مختلف نمايش

ها و پارامترهاي عالئم هاي مختلف براي نمايش سيگنالصفحه با چيدمان Default ،۶ به صورت
  :حياتي وجود دارد که عبارتند از

P1 :  در صورتي کهDISPLAY FORMAT:CASCADE /2 TRACE  سيگنال نمايش انتخاب شود
ECG  ) در دو Trace (يهابا سيگنال SPO2  ،IBP1,IBP2  ،RESP/CO2 ،  سيگنالEEG )   باCSM/BFA 

TREND  ( ، اگرDISPLAY FORMAT:4 TRACE  هاي سيگنالباشدECG ) در چهارTRACE  (و 
 DISPLAY FORMAT:7 TRACEشود و در صورت انتخاب يم دادهنمايش  IBP1,IBP2ي هاسيگنال

، HR  ،PVCs ،STعددي يپارامترها .شوديم دادهيش نما ECGسيگنال  TRACEفقط هفت 
SPO2%،PR ،IBP1،IBP2  ،RESP، NIBP  ،TEMP  و پارامترهایCSM/BFA  )CSI% / BFI%  ،BS%  ،

SQI%  وEMG% ( شوديم دادهنمايش  صفحه يندرا . ) مدMAIN DISPLAY= PAGE 1(  
P2:  و پارامترها همانند  هاسيگنالاز لحاظ نمايشP1 ي، با اين تفاوت که ناحيه مربوط به پارامترها 

  )   MAIN DISPLAY=PAGE 2مد. ( باشديتر متر و واضحمختلف بزرگ
P3 :  نمايش سيگنالECG  در دوTrace  سيگنال ،CO2(RESP)   سـيگنالهاي ،IBP1 ، IBP2  وSPO2    بـه

 )  RAINBOWصفحه نمايش ويژه پارامترهای (   .همراه تمامي پارامترهاي عددي 

  )  MAIN DISPLAY=PAGE 3 مد( 
P4 :  سيگنال نمايشECG  در يکTRACE يهاو سيگنال IBP1,IBP2  باSCALE تر، به همراه بزرگ

پارامترهای  و  HR ،PVCs  ،ST  ،SPO2% ، PR ،IBP1  ، IBP2 ،  NIBP ،TEMP يعدد يپارامترها يتمام
CSM/BFA  )CSI% / BFI%  ،BS%  ،SQI%  وEMG% ( .  ) صفحه نمايش ويژه سيگنالهایIBP  با

Scale  مد(  .)بزرگترMAIN DISPLAY=PAGE 4  ( 

P5  : سيگنال نمايشECG  در دوTRACE  و سيگنالهايSPO2  ،IBP1 ، RESP/CO2 سيگنال و EEG  ، به
 ) MAIN DISPLAY=PAGE 5مد(  .IBP2به جز  P1صفحه  يعدد يهمراه پارامترها
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P6  :هایمايش سيگنالن ECG ، SPO2 ، RESP/CO2   و دو سـيگنالIBP  )IBP1,2   يـاIBP3,4 ( ،    بـه همـراه
صـفحه  ( .  IBP4و  IBP3و پارامترهـای  ) CSM/BFA پارامترهـای  بـه جـز   (  P1پارامترهاي عددي صـفحه  

   )  MAIN DISPLAY=PAGE 6مد( ) IBPنمايش ويژه چهار کانال 
P7 : های نمايش سيگنالECG  ،SPO2  ،IBP1  وIBP2    پارامترهـاي عـددي  به همـراه HR ،PVCs  ،
ST  ،SPO2% ، PR ،IBP1   ،IBP2   ، NIBP ،TEMP  پارامترهـای  وCSM/BFA  )CSI% / BFI%  ،BS%  ،

SQI%  وEMG% (  ) مدMAIN DISPLAY=PUMP PAGE   (  
عبـارت   IBPبـه رنـگ سـفيد و روی سـيگنالهای      PUMPکلمـه   ECGدر اين صـفحه روی سـيگنال   

<AUTO SCALE> که با چرخش روتاری و  انتخاب آن  نوشته می شودScale   های سـيگنالIBP 
  . به صورت اتوماتيک تنظيم می شود

نشان داده می شود و بـا   ECG ASYSTOLE، پيغام  ASYSTOLEدر اين صفحه با ايجاد شرايط 
  .آالرم صوتی آن غير فعال می گردد Alarm Silenceفشردن کليد 

 P8 :  نمايش سيگنالECG  در دوازدهTRACE  به همراه پارامترهاي عددي صفحهP1 . 

اين صفحه  DISPLAY FORMAT: 12 TRACESو  CABLE TYPE: 10WIRESصورت انتخاب  رد (
  ) .نمايش داده مي شود

  
  :نشانگر آالرم
ميکـه آالرم  نشـانگر آالرم خـاموش اسـت و هنگا    ,که هيچ آالرمي اتفاق نيفتاده است يدر حالت عاد

  .شودزن روشن مياين نشانگر به صورت چشمک ,رخ دهد
 

  هشدار 
سيستم  يديدار و يشنيدار يهاچک کنيد که آالرم مانيتور هر بار روشن شدن سيستم با

  .)مراجعه کنيد ۳فصل اطالعات بيشتر به  يبرا( .سالم است
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 هاعملکرد کليد ٤-١
  و يـا بـا اسـتفاده از صـفحه لمسـي      جلو تمامي فرامين مانيتورينگ از طريق كليدها و روتاري در پنل

 )۳-۱شكل . (گيردانجام مي) در صورت سفارش مشتري(  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 

  و کليد چرخان يعملکرد يکليدها ۳-۱شکل 
  

  :نکته
يـن دو برقـرار باشـد،    تنها درصورتي که آريا دورن سيستم ماژوالر بوده و ارتباط ا

  .دنباشفعال ميدها يگر کليو دکليد روتاري 
 

  Power  
  .گيردروشن و خاموش کردن سيستم مورد استفاده قرار مي يبرا

 
  :نکته

 ا روشن يا و ماژوالر باهم خاموش و يستم آرين دکمه، هردو سيا درصورت فشردن

  .شونديم
 
  



  دفترچه راهنما    مقدمه:  ١فصل 
  

 ٢٠ -١  

 Freeze  
 فشـار دادن ايـن کليـد تمـام شـکل      بـا  ,کار استدر حالت نرمال که مانيتور در حال 

بـا فشـار دادن مجـدد آن     ماننـد و صفحه نمايش در حالت ثابت باقي مـي  يهاموج
  . يابدها ادامه ميدوباره ترسيم سيگنال

  

 REC/STOP: 

بـه وسـيله   و کليـه پارامترهـاي عـددي     ECGتوان از سيگنال با فشردن اين کليد مي
به دستگاه رکورد گرفت و بافشردن مجـدد ايـن کليـد    يا رکوردر متصل  سانترال و

  .متوقف خواهد شد يرکوردگير
  

 HOME/MENU:  
اطالعـات   يبـرا  .شودنمايش داده مي HOME WINDOWبا فشردن اين کليد پنجره 

  .مراجعه کنيد ۲بيشتر به فصل 
  

 START/STOP :  
  فشــــار خــــون شــــروع     يگيــــر بــــا فشــــردن ايــــن کليــــد انــــدازه    

 يگيـر اندازه ,اين کليد دوباره فشرده شود, فشار يگيرل اندازهشود اگر در طومي
  .شودمتوقف مي

  
Alarm Silence  :    

و شمارشـگر   ثانيه آالرم را غير فعال کـرد  ۱۲۰توان به مدت با فشردن اين کليد مي
بـه   ثانيه يکبار ۵زن هر به صورت چشمک Header Area در Silenceعالمت  معکوس و

با فشار دادن مجدد اين کليـد سيسـتم از حالـت سـکوت موقـت       .ندآينمايش در مي
  .شودها داده ميباره آالرموخارج و اجازه فعال شدن د

  
   :نکته

  غيـر فعـال    ، آالرم جديدي به وجود آيد اين حالت Silenceدر صورتي كه در شرايط
 . شودمي
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 ٢١ -١  

  : )Rotary Knob(کليد روتاري   
مختلـف را انتخـاب و تنظيمـات پارامترهـا را       يپارامترها توانمي ياين کليد روتار با

يـا پادسـاعتگرد و    در جهت سـاعتگرد و  يرخاندن کليد روتارچاين کار با  .اعمال کرد
 يصفحه مربعي که با چرخاندن کليـد روتـار   .شودفشار دادن آن به داخل انجام مي

  .کندنما عمل ميبه مانند يک مکان ,کندپارامترها حرکت مي يبر رو
شود با چرخاندن ساعتگرد صفحه نمايش ديده نمي يبر رو ياوقتي که هيچ پنجره

 ,ECG, NIBP, SPO2, IBP ,TEMP رويبه ترتيب از  P1در نما کليد چرخان مکان
CSI/BFI ،  RESP/CO2/Multi-gas  نما در ناحيه مربوط وقتي که مکان .کندعبور مي

تنظيمات مربوط به آن پارامتر قابل  ,ه باشدبه هر کدام از پارامترها قرار داشت
   :شودمياين کار به صورت زير انجام  .انجام است

  .شودپنجره مربوط به آن پارامتر باز مي يبا فشردن کليد روتار.۱
هـر کـدام از تنظيمـات     يتـوان مکـان نمـا را بـر رو    مـي  يبا چرخاندن کليد روتار.۲

  .حرکت داد
-آن پارامتر فـراهم مـي   پارامتر امکان تغيير مقدار يوبر ر يبا فشردن کليد روتار.۳

-سپس با فشردن دوباره کليد مـي  است و پذيرانجاماين کار با چرخاندن کليد  .شود

  .تثبيت کرد توان تغييرات انجام گرفته را
  

q Alarm Limits : 

ـ   HOME/ALARM WINDOW يمنـو  Alarm Limitsبا فشردن کليـد   شـود و  يبـاز م
اطالعـات بيشـتر    يبرا .شودينظيمات مربوط به آالرم پارامترها ايجاد مامکان تغيير ت

  .مراجعه کنيد ۲فصل به 
 
 
   ECG Lead  r : 

ـ  ECG/LEAD WINDOW يمنو ECG Leadبا فشردن کليد  شـود کـه در آن   يباز م
فصـل  اطالعات بيشتر به  يبرا .يير دادرا تغ ECG LEADتوان تنظيمات مربوط به يم
 .مراجعه کنيد ۴

Pages  s : 

  .شودهاي مختلف به ترتيب نمايش داده مي pageبا فشردن اين كليد     
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 ٢٢ -١  

 
  :نکته

Pageـ بـا تغ  .هسـتند گر يکـد ي مستقل ازا و ماژوالر يستم آريها در دو س در  Pageر يي
  .کندير نمييا تغيدر آر Pageوالر، ستم ماژيس
  

  Print Screen : 

-و در پنجـره  شـود تهيه مي Imageكليد از صفحه نمايش يك ن يادر لحظه فشردن 

هـا   imageاز  printحذف و  ،كه از طريق اين پنجره امكان نمايش شوداي ذخيره مي
  .)باشديرفعال ميغد ين کليادرحال حاضر ( .وجود دارد

  

  Mark Event : 

كـه بـا بـاز كـردن پنجـره      . شـود دار مـي نشـان  TRENDزمان فشردن اين كليد در 
TREND درحـال  (. باشـد قابل بررسي مي ►◄ديکلوسيله هاي مارك شده به زمان

 .)باشديرفعال ميغد ين کلياحاضر 
  

NIBP List  :  
 يبـرا  .شوديباز م NIBP/NIBP LIST WINDOW يمنو NIBP LISTبا فشردن کليد 

 .مراجعه کنيد ۷فصل اطالعات بيشتر به 

 

Trend : 

ـ  بـاز  HOME/TREND WINDOWپنجـره   TRENDبا فشردن کليد   يبـرا  .شـود يم
 .مراجعه کنيد ۲فصل اطالعات بيشتر به 

Alarms : 

 .زد نداردکارب" اين کليد فعال
  

ECG Gain  :  
ايجـاد   ECG WINDOW يدر منـو  ECGامکان تغيير گين  ECG Gainبا فشردن کليد 

  .مراجعه کنيد ۴فصل اطالعات بيشتر به  يبرا .شوديم
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 ٢٣ -١  

BP Zero  : 

ود و شـ يباز م IBP/ZERO WINDOW يمنو BP Zero يهاکليد ک ازيهر  با فشردن
ـ   IBPکانال  ۴ک از يهر  يبرا ZEROINGبا فشار مجدد اين کليد عمليات  -يانجـام م

  .مراجعه کنيد ۹فصل اطالعات بيشتر به  يبرا .شود
  

  هشدار 
قبل از آغاز مانيتور کردن بيمار ابتدا کليه کليدها را چـک کنيـد و از صـحت عملکـرد آن     

 .حاصل کنيد اطمينان
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 ٢ -١۴  

  اتصاالت جانبي ٥-١
ـ   . انواع مختلفي از اتصاالت جـانبي وجـود دارد  , انجام عملکرد مختلف يبرا نيتور ادر سـمت راسـت م

  .)سيستم رکوردر نصب شده باشد ياگربررو ( .باشدکاغذ رکوردر مي يمحل قرارگير
سـتم  يس يرو شود در سـمت چـپ  يمار متصل ميبيمار و سنسورهايي که به ب يهاکابل يکانکتورها

  .قرار دارد ايآر
  ECGکانکتور مربوط به كابل   
  CO TEMP1/2/کانکتور مربوط به پراب  
  MASIMO SPO2کانکتور مربوط به سنسور   
   IBP1/3کانکتور مربوط به ترنسديوسر  

 IBP2/4کانکتور مربوط به ترنسديوسر   

 NIBPكانكتور مربوط به كاف   

  آريا پروگرام سيستمکانکتور مربوط به   
 

 
  پنل کناري دستگاه ۴-۱شکل 

 



  دفترچه راهنما    مقدمه:  ١فصل 
  

 ٢ -١۵  

 .قرار دارد ماژوالر  B9نيز در سمت جپ مانيتور BFAو   CO2/GASهایکانکتور مربوط به سنسور

  
  BFAو    CO2/GASهایمربوط به سنسور کانکتور ۵-۱شکل 

 
نيز يک کانکتور قرار دارد که با اتصال ر از بيرون تم ماژوالسبه سيبا پايه اتصال مانيتور آريا برای 

ارتباط بين آن دو را برقرار ، کابل مربوط به آن می توان بدون جايگذاری آريا در سيستم ماژوالر
  .کرد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  به ارتباط آريا با پايه به سيستم ماژوالرمربوط  کانکتور ۶-۱شکل 
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 ٢ -١۶  

   
سيستم بـه   يدفترچه راهنما ،قبل از استفاده ت که بايد حتماًسيستم اين اس يمعني اين عالمت بر رو

  .دقت مطالعه شده و به نکات آن توجه شود

  
 يکـاربرد  يهـا شـامل قسـمت   IEC60601-1 اين عالمت طبـق الزامـات اسـتاندارد     ماژولهای دارای

ـ      و محافظـت شـده در مقابـل    CFمتصل بـه بيمـار از نـوع      اتـاثيرات ناشـی از اسـتفاده همزمـان ب
   .باشندالکتروشوک مي

   
متصل  يکاربرد يهاشامل قسمتIEC60601-1 اين عالمت طبق الزامات استاندارد  ماژولهای دارای
الکتروشـوک   تـاثيرات ناشـی از اسـتفاده همزمـان بـا      و محافظت شده در مقابل BFبه بيمار از نوع 

 .باشندمي

   
هد که بخشی از حفاظت در برابر تـاثيرات ناشـی   وجود اين عالمت در کنارکانکتور بيمار نشان می د

از الکتروشوک، در اکسسوری متصل به بيمـار درنظـر گرفتـه شـده اسـت و بنـابراين بايـد تنهـا از         
  .اکسسوريهای مورد تاييد استفاده شود

 .آمده است ۱۷ها در فصل توضيحات بيشتر در مورد عالمت

  

 
   وزيت پاور و فيپل يهاسوکت۷-۱شکل 



  دفترچه راهنما    مقدمه:  ١فصل 
  

 ٢٧ -١  

  
  :در پنل پشت سيستم قرار دارد) ۷-۱شکل (زير  يهاکتسو
  ) سوکت ( HZ۶۰/۵۰و   Vac۲۴۰-۱۰۰تغذيه   ■
  
■VGA SLAVE MONITOR) ( نيتور کمکي ما)سوکت  (  

  VGAرابط اتصال به مانيتور رنگي 
  

Working mode: 800×600,256colors 
Interface :  D_sub15 pins 

Pin 1. Red Video   Pin 9.NC 
Pin 2. Green Video  Pin 10.Ground 
Pin 3. Blue video  Pin 11. NC 
Pin 4. Ground   Pin 12.NC 
Pin 5. NC   Pin 13 Horizontal Sync 
Pin 6. Red Ground  Pin 14. Vertical Sync. 
Pin 7. Green Ground  Pin 15. NC 
Pin 8. Blue Ground  

  
  د؟چگونه از مانيتور کمکي استفاده شو

 .کنيـد  يانـداز قرار داده و راه يمتر ۵/۱را در کنار تخت بيمار و در فاصله  VGA مانيتور از نوع  )۱
  .گيرداين مانيتور به عنوان مانيتور کمکي مورد استفاده قرار مي

  .در حالي که مانيتور کمکي خاموش است کابل اتصال را وصل کنيد )۲
  .را روشن کنيد ئم حياتيعالابتدا مانيتور کمکي و سپس مانيتور  )۳
  .مقدار وضوح و روشنايي آن را تنظيم کنيد )۴
  

  :نکته
کـل  ن دو قطع گـردد،  يا ارتباط ايستم ماژوالر نباشد و يا درون سيکه آر يدرصورت

 .گردديتور دوم حذف ميمان ير از رويتصو

  

  ) جک (    ■
 .اناتصال به سيستم زمين بيمارست يزمين هم پتانسيل کننده برا   



  دفترچه راهنما    مقدمه:  ١فصل 
  

 ٢٨ -١  

  ) سوکت ( رابط شبکه سانترال  ■
 TCP/IPانتقال اطالعات بين سانترال و بدسايدها به صورت دو طرفه ديجيتال بر اسـاس اسـتاندارد    

 .باشدمي

  
  :هنکت

 .شوديا و ماژوالر منتقل ميستم آريبه هردو س ،ق سانتراليمات از طرير تنظييتغ

  
  هشدار 

   .متصل شود SAHANDسري  قط به سيستم سانترالبايد ف عالئم حياتي مانيتور
  

  هشدار 
 .استفاده کنيد سازندهفقط از کابل سانترال توصيه شده توسط شرکت 

  
  هشدار 

در صورت شکسته شدن قفل کابل شبکه جهت تعويض با خدمات پس از فـروش تمـاس   
  .حاصل نماييد

  
  )  سوکت ( A۳  فيوز سريع ■
 

  هشدار 
, اسـتفاده نشـود  ) روز ۱۰بيش از (مدت طوالني  يبرا عالئم حياتي ر قرار است از مانيتوراگ

  .بايد فيوز مذکور از سيستم خارج شود ياز دشارژ کامل باتر يجلوگير يبرا
  
     ) سوکت  (سيمي اه دور كنترل از ر ■

 .)کاربرد ندارد" فعال( . براي امكان كنترل از راه دور Short keyكليدهاي كاربرپسند 
 
 



  دفترچه راهنما    مقدمه:  ١فصل 
  

 ٢٩ -١  

  ECG OUTPUTخروجی  ■
  )برای مثال مورد استفاده برای دستگاه دفيبريالتور (  ECGخروجی سيگنال آنالوگ 

  
   باتري داخلي سيستم ٦-١
 به برقماژوالر وقتي که سيستم . باشدقابل شارژ مي يباتر يدارا ا و ماژوالر، هردويآر يهاستميس

AC  ـ کنبه طور اتوماتيک شروع به شـارژ شـدن مـي   ستم يهردو س يمتصل است باتر روشـن و   .دن
  . ندارد يثيرأهيچ ت هايخاموش بودن مانيتور در شارژ باتر

 کـه کـامالً   يکشد تا بـاتر طول مي ساعت ۱۶حدود  Sealed Lead Acidدر صورت استفاده از باطری 
ـ ا, شـارژ باشـد   در صورتي که بـاتري کـامالً  . کامل شارژ شودبه طور  ,خالي است عالئـم   سـتم يسن ي

  .تواند بدون وصل بودن به برق کار کندمي دقيقه ۴۵يک ساعت و به مدت حداقل  حياتي

 ,خـالي اسـت   که کامالً يکشد تا باترطول مي ساعت ۸ماکزيمم وم يتيل يصورت استفاده از باطر در
   .باشديم ميساعت و ن ۳  يزمان کار با باطر حداقلو  کامل شارژ شودبه طور 

  
  :نکته

پس   روشن شده وا يآرستم ماژوالر شود، يوارد س يا بدون باطريکه آر يدرصورت
ـ انتقـال پـارامتر و    ،ستم ماژوالريارتباط خود با س ياز برقرار  ار مـاژوالر  گنال بـه يس
  .گردديا دوباره خاموش ميآر بدسايد ماژوالر، و پس از خروج از کنديشروع م

  
  هشدار 

ساعت برسد باطري معيوب بوده و جهت  ۱در صورتي که زمان دشارژ باطري به کمتر از 
  .تعويض با خدمات پس از فروش تماس بگيريد

  
. اسـت ماژوالر  يدهنده ميزان شارژ باترندر صفحه نمايش نشا Header Areaدر بخش "  " عالمت 

اين عالمت فقط در زمـاني کـه سيسـتم    . است يدهنده ميزان باقيمانده شارژ باترقسمت زرد نشان
در هنگامي که سيسـتم بـه بـرق    . شودکند نشان داده مياستفاده مي يبه برق وصل نيست و از باتر
پنـل جلـويي سيسـتم وجـود      يکـه بـر رو   ياتربا استفاده از نشانگر ب يمتصل است ميزان شارژ باتر
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 ٣٠ -١  

دهنده ايـن  نشان ،سبز روشن شده است با رنگ کامالً يوقتي که نشانگر باتر. شوددارد مشخص مي
دهنده ايـن اسـت کـه    نشان, شارژ شده و هنگاميکه با رنگ نارنجي روشن شده کامالً ياست که باتر

  .در حال شارژ است يباتر
  ACدر حال شـارژ و در هنگاميکـه سيسـتم بـه بـرق      يکه در پشت سيستم قرار دارد از باتر يفيوز

  .کندوصل نيست محافظت مي
 بـه  يتواند کار کند و در اين حالـت نشـانگر بـاتر   نمي يسيستم با باتر, بيندوقتي که فيوز صدمه مي

  .دهداشتباه هميشه سبز نشان مي
  

  هشدار 
مدت طوالني مورد استفاده قرار نگرفته و يا در انبار بوده پـيش از   يهنگاميکه سيستم برا

قرار داده شود و سپس بـه مـدت    يعالئم حياتهر اقدامي فيوز در قسمت پشت سيستم 
 دون اتصـال بـه  در طول اين مدت از سيستم مانيتور ب. متصل گردد  ACساعت به برق۲۴

  .استفاده نشود  ACبرق 
  

  هشدار 
قبـل از اينکـه    .شودميبه طور اتوماتيک خاموش ر ژوالماسيستم کم شود  ياگر شارژ باتر

 زند و پيغـام آنقدر کم شود که منجر به خاموش شدن شود مانيتور آالرم مي يشارژ باتر
LOW BATTERY   در زمـان کـم بـودن     .شـود مـي در قسمت بااليي صفحه نمايش ديده

ـ ينما ۳غام با آالرم سطح ين پيدر ابتدا ا يشارژ باطر شـود در صـورت عـدم    يش داده م
ت قبـل از خـاموش   يو در نها ۲ن آالرم با سطح يا ياتصال به برق و کمتر شدن شارژ باطر

  .شوديم داده شينما ۱با سطح   LOW BATTERYستم آالرم يشدن س
 

  :نکته
ـ آر شود،اثر کم شدن شارژ باتری خاموش می برژوالر ی که ماطيدر شرا ی درون اي

ـ  يدهـد و بـا صـدا   ينگ خود ادامه ميتوريماند و به مانيم يروشن باق آن  يآالرم
 .سازديآگاه م ستم ماژوالر،يسکاربر را از روشن بودن خود درون 



  دفترچه راهنما    مقدمه:  ١فصل 
  

 ٣١ -١  

 

 هشدار 

 .ه کنيدباتريهای مورد تاييد شرکت سازنده براي مانيـتور استفادفقط از 

  
 هشدار 

عدم وجود باتری باعث . از وصل بودن باتری مطمئن شويدقبل از اتصال مانيتور به برق 
Reset شدن تاريخ و ساعت مانيتور می شود. 
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  سيستم يپيکربند ۲فصل 
ايـن تنظيمـات بـه وسـيله      .باشـد قابـل انعطـافي مـي    يتنظيمات پيکربنـد  يدارا عالئم حياتي مانيتور

 Headerو يـا فشـردن روتـاري در قسـمت     در پنل جلـويي سيسـتم    HOME/MENUفشردن کليد 

Area با وارد شدن به پنجره  وHOME WINDOW )پذير استامکان) ۱-۲کل ش.  

  
 HOME WINDOW ۱-۲ شکل   

 
  :نکته

در صورت قطع برق و عدم امکان استفاده از باتری، تمامی تنظيمـات دسـتگاه بـه    
 .همان صورت قبل باقی می مانند

 
 
  .مراجعه کنيد SIGMA ۱-۲ ذخيره شده قبلي به بخش ECG يهادستيابي به سيگنال يبرا ■
  .مراجعه کنيد TREND  ۲-۲ به بخش يعدد يدير قبلي پارامترهادستيابي به مقا يبرا ■
   .مراجعه کنيد ALARM ۳-۲آن به بخش يتنظيمات مربوط به آالرم از جمله تنظيم صدا يبرا ■
  . مراجعه کنيد SET UP ۴-۲ تنظيمات زمان و تاريخ به بخش يبرا ■
    .ديمراجعه کن PATIENT INFORMATION ۵-۲ ر به بخشاميمات بيتنظ يبرا ■
 MODULE SETUP ۶-۲ بخش هستم بيس يهابه ورژن ماژول يابيدستمات رنگ و يتنظي برا ■

  .دياجعه کنمر
  .مراجعه کنيد  RECORDER ۷- ۲ي دستييابی به تنظيمات رکوردر داخلی سيستم به بخش برا ■
  CARDIAC OUTPUT ۸-۲به بخش  CARDIAC OUTPUTي دستييابی به تنظيمات برا ■

  .مراجعه کنيد
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 DRUG ۹-۲به بخش  DRUG CALCULATIONدستييابی به تنظيمات ي برا ■

ORCALCULAT مراجعه کنيد.  
مراجعه  ALARM RECALL ۱۰-۲ي دستييابی به ليست آالرمهای واقع شده به بخش برا ■

  .کنيد
  

 :نکته

دو  نيا  وشده ستم ماژوالر يا درون سيکه آر ندقابل اجرا هست ينها زمانمات تين تنظيا
  .دنباش در ارتباط باهم

 
١-٢SIGMA   

  SIGMA WINDOWپنجـره   خـط در  ۱۰را بـه صـورت    ECGسـيگنال   سـازي  قابليت ذخيره سيستم
 ALBORZ B9 Modularبـرای مـانيتور    ،SIGMAدر پنجـره   ECGگنال يش سيمدت زمان نما .دارد
  .باشديه ميثان  ۲۶۰

  : کليک کنيد تا پنجره زيرباز شود  HOME WINDOWدر پنجره  "SIGMA " يبر رو

  
  HOME/SIGMA WINDOW ۲-۲شکل 
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 SIGMAگـــين و ســـرعت , ماننـــد ليـــد ECG يتنظيمـــات جـــار يايـــن پنجـــره يـــک ســـر در
ــه  يجزييـــات بيشـــتر در مـــورد پارامترهـــا يبـــرا. شـــودنمـــايش داده مـــي ذکـــر شـــده بـ

 . مراجعه نماييد ECGمانيتورينگ  ۴فصل 

  
٢-٢ TREND 

در کليـه پارامترهـا    يعدد يساعت گذشته مقدارها ۹۶ يقابليت ذخيره ساز يدارا مانيتور سيستم
   . باشدمي هر ثانيه

  .کليک کنيد تا پنجره زير باز شود HOME WINDOWاز پنجره  TREND يبر رو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  HOME/TREND WINDOW ۳-۲شکل 
  

  .باشدخاص مي ينشان دهنده پارامتر عدد Yزمان و محور X محور  ۳-۲در شکل 
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  :نکته
 TRENDمربوط به مات يتنظرد، يگيستم ماژوالر قرار ميا درون سيکه آر يالحظه

 ره شـده ياز قبل ذخاطالعات  زيو ن شوديمنتقل نم يگريبه دها ستمياز سک يچيه
 .شوديا، هنگام اتصال به ماژوالر به ماژوالر منتقل نميدر آر

  
  :نکته

دو  هـر  در TREND اطالعاتا و ماژوالر، يستم آرين دو سيارتباط ب يپس از برقرار
 .شوديره ميا ذخيستم ماژوالر و آريس

  
  هشدار 

 يامـه در اد يخال يماژوالر فضا TRENDدر  ،والراژستم ميا در سيدر زمان عدم حضور آر
 .شوديجاد مياره شده يذخ ياطالعات قبل

  
  :نکته

گر هسـتند و بـه   يکـد يا و ماژوالر مسـتقل از  يستم آريدر دو س TRENDمات يتنظ
  .شونديل نمقگر منتيکدي
  

  هشدار 
ـ  WARDا ي IDا با يستم آريس(د يجد ايدر زمان ورود آر ـ  DR.NAMEا ي  HOSPITAL ا ي

 يبـررو  يغاميپستم ماژوالر، يبه س) استر در ارتباط بودهکه با ماژوال يا قبليمتفاوت از آر
ل به پاک يا مايآ. ستم شده استيد وارد سيا جديآر" نکه يبر ا يمبنابد ييش ميصفحه نما

اطالعـات و   ي، تمـام YESبـا انتخـاب   . " د؟يستم هستيس يقبلمات يو تنظکردن اطالعات 
 يد در ادامهياطالعات جد، NOخاب با انت. شودياک مره شده در ماژوالر پيمات ذخيتنظ

   .شوديره ميذخ ياطالعات قبل
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  هشدار 
 Trend is not“غام ينباشد، پ Trendل يستم ماژوالر قادر به باز کردن فايکه س يدرصورت

valid, please call to customer service”  در منوTrend ـ در ا .ابدييش مينما ن حالـت  ي
ـ ذخرود و عات قبلي آريـا و مـاژوالر از بـين مـي    اطال، CLEAR MEMORYانجام  اب ره ي

در صورت برطرف نشدن مشـکل   .رديگيانجام م يپس از آن بدرست Trendاطالعات در 
  .دييبا خدمات پس از فروش شرکت تماس حاصل نما

  
با چرخاندن . از سمت چپ کليک کنيد داولين مور يانتخاب نمودار هر پارامتر بر رو يبرا   ■

  ,HR, SPO2, RESPقابل دسترس  يهاانتخاب. توانيد نام پارامتر خاص را انتخاب کنيدمي يروتار

T1 , T2, IBP1,  IBP2, AWRR  ،  Co2  ,O2 ,N2O  ,AA  ,PVCs  ،ST ، AFIB  ،PR  ،PI  ،PVI  ،SPOC  ،
%SpCo  ،%SpMet  ،SpHb  ،6PARAMS و OXY_CRG در ( .باشدميP6  پارامترهایIBP3  وIBP4 

  .)نيز وجود دارد
با ايـن   .را کليک کنيد )دومين مورد از سمت چپ( "SCALE"نمايش  يهاتعويض محدوده يبرا   ■

  .را متناسب با مقادير پارامترها تنظيم کرد Yمحور  يهاتوان محدودهکار مي
  

PARAMETER  
SCALE1 SCALE2 SCALE3 SCALE4 SCALE5 SCALE6 

MIN MAX MIN MIN MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX 
HR 0 60 0 120 0 240 - - - - - - 

SPO2 80 100 60 100 0 100 - - - - - - 
T1 30 42 24 48 0 48 - - - - - - 
T2 30 42 24 48 0 48 - - - - - - 

IBP1/ IBP2/ 
IBP3/IBP4 

-20 50 -20 100 -20 200 -50 300 50 250 - - 

RESP 0 60 0 120 0 240 - - - - - - 

AWRR 0 60 0 120 0 240 - - - - - - 

CO2 0 50 0 100 - - - - - - - - 
O2 0 50 0 100 - - - - - - - - 

N2O 0 50 0 100 - - - - - - - - 
AA 0 1.0 0 2.0 0 3.0 0 5.0 0 10.0 0 20.0 

PVCs 0 20 0 50 0 100 - - - - - - 
ST -0.2 0.2 -0.5 0.5 -1 +1 -2 2 - - - - 

AFIB 0 1 - - - - - - - - - - 
PR 0 60 0  120  0  240  -  -  -  -  -  -  
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PARAMETER  
SCALE1 SCALE2 SCALE3 SCALE4 SCALE5 SCALE6 

MIN MAX MIN MIN MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX 
PI 0  20 0  10  0  5  -  -  -  -  -  -  

PVI 0 100 0  30  -  -  -  -  -  -  -  -  
SpOC 0 36 8  20  -  -  -  -  -  -  -  -  
SpCo 0 60 0   42  0  12  -  -  -  -  -  -  
SpMet 0 70 0  16  -  -  -  -  -  -  -  -  
SpHb 0 25 5  17  -  -  -  -  -  -  -  -  

  

  .مورد از چپ را کليک کنيدسومين  يعدد يانتخاب بازه زماني نمايش پارامترها يبرا   ■
  .باشندمي ساعت۴ و ۲ ، ۱دقيقه و  ۴۵و  ۳۰،  ۱۵ قابل دسترس يهاانتخاب 
  
زمـان   به ايـن ترتيـب   .ليک کنيدک     يا       يبر رو Xمحور  زماني در يهاانتخاب بازه يبرا   ■

زمـاني   يهامحدوده اين کليدهابا هر بار فشاردادن . شودتنظيم ميX محور  يشروع و پايان بر رو
  .يابدبه اندازه ميزاني که در سومين مورد ازچپ تنظيم شده انتقال مي Xمحور 

  
ايـن   يکليـک بـر رو   بـا  .کليک کنيـد  ►◄روي در زمان خاص  يدسترسي به مقادير عدد يبرا   ■

مشـخص   يهـا کنـد و بـه زمـان   نما در طول نمودار حرکت ميخط مکان يمورد و چرخاندن روتار
گيـري  مقـدار انـدازه   و TREND WINDOWدر سمت راست پنجره  زمان مورد نظر .کنداشاره مي

 يالبته ايـن امکـان فقـط بـرا     .شودنمايش داده مي در زير پارامتر مربوطه زمان مرتبط با اينشده 
 )انتخاب شده در سـومين مـورد از چـپ   (ساعت ۲ ساعت و ۱ دقيقه و ۴۵و  ۳۰، ۱۵ زماني يهابازه

  .وجود دارد
  

• TREND 6PARAMS 
قرار گيـرد،   6PARAMSاولين مورد از سمت چپ روی  HOME/TREND WINDOWاگر در پنجره 

 ردبـه طـور همزمـان    مربوط به شش پـارامتر   TRENDنمودار  پنجره زير باز می شود که در آن 
  .می شودنشان داده ک صفحه ي
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  HOME/ ALARM WINDOW ۴-۲شکل 
  

براي انتخاب بازه زماني نمايش پارامترهاي عددي سومين مورد از چپ را کليک در اين پنجره 
  .باشندمي ساعت  ۴ و ۲ ، ۱دقيقه و  ۴۵و  ۳۰،  ۱۵هاي قابل دسترس ابانتخ  .کنيد

  
  .رکورد گرفته می شود TRENDنمودار  ۶از اين پنجره از هر  RECORDبا انتخاب گزينه 

  
روی پارامتر نمودارها حرکت می کند که با کليک بر  High Lightبا چرخش روتاری در اين پنجره 

. آن را انتخاب نمود TRENDن پارامتر مورد نظر برای نمايش نمودار روی هر کدام از آنها می توا
,  HR ,SPO2 ,RESP,T1 , T2, IBP1 , IBP2,AWRR  ، Co2  ,O2 ,N2O  ,AAهاي قابل دسترس انتخاب
PVCs  ،ST ، AFIB  ،PR  ،PI  ،PVI  ،SPOC  ،%SpCo  ،%SpMet  ،SpHb  وOFF می باشد.  
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• TREND OXY_CRG 
قرار گيـرد،   OXY_XRGاولين مورد از سمت چپ روی  HOME/TREND WINDOWاگر در پنجره 

 ردبـه طـور همزمـان     RESP و   HR ،SPO2   مـوج  سه شکل پنجره زير باز می شود که در آن 
ـ ی و ارزياسـ ادر شن OXY-CRG. مـی شـود  نشـان داده  ک صفحه ي  ضيتهای بحرانـی مـر  يابی وضـع ي

  .کند کمک میبه پزشک ه در نوزادان بويژا اختالل تنفسی يقطع تنفس رخفگی و ينظ

  
  HOME/ ALARM WINDOW ۵-۲شکل 

  
براي انتخاب بازه زماني نمايش پارامترهاي عددي سومين مورد از چپ را کليک در اين پنجره 

  .باشنددقيقه مي ۸و  ۴،  ۲هاي قابل دسترس انتخاب  .کنيد
  

 HR SCALEه پارامتر، بـر روی  نمودار هر يک از س  "SCALE"هاي نمايش براي تعويض محدوده
 ،SPO2 SCALE  وRR SCALE کليک کنيد.  
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  آالرم ٣-٢
  :شودمي پنجره زير باز HOME WINDOW از پنجره  ALARM""بافشردن 

 
 HOME/ ALARM WINDOW ۶-۲شکل 

  
  :نکته

مـات مربـوط بـه    يتنظ يگردد، تمـام يستم ماژوالر ميا وارد سيکه آر يادر لحظه
 .گردديا به ماژوالر منتقل مياز آر ALARM FREEZو آالرم بجز ولوم 

  
  :نکته

منتقل نيز ا يماژوالر، به آرآالرم در  يريياعمال هر تغستم، يدو سن ارتباط يدر ح
  .مورد ذکر شده ۲شود بجز يم
  

■   ALARMS ON/OFF   
مـانيتور   يپارامترهـا  الرم کليهآ "OFF"با انتخاب  .شودمانيتور فعال مي يهاکليه آالرم ONانتخاب  با

   .شودچشمک زدن پارامترها و روشن شدن نشانگر آالرم غير فعال مي ,آالرم ياز جمله صدا

ايـن   .شودمي در کنار همه پارامترها نمايش داده عالمت  ,هستيم"OFF"هنگامي که درحالت  در
مترهـا را در ادامـه ايـن    تـک پارا توان آالرم تـک گذارد ولي ميثير ميأها تکليه آالرم يتنظيم بر رو

  .کرد OFF يا وON پنجره و يا در پنجره اختصاصي پارامتر
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■ ALARM FREEZE    
اتفـــاق  وقتـــي آالرم بـــه علـــت خـــارج شـــدن از محـــدوده تنظـــيم شـــده ON" "بـــا انتخـــاب 

ــدبي ــيگنال  ,افت ــه س ــي  کلي ــت م ــا ثاب ــوده ــد  . ش ــه در م ــامي ک ــردن    " ON" هنگ ــا فش ــتيم ب هس
بـــا  .شـــودآغـــاز مـــي هـــايي سيســـتم ترســـيم مجـــدد ســـيگنالدر پنـــل جلـــو"Freeze"کليـــد 
 .شودمي غيرفعال ALARM FREEZEقابليت  "OFF"انتخاب 

  
■   ALARM VOLUME   
 ۱اسـت کـه     ۷ تـا  ۱هـا از  رنـج انتخـاب  . آالرم قابل تنظيم اسـت  يميزان صدا انتخاب اين پارامتر با

  .کندآالرم را توليد مي يبيشترين صدا ۷آالرم و  يکمترين صدا
  

  :توجه 
و  مشخص کـردن سـطح بـاال    ,کردن آالرم ON يا  OFFساير تنظيمات در اين منو مربوط به

قابليـت ايـن تنظيمـات در منـو      .باشـد پايين آالرم تک تک پارامترها بـه صـورت مجـزا مـي    
 مربـوط بـه هـر مـاژول     فصـل  جزييات بيشتر به يبرا .اختصاصي هر پارامتر نيز وجود دارد

  .مراجعه کنيد
  

٤-٢ SETUP  
  :شودميپنجره زير باز  HOME WINDOWاز پنجره  "SETUP" انتخاب با
 
 
 
 
 
 
  
  

  HOME/SETUP WINDOW ۷-۲شکل 
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  :نکته
ـ  يا وارد سيکه آر يادر لحظه  ,CALENDERمـات  يتنظگـردد،  يستم مـاژوالر م

DATE, TIME, PATIENT CAT شوندياژوالر منتقل ما به مياز آر يهمگ. 

  
  :نکته

ـ نا ي، به آرن موارديدر استم ماژوالر يق سياز طر يريين ارتباط اعمال هر تغيدر ح ز ي
 .شوديمنتقل م

  
  :نکته

و  MAIN DISPLAY, DISPLAY2, DISPLAY OFF, BACKLIGHTمـوارد  
BED NUMBER ـ  ستم مايمختص خود س ـ يچ طريژوالر بوده و بـه ه ـ بـه آر  يق ا ي

  .کندير نمييتغستم ماژوالر يدر سا يا توسط آريشود و يمنتقل نم
  

CALENDER  ــاب ــاانتخـ ــترس يهـ ــر"(SOLAR:"در دسـ ــي يهجـ ) شمسـ
  ).يميالد"(CHRISTIAN"و

DATE          تاريخ  
TIME     زمان  

BED NUMBER       ۱۵۰تا۱(شماره تخت بيمار(  
PATIENT CAT.  اب های در  دسـترس انتخ:ADULT ) بزرگسـال(, NEONATE 

  .می باشد) کودک( PEDIATRIC ,)نوزاد(
BACKLIGHT    ۸تا  ۱(نور صفحه نمايش( 

 MAIN DISPLAY   در زمان  هاي قابل دسترسانتخابOFF    بـودن مـاژولIBP , 
PAGE2,PAGE1  وPAGE3  و در زمانIBP:ON، PAGE1  تـا  

PAGE6 وPUMP PAGE  باشديم. 
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  صفحات مختلف نمايشي
ها و پارامترهاي عالئم حياتي صفحات مختلف بـه صـورت   هاي مختلف براي نمايش سيگنالبا چيدمان

 :ف می شوندير تعريز
 

  : IBPبودن ماژول  OFFدر صورت  §
P1 :  در صورتي کهDISPLAY FORMAT:CASCADE /2 TRACE  نمايش سيگنال انتخاب شود

ECG  ) در دو Trace (يهاا سيگنالب SPO2  ،RESP/CO2 ،  سيگنالEEG )  باCSM/BFA TREND 
- سيگنال و)  TRACEدر چهار ( ECGهاي سيگنالباشد  DISPLAY FORMAT:4 TRACEاگر ، ) 

 DISPLAY FORMAT:7شود و در صورت انتخاب يم دادهنمايش  RESP/CO2 و SPO2ي ها

TRACE  فقط هفتTRACE  سيگنالECG  عددي يپارامترها .ودشيم دادهنمايشHR  ،
PVCs ،ST ،SPO2%،PR  ،RESP، NIBP  ،TEMP  و پارامترهایCSM/BFA  )CSI% / BFI%  ،
BS%  ،SQI%  وEMG% ( شوديم دادهنمايش  صفحه يندرا . ) مدMAIN DISPLAY=  

PAGE1 (  
P2: و پارامترها همانند  هااز لحاظ نمايش سيگنالP1 ط به ، با اين تفاوت که ناحيه مربو

  )   MAIN DISPLAY=PAGE 2مد. ( باشديتر متر و واضحمختلف بزرگ يپارامترها
P3 :   نمايش سـيگنالECG  در دوTrace هـای  سـيگنال  و CO2(RESP)  وSPO2      بـه همـراه تمـامي

 )  RAINBOWصفحه نمايش ويژه پارامترهای (   .پارامترهاي عددي 

  )  MAIN DISPLAY=PAGE 3 مد( 
P4 : يگنال نمايش سECG  در دوازدهTRACE  به همراه پارامترهاي عددي صفحهP1 . 

اين  DISPLAY FORMAT: 12 TRACESو  CABLE TYPE: 10WIRESصورت انتخاب  رد (
 ) .صفحه نمايش داده مي شود

  
  : IBPبودن ماژول  ONدر صورت  §
P1 :  در صورتي کهDISPLAY FORMAT:CASCADE /2 TRACE  ل نمايش سيگناانتخاب شود

ECG  ) در دو Trace (يهابا سيگنال SPO2  ،IBP1,IBP2  ،RESP/CO2 ،  سيگنالEEG )   با
CSM/BFA TREND  ( ، اگرDISPLAY FORMAT:4 TRACE  هاي سيگنالباشدECG ) در چهار

TRACE  (ي هاسيگنال وIBP1,IBP2  شود و در صورت انتخاب يم دادهنمايشDISPLAY 
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FORMAT:7 TRACE  فقط هفتTRACE  سيگنالECG  يپارامترها .شوديم دادهنمايش 
و پارامترهای  HR  ،PVCs ،ST ،SPO2%،PR ،IBP1،IBP2  ،RESP، NIBP  ،TEMPعددي

CSM/BFA  )CSI% / BFI%  ،BS%  ،SQI%  وEMG% ( شوديم دادهنمايش  صفحه يندرا . ) مد
MAIN DISPLAY= PAGE 1 (  

P2: ها همانند و پارامتر هااز لحاظ نمايش سيگنالP1  با اين تفاوت که ناحيه مربوط به ،
  )   MAIN DISPLAY=PAGE 2مد. ( باشديتر متر و واضحمختلف بزرگ يپارامترها

P3 :  نمايش سيگنالECG  در دوTrace  سيگنال ،CO2(RESP)  سيگنالهاي ،IBP1  ،IBP2  وSPO2    بـه
 )  RAINBOWارامترهای صفحه نمايش ويژه پ(   .همراه تمامي پارامترهاي عددي 

   )  MAIN DISPLAY=PAGE 3 مد( 
P4 :  نمايش سيگنالECG  در يکTRACE يهاو سيگنال IBP1,IBP2  باSCALE تر، به بزرگ

 و  HR ،PVCs  ،ST  ،SPO2% ، PR ،IBP1  ، IBP2 ،  NIBP ،TEMP يعدد يپارامترها يهمراه تمام
صفحه نمايش ويژه (  . ) %EMGو  %CSM/BFA  )CSI% / BFI%  ،BS%  ،SQIپارامترهای 
 )  MAIN DISPLAY=PAGE 4مد(  .)بزرگتر  Scaleبا  IBPسيگنالهای 

P5  : نمايش سيگنالECG  در دوTRACE  و سيگنالهايSPO2  ،IBP1  ،RESP/CO2 سيگنال و EEG  ،
 ) MAIN DISPLAY=PAGE 5مد(  .IBP2به جز  P1صفحه  يعدد يبه همراه پارامترها

P6  :هایيش سيگنالنما ECG ، SPO2 ، RESP/CO2  و دو سيگنالIBP  )IBP1,2  ياIBP3,4 ( ،    بـه همـراه
  . IBP4و  IBP3و پارامترهای ) CSM/BFA پارامترهای به جز (  P1پارامترهاي عددي صفحه 

   )  MAIN DISPLAY=PAGE 6مد( ) IBPصفحه نمايش ويژه چهار کانال (  
P7 : های نمايش سيگنالECG  ،SPO2  ،IBP1  وIBP2   پارامترهاي عـددي به همراه HR ،PVCs  ،ST  ،

SPO2% ، PR ،IBP1   ،IBP2   ، NIBP ،TEMP  پارامترهـای  وCSM/BFA  )CSI% / BFI%  ،BS%  ،
SQI%  وEMG% (  ) مدMAIN DISPLAY=PUMP PAGE   (  

عبـارت   IBPبـه رنـگ سـفيد و روی سـيگنالهای      PUMPکلمـه   ECGدر اين صفحه روی سيگنال 
<AUTO SCALE> که با چـرخش روتـاری و  انتخـاب آن     نوشته می شودScale    هـای سـيگنال

IBP به صورت اتوماتيک تنظيم می شود .  
نشـان داده مـی شـود و بـا      ECG ASYSTOLE، پيغـام   ASYSTOLEدر اين صفحه با ايجاد شرايط 

   .آالرم صوتی آن غير فعال می گردد Alarm Silenceفشردن کليد 
 P8 :  نمايش سيگنالECG  در دوازدهTRACE  به همراه پارامترهاي عددي صفحهP1 . 
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اين  DISPLAY FORMAT: 12 TRACESو  CABLE TYPE: 10WIRESصورت انتخاب  رد (
  ) .صفحه نمايش داده مي شود

  
DISPLAY 2                                  در زمـان   هاي قابل دسترسانتخابOFF    بـودن مـاژولIBP , 

PAGE1  ــا ــان  PAGE7تــ ــا  IBP:ON , PAGE1و در زمــ  تــ
PAGE20  )  بجـزPAGE8  وPAGE9  ( ـ هنگـامي کــه   .باشــديم

آريا درون سيستم ماژوالر نباشد، تصويري روي مـانيتور دوم  
  .يابدنمايش نمي

 
  در مانيتور دوم صفحات مختلف نمايشي

عالئم حياتي صفحات مختلف بـه صـورت    ها و پارامترهايهاي مختلف براي نمايش سيگنالبا چيدمان
  :می شوند نشان دادهر يز
  

 : IBPبودن ماژول  OFFدر صورت  §

P1 :    در اين صفحه همه پارامترهای عددی به همـراه سـيگنالECG  در دوTrace   و سـيگنالهای
SPO2 ، RESP/CO2  و سيگنالEEG نمايش داده می شود.  

P2 : هماننـد  و پارامترهـا   هااز لحاظ نمايش سيگنالP1        بـا ايـن تفـاوت کـه ناحيـه مربـوط بـه ،
 .باشدتر ميتر و واضحپارامترها بزرگ

P3 :  نمايش همه پارامترهای عددی به همراه  سيگنالECG  در چهارTrace   و سـيگنالهایSPO2 
  RESP/CO2و 

P4 : و پارامترهـا هماننـد    هااز لحاظ نمايش سيگنالP3        بـا ايـن تفـاوت کـه ناحيـه مربـوط بـه ،
  .باشدتر ميتر و واضحپارامترها بزرگ

P5 :  نمايش همه پارامترهای عددی به همراه  سيگنالECG  در هفتTrace  
P6 : و پارامترهـا هماننـد    هااز لحاظ نمايش سيگنالP5        بـا ايـن تفـاوت کـه ناحيـه مربـوط بـه ،

 .باشدتر ميتر و واضحپارامترها بزرگ

P7 : و پارامترها همانند  هااز لحاظ نمايش سيگنالP1  )   بجـز سـيگنالEEG  (    بـه اضـافه پنجـره
  ) RAINBOWصفحه نمايش ويژه پارامترهای . ( RAINBOWمربوط به نمايش پارامترهای 
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 : IBPبودن ماژول  ONدر صورت  §

  .است IBP MODULE:OFFمانند حالت  P7تا  P1صفحات 
P10 :  ل در اين صفحه همه پارامترهای عددی به همراه سـيگناECG  در دوTrace   و سـيگنالهای

SPO2  ،IBP1  ،IBP2  ،RESP/CO2  و سيگنالEEG نمايش داده می شود.  
P11 : و پارامترها همانند  هااز لحاظ نمايش سيگنالP10       با ايـن تفـاوت کـه ناحيـه مربـوط بـه ،

 .باشدتر ميتر و واضحپارامترها بزرگ

P12 :      سـيگنال  نمايش همه پارامترهای عـددی بـه همـراهECG   در چهـارTrace   و سـيگنالهای
IBP1  وIBP2 .  
P13  :و پارامترها همانند  هااز لحاظ نمايش سيگنالP12       با ايـن تفـاوت کـه ناحيـه مربـوط بـه ،

 .باشدتر ميتر و واضحپارامترها بزرگ

P14  : نمايش همه پارامترهای عددی به همراه  سيگنالECG  در هفتTrace  
P15 : و پارامترها همانند  هايش سيگنالاز لحاظ نماP14       با ايـن تفـاوت کـه ناحيـه مربـوط بـه ،

 .باشدتر ميتر و واضحپارامترها بزرگ

P16 : و پارامترها همانند  هااز لحاظ نمايش سيگنالP10       به اضـافه پنجـره مربـوط بـه نمـايش
 ) RAINBOWصفحه نمايش ويژه پارامترهای . ( RAINBOWپارامترهای 

P17 : ــا ــيگنال نم ــيگنالها و  ECGيش س ــا  IBP2و  IBP1 يس ــزرگ SCALEب ــراه  ب ــه هم ــر ب ت
پارامترهـای   و HR ،PVCs  ،ST  ،SPO2% ، PR ،IBP1  ، IBP2 ،  NIBP، TEMP پارامترهـاي عـددي  

CSM/BFA  )CSI% / BFI%  ،BS%  ،SQI%  وEMG% (   )  صفحه نمايش ويژه سـيگنالهایIBP   بـا
Scale  بزرگتر (  

P18 :  سـيگنال   نمـايشECG  در دوTRACE   و سـيگنالهايSPO2  ،IBP1  وRESP/CO2 ســيگنال و 
EEG  به همراه پارامترهاي عددي صفحه ،P10  به جزIBP2 . 

P19 :   هاینمـايش سـيگنال ECG ، SPO2 ، RESP/CO2   و دو سـيگنالIBP  )IBP1,2   يـاIBP3,4 ( ،   بـه
.  IBP4و  IBP3و پارامترهـای  ) CSM/BFA  پارامترهـای به جز (  P10همراه پارامترهاي عددي صفحه 

  ) IBPصفحه نمايش ويژه چهار کانال ( 
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P20 : های نمايش سيگنالECG  ،SPO2  ،IBP1  وIBP2   پارامترهاي عـددي به همراه HR ،PVCs  ،
ST  ،SPO2% ، PR ،IBP1   ،IBP2   ، NIBP ،TEMP  پارامترهـای  وCSM/BFA  )CSI% / BFI%  ،

BS%  ،SQI%  وEMG% ( )PUMP PAGE(  
  
  :نکته

تـا   PAGE10بـه جـای    DISPLAY2بـرای  فعـال نباشـد،    CSM/BFAاگر در بدسايد 
PAGE20 ، انتخابهای PAGE 9  تاPAGE 19 مشاهده می شود.  

  
DISPLAY OFF  يا آالرمي اتفاق  فشرده نشده و يزماني که کليد تا نمايشگر

باشد، فعال  Alarm Silenceاگر .شودمي شخامو, است نيفتاده
Display خاموش نمی شود. 

TOUCH SOUND  صدای مربوط به عملکردTouch )۱و  ۳ تاOFF( 

LOAD DEFAULT  شودپنجره زير باز مي ,با فشردن آن.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  HOME / SETUP/DEFAULT WINDOW ۸-۲شکل 
  

بـر اسـاس   ر، ا و مـاژوال يستم آريدر هردو سکليه تنظيمات  ,اگر هر کدام از اين موارد انتخاب شود
پـيش  آشـنايي بـا تنظيمـات     يبرا( .شودپارامتر مورد نظر انتخاب مي يپيشنهاد شرکت سازنده برا

  ).مراجعه کنيد APPENDIX Iبه  فرض
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ــه تنظيمـــات   ــال کـــردن ايـــن مـــورد   گذشـــتهبـــه دليـــل ايـــن کـــه کليـ ــر دو بـــا فعـ در هـ
کنــد کــه آيــا از   ل مــيمــانيتور از اپراتــور ســؤا   ,روداز بــين مــي ا و مــاژوالر يــســتم آريس

  . شودميو پيغام زير نمايش داده  اين کار اطمينان دارد يا خير؟
  

ECG SETTING WILL BE DEFAULT, ARE YOU SURE? 
NO   YES  

  
CLEAR MEMORY   توان پارامترهاي ذخيره شده در يم, با استفاده از اين مورد

موجود در  يمانند پارامترهاآريا و ماژوالر را، سيستم هردو 
 وTREND  ,NIBP LIST ،  ARR EVENT LIST پنجره

ALARM RECALL LIST پاک کرد.  
  

کند که آيا از اين کار اطمينان يال مؤشود که از اپراتور سيهر پنجره جداگانه پيغامي ظاهر م يبرا
 :هد بودنمايش داده شده به صورت زير خوا يهاپيغام .دارد يا خير

  

TREND WILL BE CLEARED, ARE YOU SURE? 
                               YES            NO” 
 

NIBP LIST WILL BE CLEARED, ARE YOU SURE? 
                               YES            NO” 

  
 ARR LIST WILL BE CLEARED, ARE YOU SURE? 

                               YES            NO” 
 ALARM RECALL LIST WILL BE CLEARED, ARE YOU SURE? 

                               YES            NO” 
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٥-٢ PATIENT INFORMATION  
  :شودپنجره زير باز مي HOME WINDOWاز پنجره  "PATIENT INFORMATION"با فشردن 

  
  
  
 

  HOME/PATIENT INFORMATION WINDOW ۹-۲شکل 
  

  : نکته
مار يب به اطالعات مربوط يگردد، تماميستم ماژوالر ميا وارد سيکه آر يادر لحظه

 .شوديا به ماژوالر منتقل مياز آر

  
  .را فشار دهيد "NEW"براي ذخيره کردن اطالعات مربوط به بيمار جديد 

 .را فشار دهيد "EDIT"براي تغيير دادن اطالعات مربوط به بيمار قبلي 
 

 :باشدبيمار به شکل زير ميپنجره اطالعات مربوط به 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  HOME/PATIENT INFORMATION WINDOW ۱۰-۲شکل
 

 :برای وارد کردن اطالعات با کليک بر روی آيتم مورد نظر پنجره زير باز می شود
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 پنجره مربوط به وارد کردن اطالعات ۱۱-۲شکل
 

NAME       کاراکتر ۱۸حداکثر (نام بيمار(  
PATIENT ID      کاراکتر ۱۸حداکثر (کد بيمار مربوط به بيمارستان(  

BIRTH DATE    تاريخ تولد بيمار  
GENDER   جنسيت)Female  ياMale (  
WEIGHT     کيلوگرم ۳۰۰تا  ۵/۰وزن بيمار قابل انتخاب از  
HEIGHT     سانتيمتر ۲۵۰تا  ۲۰قد بيمار قابل انتخاب از  

DR.NAME     کاراکتر ۱۶حداکثر (نام دکتر(  
HOSPITAL     کاراکتر ۱۶حداکثر (نام بيمارستان(  

WARD     کاراکتر ۱۶حداکثر (نام بخش بيمارستان(  
  

  هشدار 
مار منتقل شده يب HOSPITAL ا يWARD ا يDR.NAME ا ي IDکه اطالعات  يدرصورت

بر  يمبنگردد يظاهر م يغاميماژوالر متفاوت باشد، پ يبه ماژوالر، نسبت به اطالعات قبل
. "د؟يستم هستيل به پاک کردن اطالعات سيا ماي، آستميد به سيا جديآر ص وروديتشخ" 

اطالعات  NOشود و با انتخاب يمات ماژوالر بکل پاک مياطالعات و تنظ YESبا انتخاب 
  .گردديره ميثبت و ذخ يد در کنار اطالعات قبليجد
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  هشدار 
ـ  يربوط به بره شده مياطالعات ذخ يتمام ،NEWدرصورت انتخاب  ، در هـردو  يمـار قبل

 .شوديا و ماژوالر پاک ميستم آريس
 

  :نکته
ـ نا يآر ستميبه س راتييتغ، مارياطالعات ب در يرييو اعمال هر تغ EDITبا انتخاب  ز ي

  .شوديمنتقل م
  
٦-٢  MODULE SETUP  

  :شودپنجره زير باز مي HOME WINDOWاز پنجره  "MODULE SETUP"با فشردن 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

  HOME/MODULE SETUP WINDOW ۱۲-۲کلش
  

ـ  يپنجره ز، MODULE SETUPاز پنجره  MODULE COLORبا انتخاب  کـه در   شـود ير بـاز م
ـ را تغ ECGها به غير از ماژول توان رنگ تمام ماژوليمآن   <DEFAULT COLOR>بـا   .ر داديي

   .گرددبه حالت پيش فرض اوليه برمي هانيز رنگ تمام ماژول
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 HOME/MODULE SETUP/MODULE COLOR WINDOW ۱۳-۲شکل 

 
  :نکته

ـ و تغ ستم مـاژوالر اسـت  يتنها مربوط به س رنگ رييتغ ـ ر ايي سـتم  ين مـورد در س ي
  .شوديا منتقل نميستم آريماژوالر به س

  
 HOME/MODULE SETUP/MODULE COLORبا تغيير رنگ هر ماژول زمان بستن پنجره 

WINDOW شود که با انتخاب زير پرسيده ميال ؤسYESشودي، تغييرات ذخيره م.  
COLOR WILL BE CHANGED, ARE YOU SURE?                         

YES                                NO                                                  
  

که در  شوده زير باز ميپنجر MODULE SETUPاز منوي  MODULE VERSIONبا انتخاب 
 .ها را مشاهده نمودتوان ورژن تمام ماژوليمآن 

 
  

 
 
 
 
 
 
  

  HOME/ SETUP/ MODULE VERSION WINDOW ۱۴-۲شکل
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  :نکته
  .باشدير نمييو قابل تغ شوديا به ماژوالر منتقل مين پنجره از آرياطالعات ا

  
که در  شودزير باز ميپنجره  MODULE SETUPاز منوي  NETWORK SETUPبا انتخاب 

مربوط به بدسايد و  IPنظير  يتنظيمات مربوط به سانترال را انجام داد و اطالعات توانآن مي
 .در آن مشاهده نمود سانترال و زمان اتصال به شبکه را

 
 HOME/MODULE SETUP/NETWORK WINDOW ۱۵-۲شکل

  
که در  شودزير باز مي ، پنجرهMODULE SETUPاز پنجره  MASIMO VERSIONبا انتخاب 

اطالعات مربوط به ماژول ماسيمو را مشاهده نمود، فرکانس را تغيير داد و با اتصال  توانميآن 
  .پروگرامر پارامتر مربوطه را فعال کرد

  
 HOME/ SETUP/ MASIMO VERSION WINDOW ۱۶-۲شکل
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٧-٢ RECORDER  
  :شودباز ميمنو زير  HOME WINDOWاز پنجره  "RECORDER"با انتخاب 

  
  HOME/RECORDER WINDOW ۱۷-۲شکل 

  
■   INTERNAL RECORDER 

. گيـرد شود و رکوردگيري از طريق آن انجـام مـي  رکوردر داخلي سيستم فعال مي "ON"با انتخاب 
رکوردر داخلي سيستم غير فعال شده و رکـوردگيري از طريـق سيسـتم سـانترال      "OFF"با انتخاب 
  .گيردانجام مي

  

■   TRACE1 
براي انتخاب شکل موج کانال اول خروجي رکوردر، هنگامي که رکوردگيري به صورت دستي انجـام  

   OFFو  RESPو ECG ،SPO2  ،IBP1 ،IBP2هـاي قابـل دسـترس    انتخـاب . شودگيرد، استفاده ميمي
  .باشدمي

  

■   TRACE2 
ـ     ه صـورت دسـتي   براي انتخاب شکل موج کانال دوم خروجي رکوردر، هنگـامي کـه رکـوردگيري ب

 OFFو ECG ،SPO2 ،IBP1 ،IBP2 , RESPهاي قابل دسـترس  انتخاب. شودگيرد، استفاده ميانجام مي
  .باشدمي

  

■   RECORDER SWEEP 
  .باشدمي 50mm/sو 6mm/s ، 12.5mm/s،25mm/s هاي قابل دسترس انتخاب

  

■   MANUAL RECORD TIME 
  .باشدمي) پيوسته( "CONTINUOUS"و ) دستي( "MANUAL"هاي قابل دسترس انتخاب
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■   PERIODIC TRACE1 
براي انتخاب شکل موج کانال اول خروجي رکوردر، هنگامي که رکوردگيري به صورت اتوماتيک 

و  RESPو ECG ،SPO2 ،IBP1 ،IBP2, انتخاب هاي قابل دسترس. شودانجام مي گيرد، استفاده مي
OFF مي باشد.  

  

■   PERIODIC TRACE2 
انتخاب شکل موج کانال دوم خروجي رکوردر، هنگامي که رکوردرگيري به صورت اتوماتيک  براي

و  ECG ،SPO2 ،IBP1 ،IBP2 ,RESP, انتخاب هاي قابل دسترس . شودگيرد، استفاده ميانجام مي
OFF باشدمي .  

  
  

■   PERIODIC INTERVAL 
  .گيرداستفاده قرار مي هاي اتوماتيک موردبراي انتخاب فاصله زماني بين رکوردگيري

سـاعت،  ۱۲سـاعت،   ۸سـاعت،   ۴ساعت،  ۲ساعت،  ۱دقيقه،  ۳۰دقيقه،  ۱۵هاي قابل دسترس انتخاب
  .باشدمي OFFساعت و۲۴

 
 

■   MANUAL REC DELAY  
بعنوان مثـال اگـر ايـن گزينـه روی     . با اين آيتم قابليت ايجاد تاخير در رکوردگيری فراهم می گردد

ثانيه قبل رکـوردگيری از سـيگنال آعـاز مـی      ۱۰، از  Record، با فشردن کليد  ثانيه تنظيم شود ۱۰
  .شود
  .ثانيه با فاصله زمانی يک ثانيه ای است ۱۵ثانيه تا  ۵هاي قابل دسترس انتخاب

 
 
  

■   ALARM RECORD  
براي هر پارامتر روشـن باشـد، هنگـامي کـه آالرمـي اتفـاق بيافتـد بـه          ALARM RECORDاگر 

 .کندتيک شروع به رکوردگيري ميصورت اتوما
 

  

٨-٢ CARDIAC OUTPUT 
 . شودپنجره زير باز ميHOME WINDOW از پنجره  ""CARDIAC OUTPUTبا انتخاب 
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  HOME/ CARDIAC OUTPUT MENU ۱۸-۲شکل 

  .دمراجعه کني CARDIAC OUTPUTمانيتورينگ جهت توضيحات بيشتر به فصل 
  
٩-٢ DRUG_CALCULATOR 

  . شودپنجره زير باز ميHOME WINDOW از پنجره  ""DRUG_CALCULATORبا انتخاب 

  
  HOME/ DRUG_CALCULATION WINDOW ۱۹-۲شکل 

  
مقدار يا حجـم دارو، ظرفيـت،  مـدت زمـان      ،به منظور محاسبه نرخ تزريق دارو، دوز دارواين منو 

 Drop(وقتی سايز هر قطره مشخص است  )Drip Rate(طره تزريق، نرخ تزريق بر اساس واحد ق

Size (مورد استفاده قرار می گيرد.  
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به عنـوان   RATEو  AMOUNT ،VOLUME  ،DOSE در اين منو سه پارامتر از چهار پارامتر   •

ورودی توسط کاربر وارد می شود و مقادير خروجی به صورت اتوماتيک محاسـبه شـده و   
  .می شوند به رنگ زرد نمايش داده

  
  .نيز توسط کاربر قابل تعيين می باشد DOSE و AMOUNTواحد پارامترهای  •

انتخابهـای در دسـترس   .  mcgو  mg :عبارتند از AMOUNT انتخابهای در دسترس برای واحد
  .می باشد mcg/kg/minو  mg/min  ،mg/kg//min  ،mcg/minنيز  DOSEواحد برای 

می باشد ولی به صورت پيش فرض مقدار وزن تنظـيم   مقدار وزن توسط کاربر قابل تنظيم •
در اين قسمت به صورت اتوماتيک ظـاهر مـی    PATIENT INFORMATIONشده در منوی 

 .شود
 

تمـامی وروديهـا و محاسـبات را     <<RRESET MODULE>>کاربر می تواند بـا انتخـاب    •
  .شود ورودیهای مورد نظر را وارد کرده تا محاسبات انجام" پاک نموده و مجددا

  
با تغيير هر يک از وروديها توسط کاربر محاسبات به صورت اتوماتيک انجام و مقادير جديد  •

 .خروجی به روز می شوند

  
 DRIP( توسط کاربر، نرخ تزريق دارو ) DROP SIZE(با مقدار دهی سايز هر قطره از دارو  •

RATE (به صورت اتوماتيک محاسبه می شود. 

  
شـود کـه در آن امکـان    فوق، پنجره زير باز مـي  از پنجره  << TITRATION TABLE با انتخاب 

 .مرور سريع بر جدول ارتباط بين دوز و نرخ تزريق دارو وجود دارد
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   HOME/ DRUG/ TITRATION TABLE ۲۰-۲شکل 
  

دسترسی و بـه ارتبـاط بـين دوزهـای مختلـف دارو و زمـان       و مرور سريع کاربر به منظور  •
بـا واحـد مربـوط    (  20تا  0.5مربوط به دوزهای  INF RATEق مربوط به آنها، مقادير تزري

نمـايش داده   در اين جدول) HOME/ DRUG_CALCULATION WINDOWبه آن از پنجره 
  .می شود

  
بـه همـراه واحـد دوز از پنجـره      WEIGHTو  AMOUNT  ،VOLUMEدر اين پنجره مقادير  •

HOME/ DRUG_CALCULATION WINDOW ه صورت اتوماتيک وارد می شودب. 
  

ــا انتخــاب   HOME/ DRUG_CALCULATIONاز پنجــره  << INFUSION TABLE ب

WINDOW شود که در آن جدول مربوط به ارتباط بين مقدار و حجـم داروی  ، پنجره زير باز مي
 .تزريقی و مدت زمان باقيمانده از تزريقنشان داده می شود
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   HOME/ DRUG/ INFUSION TABLE ۲۱-۲شکل 
  

و  AMOUNTبه منظور دسترسی و مرور سريع کاربر به ارتباط بين مقادير مختلف  •
VOLUME  با زمان تزريق)INFUSION TIME(  متناظر با اين مقادير، اين جدول نمايش

 .داده می شود

 و DOSE  ،RATE  ،AMOUNT  ،VOLUME  ،WIGHTدر ايــن پنجــره اطالعــات مربــوط بــه  •
INF TIME   از پنجـرهHOME/ DRUG_CALCULATION WINDOW     بـه صـورت اتوماتيـک

 .وارد می شود
 

 /HOMEبه منظور نمايش بارزتر انتخاب کاربر و محاسبات انجام شده در پنجره  •

DRUG_CALCULATION WINDOW  مقدار ،AMOUNT  در باالی اين پنجره به همراه
يين جدول به رنگ زرد نمايش داده می در سطر پا INFUSION TIMEو  VOLUMEمقادير 

 .شوند

  
١٠-٢ ALARM RECALL 

امکان در آن که شودپنجره زير باز ميHOME WINDOW از پنجره  ALARM RECALLبا انتخاب .
  .وجود داردنی اطالعات زمان وقوع آالرم يره و بازبيذخ
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  HOME/ALARM RECALL WINDOW ۲۲-۲شکل 

  
ها شامل شماره آالرم، تاريخ، زمان، عدد مربوط آالرم محدوده اطالعات مربوط به در اين پنجره

 HR  ،SPO2 ،IBP1-SYS/DIA(MAP)  ،IBP2-SYS/DIA(MAP)  ،RR  ،T1  ،T2  ،ETCO2 به پارامترهاي 
 ،FICO2  ،NIBP  يابدنمايش ميو شماره صفحه.  

مقدار و  يابديه رنگ قرمز نمايش ممقدار پارامتري که باعث بوجود آمدن آالرم شده است، ب
ا پارامتري که قبال از محدوده مجاز خارج شده و همچنان آالرم آن باقي مانده، در آالرم جديد ب

  .نشان داده می شودرنگ زرد 
  
  :مشاهده ليست آالرمهای موجود ■

آالرم نمايش داده می  ۲۰اطالعات مربوط به  HOME/ALARM RECALL WINDOWدر پنجره 
آالرم به طور  هفتاهده حداکثر قابليت مش ALARM RECALL WINDOWدر هر صفحه  .شود

آالرم وجود داشته باشد، آالرمها در صفحات مختلف  هفتزمانی که بيش از . زمان وجود داردمه
 HOME/ALARMاز پنجره  ”UP-DOWN”کليک بر رویبا . ذخيره و قابل بررسی می باشند

RECALL WINDOW دسترسی داشته باشيدی توانيد به صفحات مختلف آالرمها م.  
  
  :انتخاب يک آالرم ذخيره شده ■

  .می توانيد آالرم مورد نظر در ليست را انتخاب کنيد ▼▲با کليک بر روی  
  :حذف يک آالرم ذخيره شده ■

آالرم  ”DELETE“مورد از سمت چپ، با کليک بر روی  نپس از انتخاب آالرم مورد نظر با دومي
  .انتخاب شده حذف می شود
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  :هده جزئيات بيشتر يک آالرممشا ■

 HOME/ALARMپنجره  HOME/ALARM RECALL WINDOW از پنجره  WAVEبا انتخاب .

RECALL/WAVE WINDOW ها و پارامترهای عددی ل که در آن می توان سيکنا شودباز مي
  .در هنگام وقوع آالرم را مشاهده نمود مختلف

  
  HOME/ALARM RECALL/WAVE WINDOW ۲۳-۲شکل 

  
و  ثانيه بعد از آن نمايش داده می شوند ۵قبل از وقوع آالرم تا  ثانيه ۵ ازاين پنجره سيگنال ها  در

  .مشخص می گرددچين لحظه وقوع آالرم با يک خط 
  

  انتخاب آالرم ●

حرکت شود که بين صفحات مختلف ياين امکان فراهم م ▼▲با کليک بر روی بر روی  
  .بررسي شود رمهای مختلفآالوط به مرب يو پارامترهاکرده تا شکل موج 

  
● RECORD  

  .کاربرد ندارد" فعالاين مورد 
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 انتخاب پارامتر ●

بر روی هر يک از پارامترها امکان کليک با . ترسيمات در اين پنجره قابل انتخاب هستند
  .وجود دارد CO2(Et, Fi) و HR  ،SPO2  ،IBP1  ،IBP2  ،RRانتخاب يکی از پارامترهای 

  
  :د گيری از ليست آالرمهارکور ■

مکان رکوردگيری ا HOME/ALARM RECALL WINDOWاز پنجره  ”RECORD”با کليک بر روی
  .الرمها فراهم می شودآاز ليست 

  
١١-٢ ABOUT  

شـود کـه مشخصـات مربـوط بـه      منو زير باز ميHOME WINDOW از پنجره  ""ABOUTبا انتخاب 
  . سيستم و شرکت سازنده در آن آمده است

  
  
  
  
  
 

  
  HOME/ABOUT WINDOW ۲۴-۲شکل 
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  آالرم  ۳فصل 
  .دهدمربوط به آن را توضيح مي ياين فصل اطالعات عمومي درباره آالرم و عملکردها

  
  هشدار 
هـا  آالرم يو تمـام  شدهر فعال يا غيگردد، آالرم آريستم ماژوالر ميا وارد سيکه آر يزمان

 . دنابييش ميق ماژوالر نماياز طر

  
  هشدار 

  .را چک کنيد يصوتي و تصوير يهارمهر بار بعد از روشن شدن سيستم آال
  

  هابندي آالرمطبقه ۱- ۳
  .بندي نمودها طبقهو پيغام تکنيکالها را مي توان در سه گروه فيزيولوژيك، آالرم

  
  هاي فيزيولوژيكآالرم  ١-١-٣

شوند در زماني كه يك پارامتر از حـدود تعيـين شـده    هاي بيمار نيز اطالق ميها كه آالرماين آالرم
  . شوندتجاوز نمايد و يا بيمار در شرايط غير طبيعي باشد فعال مي

  
  هاي تکنيکالآالرم ٢-١-٣

شوند در اثر عملكـرد ناصـحيح سيسـتم يـا نمـايش      هاي سيستم نيز ناميده ميها كه آالرماين آالرم
  . شوندناصحيح اطالعات بيمار به علت مشكالت عملكردي يا مكانيكي فعال مي

  
  هاپيغام ۳-۱-۳

هـاي آالرم فيزيولـوژي و   نظـر از پيغـام  صـرف . شـوند ها آالرم تلقـي نمـي  در حقيقت اين نوع پيغام
در  هـا پيغـام همـه  . دهـد ها را براي بيان وضعيت سيستم نمايش ميتکنيکال، مانيتور بيمار برخي پيغام

  . شوندينمايش داده م ،Message Areaقسمت 
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  آالرم  يهاحالت ٢-٣
  سطح آالرم و تنظيمات آن  ١-٢-٣

  .سه سطح مختلف آالرم است يدارا مانيتور سيستم
  

 يمشـکل جـد   يدهنده اين است که زندگي بيمار در خطـر اسـت و يـا مـانيتور دارا    سطح يک نشان
  .ترين سطح آالرم استاست اين سطح مهم

  .است يدهنده هشدار جدسطح دو نشان
  .دهنده هشدار عمومي استح سه نشانسط

  سـطوح آالرم پارامترهـا اسـت و اپراتـور      يتنظيمات اوليـه بـرا   ييک سر يدارا مانيتورينگ سيستم
  . براي هر ماژول در منو مربوط به آن ماژول تنظيم کندها را تواند سطح آالرممي

  
  آالرم يهاحالت ۳-۲-۲

 يهـا يـا بـه صـورت صـوتي بـا سـطح       يله نشـانگرها و به وس ,صفحه نمايش يآالرم بر رو يهاپيغام
قابـل  اپراتـور    متـري روبـروي دسـتگاه بـراي     ۱انـد کـه از فاصـله    اي طراحي شدهگونه مختلف به

  .تشخيص باشند
  

  صفحه نمايش
پيغـام آن    زنـد و چشمک مي, که آالرم را تحريک کرده است يافتد پارامتروقتي که آالرم اتفاق مي

  .شوديبا رنگ زمينه مناسب نمايش داده م هادر ليبل پيغام الرمبا توجه به سطح آ
  يمتن به رنگ مشک -زمينه به رنگ قرمز: پيغام با آالرم سطح يک
  يمتن به رنگ مشک -زمينه به رنگ زرد: پيغام با آالرم سطح دو
  يمتن به رنگ مشک -يازمينه به رنگ فيروزه: پيغام با آالرم سطح سه

  
پيغـام بـا   )  Alarm Silenceيا بعد از فشردن کليد ( حالت اطالع دهنده داشته باشد در صورتيکه پيغام 

  .شودينمايش داده م يزمينه خاکستر
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  نشانگرآالرم 
سـه   در سـطح زند وبا رنگ زرد چشمک مي نشانگر آالرم در سطح يک با رنگ قرمز و در سطح دو

  .شودروشن ميبا رنگ زرد 
  

   آالرم صوتي
 کليـد  مـثالً ( .شود که سيستم به داليل خاصي در حالـت سـکوت نباشـد   اني فعال ميآالرم صوتي زم

ALARM SILENCE فشرده نشده باشد(.  
  : شودصوتي با سه سطح فعال مي يهاآالرم 

  .شودفعال مي "DO-DO-DO--DO-DO"ثانيه يک بار آالرم به صورت  ۱۰در سطح يک هر 
  .شودفعال مي"  DO-DO-DO" م به صورتثانيه يک بار آالر ۲۰در سطح دو هر 
  .شودفعال مي"  DO"ثانيه يک بار آالرم به صورت  ۳۰در سطح سه هر 

متـري   ۱قابـل تنظـيم اسـت و شـدت ايـن صـدا در فاصـله         ۷تـا   ۱هـاي  بلندي صداي آالرم با گين
    .باشديم dB(A) ۷۵تا  dB(A)۵۴ در بازه  يروبروي دستگاه متناسب با گين انتخاب

  
   :توجه

بـه رنـگ قرمـز کـه      آالرمنشـانگر  , ها با سطوح مختلف اتفاق بيافتـد وقتي آالرم
باالترين سطح است روشن می شود و سـاير آالرمهـا متناسـب بـا سطحشـان بـا       

  .رنگهای زمينه تعريف شده به صورت چرخشی ظاهر می شوند
 

  :توجه 
در شرايطی که دو يا چند آالرم با سـطوح يکسـان بـه طـور همزمـان رخ دهنـد،       

  .پيغامهای آالرم به صورت چرخشی ظاهر می شوند
  

  آالرم در هنگام روشن شدن سيستم  يگذارصحه ۳-۲-۳
نشـانگر زرد يـا   ( يآالرم صـوتي و ديـدار  , در حـال روشـن شـدن اسـت     مانيتور هنگامي که سيستم

  .شودم تست ميتوسط خود سيست) قرمز



  دفترچه راهنما    آالرم: ٣فصل 
 

٣ -۴  
 

و روشـن   همزمانسيستم بوق مي زند و نشانگر قرمز و زرد , شودروشن مي هر لحظه که سيستم
 ياگر هـيچ بـوقي شـنيده نشـود و يـا نشـانگرها       .دنشوميستم، خاموش يکامل س ياندازراهپس از 

نيتور کـردن بيمـار اسـتفاده کنيـد و بـا خـدمات پـس از        ما ينبايد ازسيستم برا ,آالرم روشن نشود
  .فروش تماس بگيريد

 
  داليل آالرم ۳-۳

  .يا مشکل براي سيستم بوجود آيد تحريک شود يافتدکه توسط پارامترآالرم زماني اتفاق مي
چشـمک زدن پارامترهـا، نمـايش    (هـاي آن  ايط آالرم تا بروز نشـانه خير از هنگام رخداد شرأزمان ت

بـا   APNEAبـرای آالرم  زمان تأخير (   .انجامدثانيه به طول مي ۱کمتر از ....) ها، صداي آالرم وپيغام
  . )می باشد RESPدر منوی مربوط به  APNEA LIMITتوجه به تنظيم انجام شده  برای 

  
   کندآالرم پارامترها را فعال مي شرايطي که

آالرم آن پـارامتر در   ظيم شده تجاوز کنـد و شده از محدوده آالرم تن يگيروقتي که مقدار اندازه
 يـا  و ASYSTOLEهمچنـين اگـر سيسـتم شـرايطي ماننـد       .افتـد آالرم اتفاق مـي  ,باشد" ON"حالت 

APNEA  را تشخيص دهد حتي اگر آالرم"OFF " شودفعال ميباشد.  
  

   ALARM SILENCEعملکرد کليد  ۳-۴
  هـا را غيـر فعـال    کليـه آالرم  يدو دقيقـه صـدا   يِکبار بـه مـدت   يبرا " Alarm Silence"فشردن کليد 

در  .آيـد مي صفحه نمايش در يثانيه در بخش باال ۱۲۰به مدت " ALARM SILENCE"پيغام  .کندمي
 يهـا کنـد و آالرم شرايط سکوت خاتمـه پيـدا مـي    ,فتدااتفاق بي يطي اين دو دقيقه اگر آالرم جديد

 دوبـاره کليـد  , ر در طول دو دقيقه سکوت سيسـتم اگ. شودهر دو دوباره فعال مي يصوتي و ديدار
"Alarm Silence "پذيرد و شرايط معمولي آالرم دوباره شـروع  شرايط سکوت پايان مي ,فشرده شود

  .شودمي
  

  آالرم پارامترها ۳-۵
در هـر پنجـره   . وجـود دارد  پـارامتر تنظيمات مربوط به آالرم هر پارامتر در پنجره مربوط به آن 

  .توانيد مشاهده کنيدآالرم و خصوصيات آن را مي يهارامتر خاص محدودهپا يبرا
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 يبـرا  .شـود در کنـار آن پـارامتر نمـايش داده مـي     عالمت ،باشد"  OFF" يوقتي آالرم پارامتر
آن آالرم در کنـار پـارامتر    يمحـدوده , تنظـيم شـده اسـت   "  ON" يکـه آالرم آن بـر رو   يپارامتر

-آالرم فعال مـي  ,از محدوده مجاز تجاوز کند مقدار پارامتر موردنظرکه  هنگاميابد و ييش مينما

  :افتدشود و اتفاقات زير مي
  .شودپيغام مربوط به آن آالرم نمايش داده مي - ۱
 .زندتنظيم شده بوق مي يمانيتور با سطح آالرم و سطح صدا - ۲

 .زندنشانگر آالرم چشمک مي - ۳

  
  هشدار 

با توجه به عدم ... پارامترها و  آالرم، صدای محدوده هااولويتها، تنظيمات آالرم شامل 
حضور دائم مراقب و شرايط بيمار به گونه ای تنظيم شوند که هم از بروز آالرمهای 

  .تکراری جلوگيری شود و هم منجر به بروز خطر برای بيمار نگردد
 

  : وقتي که آالرم اتفاق مي افتد ٦ -٣
  .است ياپراتور ضرور يوع آن براشناختن آالرم و داليل وق

  .شرايط بيمار را چک کنيد - ١
 .مربوط به ماژول خاص را بشناسيد يهاآالرم - ٢

 .داليل وقوع آالرم را بشناسيد - ٣

 .را در صورت لزوم فشار دهيد" ALARM SILENCE"کليد  - ٤

  مناسـب کـار    چک کنيد که آيـا آالرم بـه طـور کامـل و    , وقتي دليل وقوع آالرم پايان يافت  - ٥
 .ندکمي

 
 .مربوط به هر ماژول در بخش مربوط به آن ماژول آمده است آالرم يهاپيغام
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  ECGمانيتورينگ  ٤فصل 
 اطالعات کلي ١-٤

شود که ايـن  الکتريکي قلب بيمار ترسيم مي يهايک شکل موج پيوسته از فعاليت ECGبا مانيتورينگ 
فعاليـت   .کنـد فـراهم مـي  را پزشک امکان ارزيابي دقيق شرايط فيزيولوژيکي بيمـار   يشکل موج برا

  ECG يکند که به وسيله الکترودهاريکي ايجاد ميپيوسته پوالريزاسيون عضله قلبي يک پتانسيل الکت
  . شودگرفته و آشکار مي,پوست بيمار قرار دارد يکه بر رو

  چـپ بيمـار متصـل     يچـپ بيمـار و پـا    يبـازو  ,راست بيمار ياين الکترودها به طور معمول به بازو
 ECG مـوج   گيرد و پس از پردازش و تقويت به صورت شـکل را مي ECGمانيتور سيگنال  .شودمي

ارزيـابي مناسـب اسـت کـه کابـل       ياين شکل موج در صورتي بـرا . دهدمي نمايش ،صفحه يبر رو
ECG و الکترودها به طور مناسب اتصال داشته باشند.  
هر يک ثانيه، اعـداد بـه بخـش ميـانگين گيـری وارد و بـر        HRبه جهت ميانگين کيری عدد  -

 ..ش منتقل می شودحسب تنظيم کاربر، تغييرات به خروجی برای نماي

 HR، با توجه بـه   HRزمان پاسخ مانيتور عالئم حياتی سعادت به تغيير ريت به روز شدن و 

AVERAGE در جدول زير مشخص شده است. 
Response Time in SAADAT monitor (s) 

HR Avg.= 16s  HR Avg.= 8s  HR Avg.= 4s 
11  6  5  HR= 80 to 120 BPM  
13  8  7  HR= 80 to 40 BPM  

 .است بعنوان ليد مرجع IIليد ذکر شده در باال براي  مقادير

و  ۶۰محـدوده پـايين آالرم بـر روي    (کارديا  باشـد  در صورتيکه شخص داراي بيماري تاکي -
ثانيـه   bpm۱۲۰ ،۶>در ضـربان قلـب   .)ظيم شده باشـد تن ۱۰۰محدوده باالي آالرم بر روي 

 .کشد تا سيستم آالرم بزندطول مي

کشد تا سيستم آالرم بزنـد  ثانيه طول مي ۱۰به مدت  ,مار دچار ايست قلبي شودهنگاميکه بي -
 ) bpm ۰ به bpm۸۰از (

در  mv ۲/۱بلنـد    Tبـا  يهاقابليت حذف اثرات مخرب پالس مانيتور در سيستم ECGژول ما -
 . را دارد HRشمارش 

ـ  ليدها به بيمار تزريق مـي  اتصال يآشکارساز يمقدار جرياني که برا -  nA ۹۰اکزيمم شـود م
 .است
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به صورت معکـوس   10µAسيگنال نويز مشترک با دامنه جرياني : مشخصات مدار حذف نويز -
  .شودبه ليد مرجع اعمال مي

شـود و ليـدهايي کـه بـه     شامل دو قسمت است کابلي که به مانيتور متصل مـي   ECGکابل  -
 .شودبيمار متصل مي

ــدازه  - ــب ان ــرخ ضــربان قل ــيگ ن ــار س ــراي چه ــده ب ــري ش ــارفگي ــر متع ــا  نال غي مطــابق ب
 :به شرح زير است EC13: 2002استاندارد

  
Irregular rhythm    Measured HR 
3a ventricular bigeminy     85 
3b slow alternating ventricular bigeminy   67 
3c rapid alternating ventricular bigeminy   127 
3d bidirectional systoles     100 

  
  شداره 

  .تخت و بيمار را لمس نکنيد ,مانيتور, در طول استفاده از الکتروشوک
  

  هشدار 
  اسـتفاده از   .اسـتفاده کنيـد   سـازنده معرفـي شـده توسـط شـرکت       ECGفقط از کابل

ايمنـي آن در   و کاسـتن ديگر ممکن است باعث اختالل در عملکرد سيستم  ECG يهاکابل
  .طول استفاده از الکتروشوک شود

  
  هشدار 

ـ قرار ده يسالمت کابل را مورد بررس ECGنگ يتوريقبل از شروع مان  يهـا کابـل د و از ي
از غـالف   يبخش يپارگ، بدنه کابل يدگير خراشينظ يمشهود يهايده که خرابيب ديآس

  .ديشود استفاده نکنيده ميها ددر آن... رها و يدوايش از حد ليب يخم شدگ ،کابل
 
 
 
 



  دفترچه راهنما    ECG: ٤فصل 
 

 ۴- ٣  
 

  
  هشدار 

ـ  يبا ECGبل اتصال کا جـاد  يدگی در کابـل ا يد به گونه ای باشد که در هنگام اسـتفاده کش
 .نشود

  
  هشدار 

هـايي  ممکن اسـت شـکل مـوج    ) LIM(نوسانات ناشي از سيستم نظارت ايزوالسيون خط 
ايـن  , واقعي قلبي ايجاد کند که باعث تحريـک سيسـتم آالرم گـردد    يهاشبيه شکل موج

مناسب الکترودها و کابل مطـابق آنچـه در ايـن دفترچـه ذکـر      توان با اتصال اثرات را مي
  .شده است به حداقل ميزان کاهش داد

  
  هشدار 

بـه زمـين حفـاظتي     يشويد که هيچ قسمت فلـز مئن در هنگام اتصال کابل و الکترودها مط
به بـدن بيمـار بـه طـور مناسـب       ECG يچک کنيد که همه الکترودها .اتصال نداشته باشد

  .اندوصل شده
  

  هشدار 
در مـدهای   HRری يو الگوی اندازه گ QRSص يبا توجه به متفاوت بودن محدوده های تشخ

  .د در انتخاب مد مناسب دقت شوديبزرگسال و نوزاد، با
  

  : نکته
-هاي زمين نشده نزديک بيمار يا دستگاه الکتروکوتر مـي تداخالت ناشي از سيستم

  .شود ECGتواند باعث عدم دقت شکل موج 
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  .پوست بيمار را قبل از اتصال الکترودها آماده کنيد .۱
 
اتصـال مناسـب    يپوست بـرا  يسازهدايت الکتريکي کمي است بنابراين آماده يپوست دارا ■

  .الکترودها به پوست از اهميت بااليي برخوردار است
  . آن قسمت را تميز کنيد ياگر الزم است موها ■
 اين کار استفاده نکنيد زيـرا  يرگز از الکل خالص براه(آن قسمت را با آب و صابون بشوييد  ■

  .)بردمقاومت الکتريکي بدن راباال مي
به آرامي آن قسمت پوست را مالش دهيد تا جريان خـون مـويرگي در آن قسـمت بافـت      ■

 .زياد شود
  
را کـه اسـتفاده    ياگر چسـت ليـد  . بدن بيمار نصب کنيد يچست ليد را در محل مناسب رو .۲

  يهـا شـکل (. پوسـت آن ناحيـه بماليـد    يژل بر رو ينيست مقدار يژل هاد يادار ,کنيدمي
 .)۵-۴و  ۴-۲، ۴-۱ 
  
 .گيره ليدها را به چست ليد متصل کنيد   .۳

  
  هشدار 

مشابه استفاده کنيد تا از ايجاد اخـتالف مقاومـت الکتريکـي     يالکترودها يک بيمار از يبرا
نقـره  _ نوع کلريد نقـره   با يه از الکترودهااستفاد  ECGمانيتورينگ  يبرا. شود يجلوگير

غيــر مشــابه توليــد افســت بزرگــي در هنگــام  ياســتفاده از فلزهــا. شــودتوصـيه مــي 
گـذارد و همچنـين اسـتفاده از فلـز     ثير ميأت ECGکند که در شکل موج پوالريزاسيون مي

ـ  ECGسيگنال  Recovery Time)(غير مشابه باعث افزايش زمان بازگشت  تفاده از بعد از اس
 .شودالکتروشوک مي

 
 
 
 
 
 
  



  دفترچه راهنما    ECG: ٤فصل 
 

 ۴- ۵  
 

  
  
  

  
  
  
  

  ليد ECG  ۳محل قرارگيري الکترودها براي  ۱- ۴شکل 
  

  ) ۱-۴شکل (ليد  ECG  ۳ يالکترودها برا يمحل قرارگير
داده  نزديک شانه راست زير اسـتخوان ترقـوه قـرار     الکترود قرمز ):  RA(دست راست 

  .شود
ک شـانه چـپ زيـر اسـتخوان ترقـوه قـرار داده       نزدي  الکترود زرد        ): LA(دست چپ 

  .شود
 .داده شود قرار زير شکمدر قسمت چپ      سبزالکترود             ): LL(چپ  يپا

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  سيمه ECG  ۵محل قرارگيري الکترودها براي  ۲- ۴شکل 
  



  دفترچه راهنما    ECG: ٤فصل 
 

 ۴- ۶  
 

  ) ۲-۴شکل ( سيمه ECG  ۵ يالکترودها برا يمحل قرارگير
داده  نزديک شانه راست زير اسـتخوان ترقـوه قـرار     د قرمزالکترو  ):  RA(دست راست 

  .شود
نزديک شـانه چـپ زيـر اسـتخوان ترقـوه قـرار داده         الکترود زرد         ): LA(دست چپ 

  .شود
قـرار داده   ۲-۴در محل نمايش داده شده در شـکل    الکترود سفيد                   : (C)سينه 

 . شود

  .داده شود قرار زير شکمدر قسمت چپ      سبزترود الک            ): LL(چپ  يپا
  .داده شود قرار راست زير شکمدر قسمت     الکترود سياه        ): RL( راست يپا
  

  : نکته
مراقـب باشـيد    .بيمار بايد همه ليدها به بيمار متصل باشند ياطمينان از ايمن يبرا

زي و يا رسـانا و نيـز   هاي فلهاي فلزي و رساناي الکترودها با ديگر بخشکه قسمت
  . در تماس نباشندارت با 
  
  :تواند قرار گيردهاي مختلف روي قفسه سينه ميدر مکان ECG سيمه ۵در نوع   Cالکترود 

● V1 اي چهارم در کنار راست استرنومفضاي بين دنده  
●V2  اي چهارم در کنار چپ استرنومفضاي بين دنده  
● V3 ن با فاصله مساوي بيV2  وV4   
● V4 روي خط ميدکالويکوالر چپ, اي پنجمفضاي بين دنده  
● V5 در همان سطح افقي , در قسمت چپ خط زير بغلي قداميV4   
● V6 در همان سطح افقي , در قسمت چپ خط زير بغلي ميانيV4  
● V3R-V6R هاي سمت راست قفسه سينه در محلي مشابه با اشتقاقV3-V6 

● VE ه خنجريمحل باالي زائد  
  :هاي زير نصب کنيدرا در يکي از محل Cبراي قرار دادن الکترود در قسمت خلفي بدن الکترود 

● V7 در قسمت چپ پشت خط زيربغلي خلفي, اي پنجمفضاي بين دنده  
● V7R در قسمت راست پشت خط زيربغلي خلفي, اي پنجمفضاي بين دنده  



  دفترچه راهنما    ECG: ٤فصل 
 

 ۴- ٧  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  سيمه ۱۰نوع  ECGدر  Cمحل قرارگيري الکترود  ۳- ۴شکل 
 

را  I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vتوان ليدهاي مختلف مي, ) سيمه ۵يا  سيمه ۳( کابلبا توجه به نوع 
 .انتخاب کرد

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 ECGليدهاي  ۴- ۴شکل 

 
  
     



  دفترچه راهنما    ECG: ٤فصل 
 

 ۴- ٨  
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ليد ECG  ۱۲محل قرارگيري الکترود ها براي ۵- ۴شکل 

  
  ) ۵-۴شکل ( ليد  ECG  ۱۲حل قرارگيري الکترودها براي م

نزديک شانه راست زيـر اسـتخوان ترقـوه قـرارداده       الکترود قرمز     ): RA(دست راست 
  .شود

نزديک شـانه چـپ زيـر اسـتخوان ترقـوه قـرار داده         الکترود زرد           ): LA(دست چپ 
  .شود

  .در قسمت راست زير شکم قرارداده شود    الکترود سياه            ): RL(پاي راست 
  .در قسمت چپ زير شکم قرارداده شود    الکترود سبز               : ) LL(پاي چپ 

قـرار داده   ۵-۴در محل نمايش داده شده در شـکل    سفيد  يالکترودها          ):V6تا  V1(سينه 
 . شوند

 
  
 
 



  دفترچه راهنما    ECG: ٤فصل 
 

 ۴- ٩  
 

 
هـاي مختلـف روي قفسـه سـينه     در مکـان  ECG سـيمه   ۱۰در نوع )  V6تا  V1( ياسينه يهاالکترود
  :گيرنديقرار م

● V1 اي چهارم در کنار راست استرنومفضاي بين دنده  
●V2  اي چهارم در کنار چپ استرنومفضاي بين دنده  
● V3  با فاصله مساوي بينV2  وV4   
● V4 روي خط ميدکالويکوالر چپ, اي پنجمفضاي بين دنده  
● V5 در همان سطح افقي , لي قداميدر قسمت چپ خط زير بغV4   
● V6 در همان سطح افقي , در قسمت چپ خط زير بغلي ميانيV4  
  

  :نکته 
ـ    يقابل تنظ ECGد اصلی در منوی يل ـ ش از يم می باشـد و  در صـفحاتی کـه ب ک ي

TRACE گنال ياز سECG ن يش داده می شود  اولينماTRACE   ـ مربـوط بـه ل د ي
  .اصلی می باشد

  
  هشدار 
در . از ايجاد التهاب بافت چـک کنيـد   يجلوگير يرا برا ECG يار محل الکترودهايکب يروز

 .آن را تغيير دهيد يالکترود را عوض کنيد يا جاالتهاب، صورت مشاهده 

  
  هشدار 

از صحت آشکارساز اتصال کابل در مانيتور اطمينان حاصل  ECG قبل از شروع مانيتورينگ 
  . کنيد
بايد بر  "ECG NO CABLE" يپيغام خطا, نظر خود جدا کنيد را از سوکت مورد ECGکابل 

  .صفحه نمايش آشکار شود يرو
 
  



  دفترچه راهنما    ECG: ٤فصل 
 

 ۴- ١٠  
 

  هشدار 
  در هنگام اسـتفاده از دسـتگاه الکتـرو کـوتر فاصـله ليـدها از الکتـرود بازگشـتي و قلـم          

  .کند ياالمکان زياد باشد تا از سوختگي ناشي از الکترو کوتر جلوگيرالکترو کوتر بايد حتي
مثال در عمـل   يبرا .بسته به نوع عمل جراحي متفاوت است ECG يليدها يقرارگيرمحل 

 .قفسه سينه يا پشت قـرار گيرنـد   يجراحي قلب باز الکترودها بايد به صورت افقي بر رو
ـ  ECGشـکل مـوج    يدر اتاق عمـل اخـتالالت ناشـي از سيسـتم الکتروکـوتر بـر رو         ثير أت

هـا  ان الکترودها را در سمت راست و يا چپ شـانه توثير ميأکاهش اين ت يبرا. گذاردمي
بجـز زمـاني کـه    (بـازو   ياز قراردادن الکترودها در بـاال  .معده قرار داد يدر قسمت باال

  .کنيد يخوددار) خيلي ضعيف باشد ECGشکل موج 
  

  هشدار 
نزديک الکترود بازگشـتي   ECG يدر هنگام استفاده از الکتروکوتر از قرار دادن الکترودها

  . شودمي ECG اين کار باعث کاهش تداخل با سيگنال .کنيد يکوتر خوددار
  

  هشدار 
, به طور کامـل و مناسـب برقـرار نباشـد    , اگر اتصال الکترود بازگشتي سيستم الکتروکوتر

  .شودباعث سوختگي بيمار مي
  

  هشدار 
 ECGکابـل  . در طول استفاده از دستگاه الکتروشوک ممکن است صدمه ببيند  ECGکابل 

قبل از اسـتفاده مجـدد بايـد از نظـر      ,که با الکتروشوک مورد استفاده قرار گرفته است
  .چک شود يعملکرد

  
  :نکته 

  .ليد را عوض کنيد, با وجود اتصال مناسب ليد دقيق نبود ECGاگر شکل موج 



  دفترچه راهنما    ECG: ٤فصل 
 

 ۴- ١١  
 

  :نکته 
ـ   اند وهايي که زمين نشدهوجود دستگاه ث يا سيستم الکتروکوتر نزديک بيمـار باع

  .شودها ميعدم دقت شکل موج
  

  :نکته 
 Traceليد اصلی مـی باشـد کـه در     HR, Pace, Arr, STليد مورد استفاده برای  

 . قابل تنظيم می باشد ECGاول نمايش داده شده و در منوی 
 

  :نکته 
ولتاژ سيگنال بهتری داريم توصيه می شـود يکـی از    Vو  IIبه دليل اينکه در ليدهای 

  .به عنوان ليد اصلی انتخاب شوداين دو ليد 
  

  :شامل موارد زير است  QRSشکل موج معمول 
  بلند باال يا پايين خط مرجع   Rموج  □
  Rموج  يکوچکتر از يک سوم بلند  Tموج  □
 Tبسيار کوچکتراز موج  Pموج  □

 
  
  
  
  
  

  ECG شکل موج استاندارد ۶- ۴شکل 
  

  هشدار 
ور نکنيـد چـون کـانکتور    ر آب و مواد شوينده غوطـه را به طور کامل د ECG يليدها لطفاً

  .يا تششع استريل نکنيد اکسيد اتيلن و, را با بخار  ECGکابل.ضد آب نيست هاآن



  دفترچه راهنما    ECG: ٤فصل 
 

 ۴- ١٢  
 

  هشدار 
سيستم مانيتور ممکن است نـرخ   ,هستند) Pacemaker(پيس ميکر  يبيماراني که دارا يبرا

در هنگـام  . ضربان قلـب بشـمارد   ها به عنوانرا در هنگام آريتميPacemaker  يهاضربان
تکيـه نکنيـد و بيمـاراني کـه      مانيتورينـگ فقط به سيستم  بيمار يکردن عالئم حياتمانيتور

در خصـوص   ۲-۴در بخـش  ( .هستند تحت مراقبت کامل قـرار دهيـد   Pacemaker يدارا
   )توضيح داده شده است  Pacemakerيهاحذف پالس يهاقابليت

  
۴-۲ ECG WINDOW   

  :موارد زير نشان داده می شود ECGپارامتر  پنجرهدر 

  ECG پنجره پارامتر ۷- ۴شکل 
 

  : شودپنجره زير باز مي ,کليک کنيد  ECGپارامتر يبر رو

  ECG WINDOW ۸- ۴شکل 



  دفترچه راهنما    ECG: ٤فصل 
 

 ۴- ١٣  
 

  :هنکت
ـ ن آرين ارتباط بيکه اول يلحظه ـ    يا و سي  يگـردد، تمـام  يسـتم مـاژوالر برقـرار م

 HRو  BEAT VOLUME ،HR AVERAGEبجـز   ECGمـات مربـوط بـه    يتنظ

SOURCE گردديا به ماژوالر منتقل مياز آر.  
  

  :نکته
ـ تغ، ECGمـاژول   مـات يتنظدر  رييستم، با اعمال تغين دو سين ارتباط ايدر ح رات يي

  .گردديستم اعمال ميدر هردو س موارد ذکر شده،بجز  ،موردنظر
 

  :نکته
مات تنها مختص يتنظ نيا و را ندارد آريتميو  STش يز و نمايت آناليا قابليآر
  .باشديستم ماژوالر ميس

  
   ■     ECG LEAD   

 :شودپنجره زير باز مي  ECG LEADبا کليک بر روي 

 
  ECG/LEAD WINDOW ۹- ۴شکل 

  
• ECG TRACE     : 

  :باشندليدهاي زير قابل مشاهده مي ۷تا  ۱هاي  TRACEبراي هر يک از 
  



  دفترچه راهنما    ECG: ٤فصل 
 

 ۴- ١۴  
 

I" " وج ازشمارش ضربان قلب و گرفتن شکل م يرابRA-LA   

"II" شمارش ضربان قلب و گرفتن شکل موج از  يبراRA-LL   
"III" شمارش ضربان قلب و گرفتن شکل موج از  يبراLA-LL   

''aVR'' شمارش ضربان قلب و گرفتن شکل موج از يبرا
2

LLLA + RA-  

''aVL'' شمارش ضربان قلب و گرفتن شکل موج از يبرا
2

LLRA + LA-  

''aVF'' شمارش ضربان قلب و گرفتن شکل موج از يبرا
2

LARA + LL-  

''V'' شمارش ضربان قلب و گرفتن شکل موج از يبرا
3

LLLARA ++ C-  
  

  .سيمه داشته باشيم قابل انتخاب است ECG ۵فقط براي حالتي که  aVR,aVL,aVF,Vليدهاي 
ليد داشته باشيم قابل  ECG ۱۲فقط براي حالتي که  V6و  V2  ،V3  ،V4  ،V5ليدهاي 

  .مشاهده است
 

  :نکته 
عدم نمايش سيگنال و رسيدن خط ترسيم به حد نهايی باال يا پايين محدوده نمايش 

  .باشد ECGمی تواند به معنای اشباع شدن سيگنال 
  
• CABLE TYPE 

  سـيمه مـورد اسـتفاده قـرار      ۱۰سـيمه و   ۵سيمه،  ۳شامل   ECGبراي انتخاب مدهاي مختلف 
 .گيردمي

  
• DISPLAY FORMAT 

  .قابل انتخاب است cascade، تنها مد CABLE TYPEسيمه از  ۳در صورت انتخاب گزينه 
 

 يهاانتخاب DISPLAY FORMAT يبرا سيمه قرار گيرد ۵روي    CABLE TYPEزماني که 
CASCADE ،2 TRACES ، 4 TRACES 7و TRACES جود داردر ويبه شرح ز:  

Cascade  : در صورت انتخابCASCADE د مرجعيتنها ل  (ECG TRACE1)ر ييقابل تغ  
  .شوديش داده مينما TRACEد انتخاب شده در دو يدر ل ECGگنال يباشد و سيم



  دفترچه راهنما    ECG: ٤فصل 
 

 ۴- ١۵  
 

2 TRACES  : سيگنالECG  مربوط به دو ليد در دوTRACE ن يدر ا. شودنمايش داده مي
- يم ECG TRACE 2يبرا ،ECG TRACE1 يدها برايک از ليحالت عالوه بر امکان انتخاب هر 

 .را انتخاب نمود ECG TRACE1 يد انتخاب شده برايبجز ل يديتوان هر ل

 4 TRACES : سيگنالECG  مربوط به چهار ليد در چهارTRACE يبرا. شودنمايش داده مي 
ECG TRACE 1 يدها و برايهمه ل TRACE 2,TRACE3,TRACE4 قابل  ير تکراريغ يدهايل

  .باشنديانتخاب م
7 TRACES  :ليد  ۷هاي سيگنالECG  در هفتTRACE  د مرجع يتنها ل شود ومي دادهنمايش

  . باشديم رييقابل تغ
  

 CASCADE ،2 TRACES ، 4 يهاعالوه بر انتخاب CABLE TYPE:10 WIRESانتخاب  صورتدر 

TRACES  7و TRACES يبرا DISPLAY FORMAT  12امکان انتخابTRACES هم وجود دارد. 
در . شودنمايش داده مي TRACEدر دوازده  ECGليد  ۱۲هاي سيگنال TRACES 12در حالت 

 .باشدير نمييبوده و قابل تغ Iشه يد مرجع هميلن حالت يا
 

  :نکته
بـراي    هـا فرم نمايش سـيگنال وجود ندارد و  DISPLAY FORMAT يدر آريا گزينه

بنابراين اين تغيير تنهـا  . فرض تعيين شده استا بصورت پيشيصفحات مختلف آر
  .گردددر صفحه نمايش ماژوالر ظاهر مي

  
   ■     ECG GAIN   

 *۲و *۱و *۵/۰و *۲۵/۰هر ليد يو انتخاب ميزان گين برا ECGشکل موج  يتنظيم بلند يبرا
  ترين سطح را به طور اتوماتيک انتخاب به"  AUTO"در مد  .قابل انتخاب است AUTOو *  ۴و

  .کندمي
  

   ■    ECG SWEEP   
 .  باشدمي mm/s۵۰و  mm/s۵/۱۲، mm/s ۲۵ قابل دسترس يهاانتخاب

  
  



  دفترچه راهنما    ECG: ٤فصل 
 

 ۴- ١۶  
 

 :نکته

م يستم است و تنظيستم مختص خود آن سيگنال در هر سيم سيسرعت ترس
 .باشدينم يگريستم ديمربوط به آن قابل انتقال به س

  
   ■     ECG FILTER   

 :سه نوع فيلتر وجود دارد  ECGوضوح بيشتر شکل موج  يبرا
  

  نوع فيلتر  رنج فرکانس  مورد استفاده
  NORMAL  هرتز ۴۰تا۵/۰  در شرايط نرمال 

ــرار   ــتفاده ق ــي مورداس ــوارد تشخيص   در م
ممکـن اسـت   ECG اما شکل مـوج  . گيردمي

  . يک مقدار نويز داشته باشد
  EXTENDED  هرتز ۱۰۰تا  ۰۵/۰

در اين حالت اختالالت ناشـي از الکتروکـوتر   
هـايي کـه   همچنين در زمان. يابدکاهش مي

سيستم داراي نويز بااليي اسـت و يـا زمـين    
مـورد اسـتفاده    ,هم پتانسيل کننـده نـدارد  

  .گيردقرار مي

 MONITOR  يهرتز ۲۴تا ۵/۰

  
   ■     HR AVERAGE  

 . باشدثانيه مي ۱۶ثانيه و  ۸، ثانيه ۴ قابل دسترس يهاانتخاب

. ، حداکثر تا زمان تنظيم شده اعمال می گردد HR، تغيرات عدد با انتخاب هريک از از اين گزينه ها
ثانيه  ۸تغيير کند حداکثر  ۲۰۰به  ۹۰از عدد  HR، اگر  HR AVERAGE:8بعنوان مثال با انتخاب 

  .نمايش داده شود HRطول می کشد تا تغييرات عدد 
  

  :نکته
ـ   يا و سين آريمتر قابل انتقال بپاران يا سـتم  يباشـد و در هـر س  يسـتم مـاژوالر نم

 .فرد استبهمنحصر
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   ■     HR SOURCE   

. گرفته شود" ”IBP2“و  ”ECG” ,“SPO2” ,“IBP1“شکل موج  يممکن است از رو)  HR(ضربان قلب 
گرفته  ECG يرو از HR عدد  وجود داشته باشد ECGدرصورتيکه سيگنال مناسب "  "AUTOمد در
ميزان , ”IBP2“و  ”SPO2”  ,“IBP1“هاي با توجه به اولويت سيگنالدر غيراين صورت  ,شودمي

  .شودمحاسبه مي, ها که در حال مانيتور استهر کدام از سيگنال يضربان قلب از رو
  :ر در نظر گرفته شوديموارد ز SPO2در صورت انتخاب 

ش داده نمی ينما SPO2در پنجره  PRقدار وجود دارد م ECGدر صفحاتی که پنجره .۱
  .شود
وجود دارد آالرمهای مربوط به خارج از محدوده بودن  ECGدر صفحاتی که پنجره .۲

)  Alarm Levelو  HR )Alarm Limitمات مربوط به آالرم يبر اساس تنظ PRمقدار 
ات ميبر اساس تنظ PRوجود ندارد آالرم  ECGدر صفحاتی که پنجره . فعال می شود

 .فعال می شود SPO2آالرم در منوی 

  
  :نکته

ـ   يا و سين آرين پارامتر قابل انتقال بيا سـتم  يو در هـر س  باشـد يسـتم مـاژوالر نم
  .فرد استبهمنحصر

  
  :نکته 

, ART برچسـب بـا   يهـا سـيگنال  يفقط از رو IBPسيگنال  ياز رو HRمحاسبه عدد 
PAP ,RVP ,LVP و IBP باشديقابل محاسبه م.   

  
  :ته نک

, بـه سيسـتم   IBPو عدم اتصـال کابـل    IBP يبر رو HR SOURCEدر صورت تنظيم  
  .شودينمايش داده نم يعدد HRمقابل عدد 
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  :نکته 
پذير نيست و عالمت     امکان IBPاز روي شکل موج  HRشرايط زير محاسبه عدد در   

  :شودنمايش داده مي HRمقابل “ ---“
   ”IBP1/IBP2 STATIC PRESSURE“وجود پيغام  -  
   ”IBP1/IBP2 SEARCH“وجود پيغام  -  
  ۲۵کمتر از  HRعدد  -  

   RAPو  CVP  ,LAPهاي انتخاب ليبل - 
  

  :نکته 
  .خواهد بود 240bpmتا  25bpmبين  IBPاز روي شکل موج  HRگيري محدوده اندازه

 
 

   ■     BEAT VOLUME   
بيشـترين حجـم   "۷"شود و با انتخاب ان قلب خاموش ميضرب يصدا"OFF"با انتخاب " . ۷"تا " ۱"رنج از 

  . صدا را خواهيم داشت
  

  :نکته
ـ   يا و سين آرين پارامتر قابل انتقال بيا سـتم  يو در هـر س  باشـد يسـتم مـاژوالر نم

  .فرد استبهمنحصر
  
   ■    PACE DETECT   

Pace يبيماراني که دارا يبرا Pacemaker  هستند بايد"ON  "معمولي  بيماران يو برا"OFF  "باشد. 
ساخته شده توسط  يهاسيگنال ECGاست سيستم مانيتورينگ " Pace, """ON هنگامي که آشکارساز

Pacemaker  را ازECG شودکند و در نتيجه در شمارش ضربان قلب محسوب نميجدا و حذف مي. 
 ۱طول  با ييک خط عمود ECGسيگنال  يشود بر روآشکار مي Paceدر جاهايي که سيگنال 

باشند در صورت فعال مي Pacemakerمانيتورينگ بيماراني كه داراي  .شودميسانتيمتر نمايش داده 
 ,ندارد  Pacemaker در هنگامي که شخص. گيردثير قرار نميأتحت ت عموماً PACE DETECT بودن
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شود و بهتر  تلقي  Pace يهاباشيم نويزها ممکن است به اشتباه به عنوان سيگنال "ON"اگر درمد 
 .باشد "OFF"است که 

  
  :نکته 

در نظـر   Paceبه اشتباه به عنـوان   V/s ۱با شيب حداکثر  ECG يورود يهاسيگنال
  .گرفته نخواهند شد

  
  :نکته

هـاي  paceثر و نيـز  ؤهـاي نـام   paceهـاي نرمـال،   paceعالوه بر  paceآشکار ساز 
دهنـد را نيـز   بطني رخ  ميهاي paceميلي ثانيه پيش از  ۲۵۰تا  ۱۵۰دهليزي که بين 

 . سازدآشکار مي
 

  هشدار 
در غيـر ايـن    .باشـد " ON"بايد  PACE DETECTهستند   Pacemaker يبيماراني که دارا در

نمـايش داده   HRتاثير می گذارد و  HRبه احتمال زياد پالسهای پيس در شمارش صورت 
   .شده از دقت الزم برخوردار نخواهد بود

  
   ■     ECG CALIB   

انتخـاب   "ON' هنگامي کـه . موجود استmv  1 دامنهبا  ECGسيگنال کاليبره موج  ,باشد "ON"وقتيکه 
  .شودهمواره نمايش داده مي ,بسته نشده ECGشکل موج کاليبره تا زماني که پنجره , شد

  
   ■    ALARM 

  :کليک کنيد تا منو زير باز شود ECG WINDOWاز پنجره  "ALARM" يبر رو
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  ECG/ALARM WINDOW ۱۰- ۴شکل 
 

  ●     ALARM LEVEL   
 .ترين نوع آالرم استحساس" ۱"است سطح " ۲"و"۱"قابل دسترس  يهاانتخاب  

  
●     HR ALARM   
آالرم و  يصـدا  ,وقـوع آالرم ماننـد چشـمک زدن پارامترهـا     يهاتمام نشانه "ON"انتخاب  با

وقـوع آالرم غيـر    يهاتمام نشانه "OFF"با انتخاب . شودروشن شدن نشانگر آالرم فعال مي

 . شودنمايش داده مي  ECGدر بخش مربوط به پارامتر " "فعال شده و عالمت 

  
●     HR LIMIT   

 از حد باال و پايين تنظيم شده تجاوز کند (HR)مقدار ضربان قلب  زماني که ECGآالرم 

 )۳۰:وحداقل  ۲۵۰:حداکثر. (شودفعال مي

  
     ■    ARR ANALYSIS 

تا منو مربوط به , کليک کنيد ”ECG WINDOW“از پنجره  ”ARR ANALYSIS“ يبر رو
نوع آريتمي مختلف  ۱۳اين مانيتور قابليت آشکارسازي . تنظيمات آريتمي را مشاهده کنيد

 مانيتورينگ۱۴بخش براي اطالعات کامل مربوط به آناليز آريتمي به  .باشدمي را دارا
 . دفترچه منوال مراجعه کنيد آريتمي

 
   ■    ST ANALYSIS 

تا پنجره مربوط به , کليک کنيد ”ECG WINDOW“از پنجره  ”ST ANALYSIS“ يبر رو
 ۱۳بخش به  STبراي اطالعات کامل مربوط به آناليز . را مشاهده کنيد STآناليز تنظيمات 

  . دفترچه راهنما مراجعه کنيد STمانيتورينگ 
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۴-۳ ECG OUTPUT )Optional(   
اين . وجود دارد ECGروي پليت پاور سيستم، سيگنال آنالوگ  ECG OUTPUTدر کانکتور 

دي براي تواند بعنوان وروباشد و مينمايش يافته بر روي مانيتور مي ECGسيگنال، مشابه سيگنال 
  .هايي همچون الکتروشوک بکار روددستگاه

  
  هشدار 

بايست مانيتور و سيستم ديگر، حتما مي ECG OUTPUTبراي برقراري ارتباط بين کانکتور 
  .از کابل طراحي شده توسط شرکت استفاده شود

  
  هشدار 

ـ     فاصله بين بدسايد و دستگاه مرجع بگونه ل اي باشد کـه باعـث کشـيدگي و آسـيب کاب
  . نشود

  
  هشدار 

  .باشد" ON"بايد  PACE DETECTهستند   Pacemakerدر بيماراني که داراي 
  

  :نکته
يک پالس  ECG OUTPUTشود، در خروجي مي آشکار Paceدر جاهايي که سيگنال 

   .گرددثانيه ظاهر ميميلي ۵ولت و پهناي  ۵مربعي با دامنه 
  

  :نکته
باشيم نويزها ممکن  "ON"اگر درمد , ندارد  Pacemaker در هنگامي که شخص

  .باشد "OFF"تلقي شود و بهتر است که   Paceهاي است به اشتباه به عنوان سيگنال
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   ECG هاي آالرم پيغام ۴-۴
  آالرمهای فيزيولوژيکی) الف

  :آيد کهآالرم درصورتي به صدا در مي
  .مجاز تنظيم شده تجاوز کند يهامحدوده ميزان ضربان قلب از .۱
۲. ECG ASYSTOLE اتفاق بيافتد. 

  آالرم صوتي آالرم ديداري زمان وقوع الرمآ

HR HIGH 
ميزان ضربان قلب از حد باالي مجـاز  

  .تجاوز کرده باشد

  .زندچشمک مي HRمقدار  ●
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي● 
پيغام با رنگ زمينه متناسب با سطح  ●

  .شودآالرم نمايش داده مي

  شودفعال مي

HR LOW 
ميزان ضربان قلب از حد پـايين آالرم  

  .کمتر باشد

  .زندچشمک مي HRمقدار  ●
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي● 
پيغام با رنگ زمينه متناسب با سطح  ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

  شودفعال مي

ECG ASYSTOLE 
ثانيه گذشته  ۱۰ضربان قلب به مدت 

  . صفر بوده است

نمـايش   "0"به صـورت   HRمقدار  ●
  .شودداده مي

  .زندنشانگر آالرم چشمک مي ●
پيغام با رنگ زمينـه قرمـز نمـايش     ●

  .شودداده مي

  شودفعال مي
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   آالرمهای تکنيکی )ب
  توضيحات راه حل علت وقوع آالرم

ECG NO 
CABLE  

به سيستم متصل   ECGکابل
  .را متصل کنيد ECG کابل   .نيست

اي رنـگ  نـه فيـروزه  پيغام با زمي. ۳آالرم نوع 
 Alarmبـا فشـار کليـد   . شودنمايش داده مي

Silence    رنگ زمينه پيغـام خاکسـتري و آالرم
غير فعال شده و از اين مشکل تا اتصال مجدد 

  .کندپوشي ميکابل چشم

ECG NOISE 
نــويزي يــا   ECGســيگنال 

  .اشباع شده است

وجــود منبــع نــويز اثرگــذار در 
در ناحيه اطـراف  , ECGسيگنال 

 .کابل و الکترود بررسـي شـود  
احتمال دارد منبع نـويز حرکـت   
زياد بيمار و يا اتصـال نامناسـب   

  . ليدها باشد

اي رنـگ  پيغام با زمينـه فيـروزه  . ۳آالرم نوع 
 Alarmبـا فشـار کليـد   . شودنمايش داده مي

Silence    رنگ زمينه پيغـام خاکسـتري و آالرم
  پوشـي  غير فعال شده و از ايـن مشـکل چشـم   

  .ندکمي

ECG CHECK 
LA,RA,LL 

ليد ذکر شده در پيغام به 
طور مناسب به بيمار متصل 

  .نيست

مطمئن شويد که ليد ذکر شده 
در پيغـام بــه طــور مناســب بــه  

  .بيمار وصل است

پيغام با زمينه زرد رنگ نمـايش  . ۲آالرم نوع 
 Alarmبـا فشـار دادن کليـد   . شـود داده مـي 

Silence    آالرم رنگ زمينه پيغـام خاکسـتري و
  نظـر غير فعال شـده و از ايـن اشـکال صـرف    

 .کندمي 

ECG DEFECT مشکل در ماژول  ECG  

ــاموش   ــن و خ ــتم را روش سيس
ــاره   ــام دوب ــن پيغ ــر اي ــد اگ کني
نمايش داده شد با خدمات پس 

 .ماس بگيريداز فروش ت

پيغام با زمينه زرد رنگ نمـايش  . ۲آالرم نوع 
 Alarmبـا فشـار دادن کليـد   . شـود داده مـي 

Silence    رنگ زمينه پيغـام خاکسـتري و آالرم
  غيــر فعــال شــده و از ايــن اشــکال صــرفنظر 

  .کندمي 

ECG CHECK RL 
OR ALL 

ليد ذکر شده در پيغام  ويا 
ساير ليدها به طور مناسب 

  .صل نيستبه بيمار مت

مطمئن شويد که کليه ليدها به 
 ECGو کابـل   RLخصوص ليد 

به طور مناسب به بيمـار وصـل   
  .است 

پيغام با زمينه زرد رنگ نمـايش  . ۲آالرم نوع 
 Alarmبـا فشـار دادن کليـد   . داده مي شـود 

Silence    رنگ زمينه پيغـام خاکسـتري و آالرم
  غيــر فعــال شــده و از ايــن اشــکال صــرفنظر  

 .کندمي
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  توضيحات  راه حل  علت وقوع  آالرم

ECG CHECK LL 
OR ALL 

ليد ذکر شده در پيغام  ويـا  
ساير ليد ها به طور مناسب 

  .به بيمار متصل نيست

مطمئن شويد که کليه ليدها به 
 ECGو کابـل   LLخصوص ليد 

به طور مناسب به بيمـار وصـل   
  .است

پيغام با زمينه زرد رنگ نمـايش  . ۲آالرم نوع 
 Alarmبـا فشـار دادن کليـد   . شـود مـي  داده

Silence    رنگ زمينه پيغـام خاکسـتري و آالرم
  نظـر  غير فعال شـده و از ايـن اشـکال صـرف    

 .کندمي

ECG CHECK 
LA OR ALL 

يا  ليد ذکر شده در پيغام و
ساير ليد ها به طور مناسب 

 .به بيمار متصل نيست

مطمئن شويد که کليه ليدها به 
 ECGو کابـل   LAخصوص ليد 

به طور مناسب به بيمـار وصـل   
  ..است 

پيغام با زمينه زرد رنگ نمـايش  . ۲آالرم نوع 
 Alarmبـا فشـار دادن کليـد   . شـود داده مـي 

Silence    رنگ زمينه پيغـام خاکسـتري و آالرم
  نظـر غير فعال شـده و از ايـن اشـکال صـرف    

  .کندمي 

ECG CHECK 
RA OR ALL 

يا  ليد ذکر شده در پيغام  و
ها به طور مناسب ساير ليد

  .به بيمار متصل نيست

مطمئن شويد که کليه ليدها به 
 ECGو کابـل   RAخصوص ليد 

به طور مناسب به بيمـار وصـل   
  .است

پيغام با زمينه زرد رنگ نمـايش  . ۲آالرم نوع 
 Alarmبـا فشـار دادن کليـد   . شـود داده مـي 
Silence    رنگ زمينه پيغـام خاکسـتري و آالرم

ـ     نظـر  ن اشـکال صـرف  غير فعال شـده و از اي
  .کندمي

ECG CHECK C 
(C2, C3, C4, C5, 
C6 ) 

ليد ذکر شده در پيغام به 
طور مناسب به بيمار متصل 

 .نيست

مطمئن شـويد کـه کليـه نشـان     
بـه   ECGداده در پيغام و کابل 

طــور مناســب بــه بيمــار وصــل 
  .است 

پيغام با زمينه زرد رنگ نمـايش  . ۲آالرم نوع 
 Alarmر دادن کليـد بـا فشـا  . داده مي شـود 

Silence    رنگ زمينه پيغـام خاکسـتري و آالرم
  نظـر  غير فعال شـده و از ايـن اشـکال صـرف    

 .کندمي

  
  

 .صدمه ديده باشـد  ECGممکن است کابل , باال باز هم اشکال ديده شد يهاحلاگر بعد از اعمال راه
  .العات بيشتر با خدمات پس از فروش تماس بگيريداط يبرا

  
  پيغام ها) ج

  توضيحات راه حل علت وقوع پيغام
ECG SIGNAL  
WEAK 

از حد استاندارد  ECGدامنه
  کمتر باشد

محل قرار گيري چست ليدها را 
  .چک کنيد
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 ۴- ٢۵  
 

   ECGتميز کردن کابل  ۴-۵
بايـد از يـک   , ال رفتن کابـل مشـاهده شـد   اگر هر گونه عالمتي ناشي از صدمه ديدن و يا رو به زو

  .کابل جديد به جاي آن استفاده شود
  تميز کردن ■  

بايد از يک پارچه نرم مرطوب به آب صابون ماليم و يا مرطوب بـه   ECGبراي تميز کردن کابل 
  .اتانول  استفاده شود% ۷۰ماده تميز کننده شامل 

  
  استريل کردن ■  

شود که استريل کردن طبق برنامه عمـومي  توصيه مي, سيستمبراي جلوگيري از صدمه زدن به 
  .قبل از انجام عمليات استريل بايد وسايل آن تميز باشد. بيمارستان انجام شود

  .استفاده شود% ۷۰و يا ايزوپروپانول % ۷۰از الکل  ECGبراي استريل کردن کابل 
  

  ميکروب زدايي  ■  
شـود کـه ميکـروب زدايـي طبـق برنامـه       ه مـي توصـي , براي جلوگيري از صدمه زدن به سيسـتم 

  .قبل از انجام عمليات ميکروب زدايي بايد وسايل آن تميز باشد. عمومي بيمارستان انجام شود
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  RESPمانيتورينگ  ۵فصل
  اطالعات کلي ۵-۱

بدسـت   RA-LA يا RA-LLليد دو  امپدانس قفسه سينه بين يگيراندازهبا  ينرخ تنفس و شکل موج تنفس
به علت حرکت قفسـه سـينه   (تغييرات امپدانس بين اين دو الکترود  ياز رو .دشوميداده نمايش  آمده و

  . شودشکل موج تنفس رسم مي) در حين تنفس
  .شودبه بيمار اعمال مي 62.5KHZگيري نرخ تنفس سيگنالي با فرکانس بيشتر از براي اندازه

 الکترودها از اهميت بسزايي ياما محل قرارگير ,نيست ينياز يبه ليد ديگر RESP مانيتورينگ  يبرا
  بزرگ  شان به صورت افقيقفسه سينه ,در بعضي از بيماران به دليل شرايط باليني .خوردار استبر

در اين شرايط بهتر است که دو . شودشود و باعث ايجاد فشار منفي در ناحيه بين قفسه سينه ميمي
ناحيه زير بغلي راست و زير بغلي چپ قرار داده شود تا حداکثر  به صورت افقي در RESPالکترود 

  .ايجاد شکل موج بهتر حاصل شود يحرکت قفسه سينه برا
  

  :نكته 
حرکت زياد از حد هستند اين روش مانيتورينگ مناسب نيست  يدارا بيماراني که يبرا

  .شوداشتباه مي يهاو منجر به آالرم
  

  : RESPمانيتورينگ  يبرا يسازآماده
  .پوست بيمار را جهت قرار دادن الکترودها آماده کنيد .۱
  .الکترودها را به بيمار وصل کنيد و به کابل وصل کنيد .۲
  .کنيد مانيتور را روش .۳
  

  :نکته 
نسبت به هم قرار دهيـد تـا شـکل مـوج      يقرمز و سبز را به صورت قطر يالکترودها

از تـداخالت ناشـي از پالسـي     يجلوگير يبرا. تنفس به بهترين شکل ممکن نمايش يابد
قرار دهيد که منطقه مربـوط بـه کبـد و     يرا طور RESP يبودن جريان خون الکترودها

بـر خـوردار    يا نوزادان از اهميت ويژه ياين موضوع برا. اشدبطن قلبي بين الکتردها نب
  .است
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۵-۲ RESP WINDOW   
  :به صورت زير خواهد بود RESPپنجره پارامتر برای ارزيابی تنفس استفاده شود،  RESPاگر از 

 
 RESP پنجره پارامتر ۱-۵شکل 

 
  :شودمنو زير باز مي, کليک کنيد  RESPپارامتر يبر رو

  
  
  
  
  
  

  RESP WINDOW  ۲-۵ شکل
  

  :نکته
، RESPمات مربوط به يتنظ ي، تمامماژوالرا و ين آرين ارتباط بياول يبرقرار يدر لحظه

  .)RESP SWEEP(گناليم سيبجز سرعت ترس گردديمنتقل م ماژوالرا به ياز آر
  

  :نکته
 ، تغييـرات RESPمـاژول   تنظيمـات در در حين ارتباط اين دو سيستم، بـا اعمـال تغييـر    

  .گردددر هردو سيستم اعمال مي ،RESP SWEEPبجز  ،موردنظر
  

  :نکته
به فرد است و ستم منحصربهيدر هر س، )RESP SWEEP(گنال يم سيسرعت ترس

 .گردديگر منتقل نميستم ديس
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 ۵  - ٣ 
  

  
■ RESP LEAD   

  "RA-LL"و " RA-LA"قابل دسترس  يهاانتخاب
  
■ RESP GAIN    

قابـل  * ۴و *۲و*۱و *۵/۰و*۲۵/۰هر ليد به صـورت   يقدار گين برام  ECGتنظيم اندازه شکل موج يبرا
  .تنظيم است

  
■ RESP SWEEP   

  . باشدمي mm/s ۲۵ وmm/s۳  ،mm/s ۶ ،mm/s۵ /۱۲ قابل دسترس  يهاانتخاب
  
■ ALARM LEVEL   

  .مهمترين نوع آالرم است" ۱" سطح. است ۲و۱قابل دسترس  يهاانتخاب
  
■ RR ALARM   

آالرم و روشـن شـدن    يصـدا , وقوع آالرم مانند چشمک زدن پارامترها يهاتمام نشانه " ON"با انتخاب 
  وقـوع آالرم غيـر فعـال شـده و عالمـت      يهـا تمـام نشـانه   "OFF"با  انتخاب . شودنشانگر آالرم فعال مي

  . شودنمايش داده مي RESPپارامتر به در بخش مربوط " " 
  
■ RR LIMIT   

. شـود فعـال مـي  , پـايين تنظـيم شـده تجـاوز کنـد      از حـد بـاال و  ) RR(  تنقسنرخ  زماني که RESPآالرم 
  ) ۵:و حداقل  ۱۵۰: حداکثر(
  
■ APNEA LIMIT   

قابل تنظيم است و با هر چرخش بـه انـدازه    ۴۰تا  ۱۰از که باشد مي Apneaتنظيم قضاوت در زمان  يبرا
در پـايين پنجـره پـارامتر     APNEA LIMIT : OFF، عبـارت  OFFبا انتخاب . شودواحد زياد و کم مي ۵

RR شودبه رنگ قرمز نوشته مي.  
  

  : نکته
تــاثيری در آن  RR ALARMبــودن  ON/OFFاســت و  1همــواره  RESPســطح آالرم 

  .ندارد
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 ۵  - ۴ 
  

  RESPهاي آالرم پيغام ۵-۳
  آالرمهای فيزيولوژيکی) الف

  . شودآالرم فعال مي,مجاز تجاوز کند يهازماني که نرخ تنفس از محدوده
  

 آالرم صوتي هاي ديداريآالرم زمان وقوع آالرم

RR HIGH 
نرخ تنفسي از حـد بـاالي تعيـين    

  .شده تجاوز کرده باشد

  .زندچشمک مي RR مقدار  ●
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي ●
پيغام با رنگ زمينه متناسب بـا سـطح    ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

  شودفعال مي

RR LOW 
ن تعيـين  نرخ تنفسي از حـد پـايي  

  .شده کمتر باشد

  .چشمک مي زند RR مقدار  ●
  .نشانگر آالرم چشمک مي زند ●
پيغام با رنگ زمينه متناسب بـا سـطح    ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

 شودفعال مي

APNEA 
بــراي مــدت زمــان خــاص هــيچ 

 .تنفسي انجام نشده است

 .زندنشانگر آالرم چشمک مي ●
بــا رنــگ   "RESP APNEA"پيغــام ●
  .شودمينه قرمز نمايش داده ميز

 شودفعال مي

  
  آالرمهای تکنيکی) ب 
  

  
  
  
  

 توضيحات  راه حل علت وقوع  آالرم

RESP 
CHECK 
LEADS 

بـه بـدن     RESPليد هاي
  .بيمار اتصال مناسب ندارد

ــه    ــه هم ــويد ک ــئن ش مطم
الکترودها به طورمناسب به 

  . صل شده استبيمارمت

اي رنگ پيغام  با زمينه فيروزه.۳آالرم سطح 
 اين آالرم زماني که . شودنمايش داده مي

RR Alarm ,"ON " است قابليت فعال شدن
  Alarm Silenceبا فشار دادن کليد. دارد

آالرم غير فعال   رنگ زمينه پيغام خاکستري و
  نظر شده و از اين اشکال صرف

  .  شودمي
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      ۶- ١  

  Rainbow يو پارامترها SPO2مانيتورينگ  ۶فصل
  اطالعات کلي ۶-۱

  اولين و تنها تکنولوژي است که درکنار پارامترهاي رايج SPO2 MASIMO RAINBOWماژول 
پارامترهاي ، به روش پيوسته و غير تهاجمي بسياري از ) Pulse Rateو  SPO2(  مترياکسيپالس 

  هاي تهاجمي و طريق روشآنها پيش از اين فقط از  ترسي به مقاديرخون، که دسمربوط به 
اين ماژول توسط . کندگيري ميپذير بود، را نيز به صورت زمان واقعي اندازهبر امکانزمان

  . گيردهاي مورد تأييد اين سازمان قرار ميشود و در اختيار شرکتشرکت ماسيمو طراحي مي
  

   MASIMO RAINBOWتوسط ماژول گيري پارامترهاي فيزيولوژيکي قابل اندازه
  : باشندبه شرح زير مي SPO2 Rainbowگيري در پارامترهاي فيزيولوژيکي قابل اندازه

SpO2 
Pulse Rate  

Perfusion Index (PI)  
 :شامل  يانتخاب يو پارامترها

SpHb 
SpOC  
SpCo 

SpMet 
Pleth Variability Index (PVI) 

  

% SPO2  
به . شوديبرده مزان اشباع اکسيژن در هموگلوبين خون شرياني پي به ميSPO2 از روي شکل موج 

هاي قرمز خون شـرياني بـا اکسـيژن ترکيـب     هاي هموگلوبين در سلولمولکول% ۹۷مثال اگر  طور
-را نمـايش مـي  % ۹۷است و مانيتور عـدد  % ۹۷درآن مدت  ميزان اکسيژن اشباع خون , شده باشد

هـاي اکسـيژن   هاي هموگلوبيني که بـا مولکـول  صد مولکول به در SPO2به عبارت ديگر عدد . دهد
  . شودگفته مي, کنندترکيب شده و توليد اکسي هموگلوبين مي

  100
2

2
2 ×

+
=

HHbHbO
HbOSPO
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Pulse rate 
سـيگنال   ياز رو SPO2نمايش  ميزان ضربان قلب در دقيقه است که توسط ماژول  ياين پارامتر برا

  . شودتشخيص داده مي يمترياکسپالس
  

Perfusion Index  
باشد که به صورت نسبت قسمت پالسي اين پارامتر براي نمايش قدرت سيگنال پالس سرخرگي مي
  . شودسيگنال به قسمت غيرپالسي به صورت درصد محاسبه مي

 Perfusion Index کند که سنسور را در بهترين جاي ممکـن قـرار   اين امکان را براي کاربر فراهم مي
 .دهد

PI  =           ×100% 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 PIتعريف  ۱-۶شکل 

 .مطلوب است% ۱بزرگتر از  PIدرصد 

  
SpHb  

ش يواحد نما. دهدرا نشان مي يخون شريان )Total hemoglobin( اين پارامتر کل ميزان هموگلوبين
 .است)g/dL(تر يل يآن گرم بر دس

 
 
  

AC  

DC  
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SpOC  
به  Hbيا  SpO2  .دهدرا نشان مي )Oxygen Content(اين پارامتر مقدار اکسيژن موجود در خون 

نرمال بوده و  Hbيا  SpO2تواند داراي يك بيمار مي. كنندتنهايي ميزان اكسيژن را فراهم نمي
را مورد توجه   Hbو  SpO2  يهر دو در واقع  SpOCپارامتر . داشته باشد يميزان اكسيژن پايين

  .است )تر خونيل يژن در دسيتر اکسيل يليم( ml/dLآن  يريگواحد اندازه .دهديقرار م
  

SpCO  
ن پارامتر به صورت يمقدار ا. دهديدکربن موجود در خون را نشان ميزان مونواکسياين پارامتر م

 .دهددکربن  را ميين متصل شده به مونواکسيهموگلوب شود و درصديان ميدرصد ب

  
SpMet  

  ان يبه صورت درصد ب ن پارامتريمقدار ا .دهديهموگلوبين خون را نشان مزان متياين پارامتر م
 ).ن خونين به کل هموگلوبيهموگلوبنسبت مت( . شوديم

  
Pleth Variability Index  

تواند تا حد زيادي بسته به تغييرات طول تنفس است که مي در PIپارامتر معياري براي تغييرات  اين
ران با تغييرات براي تشخيص بيما PVI. باشد) Intrathoracic Pressure(فشار داخل قفسه سينه 

تواند يک روش مفيد غربالگري غيرتهاجمي و يک فيزيولوژيکي در فشار داخل قفسه سينه مي
ر يا دو تنفس کامل انجام شود، به شکل زيک يکه  يدر مدت زمان PVI. نشانگر زودهنگام باشد

  .شوديمحاسبه م

 
 

 .کند متخصصان باليني کمک بهعات يق مايماران به تزريپاسخ ب ينيبشيتواند در پيم  PVIشاخص 
  
بر روي صفحه  SpHb و SPO2  ، PR  ،PI  ،PVI  ،SpOC  ،%SpMet  ،%SpCo%مقدار عددي     ■

شود و دامنه آن ينمايش داده منرماليزه به صورت  Plethشکل موج . شودنمايش اصلي ديده مي
  .حجم خون نيست يمتناسب با تغييرات واقع
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 يهاشده، با پيغام يگيراندازه ييکژفيزيولو يسيگنال و مقادير پارامترهانامناسب بودن کيفيت   ■ 
  .شوديمختلف و در صورت نياز به همراه آالرم به اطالع کاربر رسانده م

  
  :ياصول عملکرد

، کربوکسـي  )خـون فاقـد اکسـيژن   (هموگلـوبين  اکسـي ، دي)دارخون  اکسيژن(هموگلوبين اکسي. ۱
، )خون داراي هموگلوبين اکسيد شـده (هموگلوبين ، مت)اکسيد کربنخون حاوي مونو(هموگلوبين 

-و مواد تشکيل دهنده پالسماي خون در جذب نور مادون قرمز و مرئي به طور متفاوت عمل مـي 

  )ياسپکتروفوتومتر با استفاده از (کنند 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  

  جذب يهاطيف ۲-۶شکل 
  
بنـابراين  . کنـد تغييـر مـي   قلـب ان پالس يـا ضـربان   هاي بدن با ميزميزان خون شرياني در بافت. ۲

  ) Photoplethysmography( .کندميزان نور جذب شده نيز تغيير مي
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يک سنسور طول موج چندگانه براي تمايز ميان خون ترکيب شده با اکسيژن، خون فاقـد اکسـيژن،   
ايـن سنسـور   . ودشيخون حاوي مونواکسيدکربن، خون اکسيد شده و پالسماي خون به کار برده م

است که نـور را بـه سـمت ديگـر شـامل ديـود حسـاس بـه نـور           LEDچندين  يدر يک سمت دارا
هـاي سـيگنال از طريـق عبـور نورهـاي مـادون قرمـزو مرئـي         داده. کننـد يهدايت م) آشکارساز(

براي مثال نـوک انگشـت، دسـت    ( از ميان يک بستر مويرگي )  nm ۱۴۰۰تا  ۵۰۰ها،  LED(گوناگون 
. آينـد گيري تغييرات مربوط به جذب نور در طول گردش ضرباني خون به دست ميو اندازه )و پا

حـداکثر نيـروي تـابش مربـوط بـه      . توانند براي متخصصان باليني مفيد واقع شوندياين اطالعات م
آشکارساز نور را دريافـت کـرده، آن را تبـديل بـه     . است  mW ۲۵ترين نور به ميزان کمتر از قوي

  . دهدکند و سپس آن را براي محاسبه به ماژول انتقال مينال الکترونيکي مييک سيگ

  
  ها و آشکارگر موجود در سنسور  LED ۳-۶شکل 

  
شود، تکنولـوژي اسـتخراج سـيگنال مربـوط بـه مجموعـه       هنگامي که سيگنال از سنسور دريافت مي

Masimo Rainbow   کـردي بيمـار   عمل، براي محاسبه اشباع اکسـيژن) Spo2 (%)(   سـطوح کربوکسـي ،
و ) ) g/dl( SpHb(، غلظـت کلـي هموگلـوبين   ) )(% SpMet(هموگلـوبين  ، مت) )(% SpCO(هموگلوبين 

  . شوديبه کار گرفته م) ) PR )PPM(ميزان ضربان 
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  ) SET (تکنولوژي استخراج سيگنال 
  . تفـــاوت داردمتـــداول  يمترهـــاياکســـبـــا  پـــالس) SET(روش پـــردازش ســـيگنال ماســـيمو 

تنهـا خـون   )  سـرخرگي (کننـد کـه خـون شـرياني     متداول بر اين مبنا عمل مـي  يمترهاياکسپالس
اسـت کـه هنگـام حرکـت بيمـار، خـون        ياين در حال.  گيري استدر مکان اندازه) ضرباني(متحرک 

 معمـولي کـه   يمترهـا ياکسشود که پالسکند و اين موجب مينيز حرکت مي )سياهرگي ( وريدي
  در اصـطالح نـويز ناميـده    (و سـياهرگي  ) سـرخرگي (قادر به تمـايز ميـان حرکـت خـون شـرياني      

ماسـيمو از  SET ياکسـيمترها پـالس .  کنند يگيررا اندازه يتر و اشتباهنيستند، مقادير کم) شودمي
به ايـن دليـل مهـم و     يفيلترهاي وفق.  برنديبهره م  يوفق يپردازش و  فيلترها يمواز يهابلوک

 ياجـزا  يـا نـويز بـوده و   / فيزيولـوژيکي و  هايقدرتمند هستند که قادر به تطبيق با تغييرات سيگنال
ـ      Discrete Saturationماسـيمو،   SETالگـوريتم پـردازش سـيگنال    . کننـد يسـيگنال را از هـم جـدا م

Transform)DST(      از  ، به طور قابل اطميناني نويز را شناسـايي و ايزولـه کـرده و سـپس بـا اسـتفاده
همچنين ميزان غلظت اکسيژن شرياني صحيح را براي نمـايش  . کندآن را حذف مي يفيلترهاي وفق

  . دهدگزارش مي
  

  :نکته 
مراجعه  APPENDIX IIIبه   RAINBOWMASIMOبراي اطالعات بيشتر در مورد 

  . کنيد
  

  :نکته 
اطالع کامل  يبرا. يک سيستم هشداردهنده سريع است ييستم پالس اکسيمترس

  .آزمايشگاهي به عنوان کمک استفاده شود ياز شرايط بيمار از اکسيمترها
  

   :نکته 
  ارزيابي دقت پالس اکسيمتر و پراب آن با استفاده از سيموالتورها و تسترهاي 

 .باشدمتر ميسر نمياکسيپالس
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  هشدار 
ديگـر   SPO2 يسنسـورها . استفاده کنيد سازندهييد شرکت أمورد ت SPO2 ينسورهااز س

، لـذا اپراتـور مسـئول اسـتفاده از     ممکن است باعث عدم عملکرد مناسب سيستم شـود 
  .سنسور مناسب پيش از استفاده از دستگاه است

  
  هشدار 

ـ    SPO2با توجه به نوع ماژول  در  ينهادکه در سيستم نصب است از سنسـور مناسـب پيش
 .استفاده کنيد ۲۰فصل 

  
  هشدار 

زن بيمار و يکبار و, قبل از استفاده از سنسور به توضيحات مربوط به سنسور مانند سن
  .توجه کنيد ,آن قيد شده است يبندکه در بسته ,مصرف بودن يا نبودن آن

  
  هشدار 

و  Met – Hb و  Hb-Coرا در مجـاورت   SPO2ممکن اسـت عـدد    يترماکسيسيستم پالس
  .باالتر از حد معمول تخمين زند ,رنگي شيميايي يهامايع

  
  هشدار 

  .نبايد به هم پيچيده شود SPO2کابل الکترو کوتر و کابل 
  

  هشدار 
وجـود   يدر آن دستي که کتتر شرياني و يـا سـرنگ وريـد     SPO2سنسوربه کار بردن از 
 .کنيد يخوددار, اردد
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  هشدار 

 يهـا بخصوص آن دسته از منبـع ( اتاق عمل  يهامحيطي شديد مانند المپ يمنبع نورها
کننـده مـادون   گـرم  يهاالمپ, فلورسنت يهاالمپ, بيليروبين يهاالمپ, )گزنون ينور

ـ  SPO2قرمز و نور مستقيم آفتاب بر عملکرد سنسور   يبـرا  .گـذارد ثير نـامطلوب مـي  أت
 .از تداخل با محيط مطمئن شويدکه سنسور به طور مناسب قرار گرفتـه اسـت   يجلوگير

محيطي شديد ممکن است اين کـار   يدر نورها .محل سنسور را با اجسام ضد نور بپوشاند
  .شود يگيرمشکل را حل نکند و باعث عدم دقت اندازه

  
  :نکته 

  .کندنگام ميرا هر يک ثانيه به ه پارامترها يمقدار عدد SPO2ماژول 

  
  :نکته 

زيـرا  . يک دست نبايد انجـام داد  را به طور همزمان در NIBPو  SPO2 يگيراندازه
 يمقـدار عـدد   NIBP يگيرجريان خون در طول اندازه يبه علت عدم عملکرد عاد

SPO2 تواند به درستي محاسبه شودنمي.  
  

 . استمطابق زير  SPO2 MASIMOماژول در PRو  SPO2 يگيراندازه جرن

  
  
  
  

 يپارامترهـا  يگيـر باشد نيز رنـج انـدازه   Rainbowاز نوع  SPO2 MASIMOدر صورتيکه ماژول 
 . باشديآن مطابق جدول زير م

 
 
 
 

  پارامتر  يگيررنج اندازه
0 – 100% SpO2 
25 – 240bpm Pulse Rate  
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  .غيرسمي هستند ,گيرندمورد استفاده قرار مي SPO2 يکه در ساخت سنسورها يمواد
  

  SPO2 يگيراندازه
  .مانيتور را روشن کنيد .۱
 )بهترين حالت اتصال  ۴-۶ شکل( .سنسور را به محل مناسب در انگشت بيمار متصل کنيد .۲

در سمت  SPO2و سپس آن را به سوکت مخصوص  سنسور را به کابل رابط وصل کنيد .۳
 .چپ سيستم وصل کنيد

  
  
  
 

  
  

 SPO2سنسور  يقرارگير ۴-۶شکل 

  
  :نکته 

  . پوشاندرا مي يمطمئن شويد که ناخن پنجره نور ●
  .انگشت قرار گيرد يسيم سنسور بايد هميشه باال ●
 
 

 

  پارامتر  گيريرنج اندازه
0.0 – 99.9%  SpMet 
0.0 – 99%  SpCO 
0.0 – 25.0 g/dL SpHb 
0.0 – 35.0 ml /dL SpOC 
0.0 – 20% Perfusion Index   
0 – 100%  PVI 
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  :نکته 
، عـدد  گيـرد قرار مي SPO2ثابتي در ناحيه مربوط به  يهميشه در فضا SPO2عدد 

-نشـان داده مـي   SPO2در کنار عدد  SPO2نيز در پنجره پارامتر  )PR(ضربان نبض 

در  ECGدر پنجــره  PRعــدد  ”HR SOURCE:SPO2“هنگــام تنظــيم امــا در شـود  
  .شودحذف می SPO2پارامتر  و از پنجره شودنمايش داده مي  HRمحل

  
  هشدار 

از صحت آشـکار سـاز اتصـال کابـل سنسـور در مـانيتور        SPO2قبل از شروع مانيتورينگ 
 SPO2 NO"را از سوکت مورد نظر خود جدا کنيد و پيغـام   SPO2کابل .اطمينان حاصل کنيد

PROBE "شودنمايش داده مي .  
  

  هشدار 
ور صدمه ديده است اسـتفاده نکنيـد و   آن و يا خود سنس يبندکه بسته SPO2از سنسور 

 . آن را به فروشنده مرجوع کنيد

  
  هشدار 

بينـي پوسـتي ماننـد    پـيش باعث ايجاد تغيير غير قابل SPO2مانيتورينگ پيوسته و طوالني 
سنسور  يچک کردن محل قرارگير .شودپوسيدگي و غيره مي, تاول, يحساسيت غير عاد

 ياپرفيـوژن کـم هسـتند از اهميـت ويـژه      ياراکـه د  يکودکـان و افـراد   يبخصوص برا
 .ساعت يکبار محل سنسور را چک کنيد و آن را حرکـت دهيـد   ۳يا  ۲هر . برخوردار است

 .ها بيشتر صورت پذيردبراي برخي از بيماران الزم است تا اين چك كردن
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  هشدار 
  يگيراندازه يهامحدوديت

  :يابديثير عوامل زير کاهش مأتحت ت,  SPO2 ماژول  يپارامترها يگيردقت اندازه
  دستگاه الکترو کوتر و الکترو شوک استفاده همزمان از  ●
  حرکت زياد بيمار  ●
   indocyanine  green , methylen blueتزريق مواد رنگي قلبي عروقي مانند  ●
-مـت يا مانند کربکسي هموگلوبين و يتوزيع قابل توجهي از هموگلوبين غير عملکرد ●

  هموگلوبين 
  )ºC ۴۲تا ºC ۲۸ يعملکرد يبهترين دما( کاهش يا افزايش دماي سنسور ●
  ) Lumens/Squre meter 5000باالتر از ( تشعشعات زياده از حد ●
  اتصال غير صحيح سنسور به عضو مورد نظر  ●
  ينبض وريد ●
  پيچش و کشش کابل  ●
ياني و يـا تزريـق داخـل    کتتـر شـر  , سنسور در محلي که کاف فشار خون يقرارگير ●

  .شوديم انجام يوريد
 MRIالقـايي از   يهـا ميـدان . MRI يمتر در طول تصويربرداراکسياستفاده از پالس ●

  .تواند باعث ايجاد سوختگي شودمي
  

  هشدار 
بستن سنسور با چسب به انگشت ممکن است باعـث   استفاده نامناسب از سنسورها مثالً

   .ها شودآسيب بافت
  

  شداره 
چون سنسور و کـانکتور آن   ,ور نکنيدسنسور را به طور کامل در آب و مواد شوينده غوطه

  .ضد آب نيستند
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  هشدار 

  :کوتاه بودن سيگنال نبض ممکن است به داليل زير اتفاق بيفتد
  .ايست قلبي شود وقتي بيمار دچار ●
يا اتساع عضالني شديد و کم خوني شديد باشد  فشار خون پايين و يدارا وقتي بيمار ●
  .بدن بيمار خيلي پايين باشد ييا دما و
  .يک انسداد شرياني در مجاورت سنسور وجود داشته باشد ●
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  دفترچه راهنما    Rainbow يو پارامترها  SPO2: ۶فصل 

      ۶- ١٣  

۶-۲ SPO2 WINDOW   
  :موارد زير نشان داده می شود SPO2پنجره پارامتر در 

  

 
 SPO2 پنجره پارامتر ۵-۶شکل 

  
به صورت زير  SPO2پنجره پارامتر  )RAINBOWصفحه نمايش مخصوص پارامترهای ( P3در 

  :است

  
   P3 در RAINBOW پنجره پارامترهای ۶-۶شکل 

  
  :باشدبه صورت زير مي SPO2 WINDOW پنجره 

  
 SPO2 WINDOW ۷-۶شکل  
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  :نکته

به ربوط ، تمامي تنظيمات مماژوالري برقراري اولين ارتباط بين آريا و در لحظه
  .گرددمنتقل مي ماژوالر، از آريا به SPO2 پارامتر

  
  :نکته

، به  SPO2پارامتردر حين ارتباط اين دو سيستم، اعمال هر تغييري در تنظيمات 
 .گرددآريا نيز منتقل مي

  
■ AVERAGE TIME  

  .مي باشد ۱۶و  ۱۴،  ۱۲، ۱۰،  ۸،  ۴-۶،  ۲-۴ قابل دسترس يانتخاب ها
  

■ SPO2 PLETH SWEEP   
 .باشدمي mm/s  ۲۵و mm/s ۵/۱۲قابل دسترس  يهاانتخاب

  
■ALARM LEVEL   

 .ترين نوع آالرم استحساس" ۱"است سطح " ۲"و"۱"قابل دسترس  يهاانتخاب

  
■ SPO2 ALARM   

آالرم و روشـن   يصـدا , وقوع آالرم مانند چشـمک زدن پارامترهـا   يهاتمام نشانه " ON"با انتخاب 
وقـوع آالرم غيـر فعـال شـده و      يهاتمام نشانه "OFF"با  انتخاب . شودفعال ميشدن نشانگر آالرم 

  . شودنمايش داده مي SPO2در بخش مربوط به پارامتر "  " عالمت
■ SPO2 LIMIT   

  فعـال  , پايين تنظيم شده تجاوز کنـد  و ازحد باال) SPO2( اکسيژن اشباع خون زماني که SPO2آالرم 
 )Step:1با  ۱: و حداقل ۱۰۰: حداکثر( .شودمي

  
■ SPO2 SENSITIVITY MODE  

  .باشدقابل تنظيم مي Masimoاين بخش فقط در ماژول 
  .باشدمي ''APOD''و  ''NORMAL'' ,'' MAX''هاي قابل دسترس انتخاب
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NORMAL :     آسـتانه پرفيـوژن   , از آنجايي که محاسبه پرفيوژن به اطالعـات سـيگنال وابسـته اسـت
يـک الگـوريتم   , افـزار مـاژول  براي دستيابي بـه ايـن هـدف در نـرم    . باشدر مختلفي ميداراي مقادي

کـه حـد پـايين پرفيـوژن را بـا توجـه بـه کيفيـت سـيگنال          , هوشمند منحصـر بـه فـرد وجـود دارد    
در اين مـد بهتـرين ترکيـب عملکـردي مـاژول از      . کندتنظيم مي %0.02تا  %0.5پلتيسموگرافي بين 

استفاده از اين مـد بـراي اکثـر    . شودو تشخيص پراب در انگشت ايجاد مينظر حساسيت شکل موج 
  .شودبيماران توصيه مي

  
MAX : نيـاز دارنـد کـه حـد آسـتانه پرفيـوژن در کـل زمـان         , پزشکان براي بعضي از بيماران خود

 دهند که در ايـن شـرايط  قرار داشته باشد و ترجيح مي (%0.02)ترين حد خود مانيتورينگ در پايين
 SPO2 SENSايـن شـرايط بـا تنظـيم     . نظـر شـود  از آشکار سازي جدا شدن پراب از انگشت صـرف 

MODE  بر رويMAX شـود اين مد براي بيماران با شرايط بسيار حاد توصـيه مـي  . پذير استامکان .
طوري طراحي شده است که حتـي اطالعـات بيمـاراني کـه داراي سـيگنال بسـيار ضـعيفي         MAXمد 

اين مد در حين عمل جراحي و در طـول زمـاني کـه    . دهدکند و نمايش ميتفسير ميرا نيز , هستند
بـه رنـگ    "SPO2 MAX SENS"با انتخاب اين مـد پيغـام   . شودتوصيه مي, پزشک در کنار بيمار است

  .آيدزرد بر روي صفحه به نمايش در مي
  

APOD : ه تغييرات سيگنال اسـت  به دليل اين که در اين مد سيستم داراي کمترين حساسيت نسبت ب
ايـن مـد بـراي    . شوداستفاده از اين مد توصيه نمي, در صورتي که بيمار داراي پرفيوژن پايين باشد

مانند کودکان و يـا بيمـاران نـا آرام توصـيه     , بيماراني که داراي ريسک باالي جدا شدن پراب هستند
  .شودمي

   د بـر روي صـفحه بـه نمـايش در    بـه رنـگ زر   "SPO2 APOD MODE"بـا انتخـاب ايـن مـد پيغـام      
  .آيدمي

  
■ RAINBOW ALARMS  

تـوان  مي  باشدمي ۶-۶که به صورت شکل  SPO2/MASIMO ALARM WINDOWدر پنجره 
  .را نيز تغيير داد SpHbو  PI ،PVI ،SpOC ،SpCO ،SpMetهاي محدوده آالرم
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      ۶- ١۶  

  
  SPO2/MASIMO ALARM WINDOW ۸-۶شکل 

  
  :باشدبه صورت زير مي Rainbowمحدوده آالرم پارامترهاي 

  
  محدوده آالرم  پارامتر

PI 
۰.۰ ~) حد باال - ۰.۱(   حد پايين  

)حد پايين+  ۰.۱(   ~ ۱۹.۰   حد باال  

PVI 
۱ ~) حد باال - ۱(   حد پايين  

)حد پايين+ ۱(  ~ ۹۹   حد باال  

SpCO 
۱ ~) حد باال - ۱(   حد پايين  

)حد پايين+ ۱(  ~ ۹۹  حد باال  

SpMet 
۰.۵ ~) حد باال - ۰.۵(   پايينحد   

)حد پايين+  ۰.۵(  ~۹۹.۵   حد باال  

SpHb 
۰.۵ ~) حد باال -   ۰.۱(   حد پايين  

)حد پايين+  ۰.۱(   ~ ۲۴.۵   حد باال  

SpOC  
۱ ~) حد باال - ۱(   حد پايين  

)حد پايين+ ۱(  ~ ۳۴  حد باال  
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  Rainbow يو پارامترها SPO2 هاي آالرمپيغام ۶-۳
  آالرمهای فيزيولوژيکی) الف

  .افتدآالرم اتفاق مي ,از محدوده مجاز تجاوز کند PRو  SPO2هنگامي که عدد 
  

 آالرم صوتي آالرم ديداري  زمان وقوع  آالرم

%SPO2 HIGH 
از حـد بـاالي مجـاز     SPO2مقدار

  .بيشتر است

  .زندچشمک مي SPO2مقدار● 
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي● 
نه متناسب با سـطح  پيغام با رنگ زمي ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

  شودفعال مي

% SPO2 LOW 
از حـد پـايين تعيـين     SPO2مقدار

  .شده کمتر است

  .زندچشمک مي SPO2مقدار● 
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي● 
پيغام با رنگ زمينه متناسب با سـطح   ●

  .شودآالرم نمايش داده مي

 شودفعال مي

PR HIGH 
ــدار ــد  PRمق ــاالي مجــاز  از ح ب

  .بيشتر است

  .زندچشمک مي  PRمقدار● 
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي● 
پيغام با رنگ زمينه متناسب با سـطح   ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

  شودفعال مي

PR LOW 
از حد پايين تعيين شده  PRمقدار 

  .کمتر است

  .زندچشمک مي  PRمقدار● 
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي● 
با رنگ زمينه متناسب با سـطح  پيغام  ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

  شودفعال مي

  
باشـد، هنگـامي کـه عـدد مربـوط بـه هـر يـک از          Rainbowنـوع   ازMASIMO  SPO2اگـر مـاژول   
  .افتدآالرم مربوط به آن پارامتر اتفاق مي, از محدوده مجاز تجاوز کند  Rainbowپارامترهاي 
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 آالرم صوتي آالرم ديداري  زمان وقوع  آالرم

PI HIGH 
مجـاز   از حد  بـاالي  PIمقدار

  .بيشتر است
پيغام بـا رنـگ   . زندو نشانگر آالرم چشمک مي PIمقدار

 .شودزمينه مناسب با سطح آالرم نمايش داده مي
  شودفعال مي

PI LOW 
از حد پـايين تعيـين    PIمقدار 

  .شده کمتر است
پيغام با رنگ . زندو نشانگر آالرم چشمک ميPI مقدار  

  شودفعال مي .شوده ميزمينه مناسب با سطح آالرم نمايش داد

PVI HIGH 
از حد  باالي مجاز  PVIمقدار

  .بيشتر است

ــدار ــمک  PVIمقــــــ ــانگر آالرم چشــــــ   و نشــــــ
پيغام بـا رنـگ زمينـه مناسـب بـا سـطح آالرم       . زندمي

 .شودنمايش داده مي
  شودفعال مي

PVI LOW 
از حد پايين تعيين  PVIمقدار 

  .شده کمتر است

ــدار  ــم PVI مقــــ ــانگر آالرم چشــــ   ک و نشــــ
پيغام بـا رنـگ زمينـه مناسـب بـا سـطح آالرم       . زندمي

 .شودنمايش داده مي
  شودفعال مي

SpOC HIGH 
از حـد  بـاالي   SpOC مقـدار  

  .مجاز بيشتر است
پيغـام بـا   . زندو نشانگر آالرم چشمک مي SpOCمقدار

 .شودرنگ زمينه مناسب با سطح آالرم نمايش داده مي
  شودفعال مي

SpOC  LOW 
از حــد پــايين SpOC مقـدار  

  .تعيين شده کمتر است
پيغام بـا  . زندو نشانگر آالرم چشمک ميSpOC مقدار 

 .شودرنگ زمينه مناسب با سطح آالرم نمايش داده مي
  شودفعال مي

SpCO HIGH 
از حــد  بــاالي SpCO مقــدار

  .مجاز بيشتر است
پيغـام بـا   . زندو نشانگر آالرم چشمک مي SpCOمقدار

 .شودبا سطح آالرم نمايش داده مي رنگ زمينه مناسب
  شودفعال مي

SpCO LOW 
از حــد پــايين SpCO مقـدار  

  .تعيين شده کمتر است
پيغـام بـا   . زندو نشانگر آالرم چشمک مي SpCOمقدار 

 .شودرنگ زمينه مناسب با سطح آالرم نمايش داده مي
  شودفعال مي

SpMet HIGH 
از حـد  بـاالي   SpMet مقـدار 

  .مجاز بيشتر است
پيغام بـا  . زندو نشانگر آالرم چشمک مي  SpMetمقدار

 .شودرنگ زمينه مناسب با سطح آالرم نمايش داده مي
  شودفعال مي

SpMet  
LOW 

از حـد  پـايين    SpMet مقدار
  .تعيين شده کمتر است

پيغام با . زندو نشانگر آالرم چشمک مي  SpMet مقدار
 .شوده ميرنگ زمينه مناسب با سطح آالرم نمايش داد

  شودفعال مي

SpHb HIGH 
از حـد  بـاالي    SpHb  مقـدار 

  .مجاز بيشتر است
پيغـام بـا   . زنـد و نشانگر آالرم چشمک مي SpHbمقدار

 .شودرنگ زمينه مناسب با سطح آالرم نمايش داده مي
  شودفعال مي

SpHb LOW 
از حـد پـايين   SpHb  مقـدار  

  .تعيين شده کمتر است
پيغام بـا  . زندآالرم چشمک ميو نشانگر   SpHbمقدار 

 شودفعال مي  .شودرنگ زمينه مناسب با سطح آالرم نمايش داده مي
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 آالرمهای تکنيکی) ب
  

  توضيحات حلراه علت وقوع  آالرم 

SPO2 NO 
PROBE 

بـه سيســتم   SPO2 پـراب 
  .متصل نيست

 SPO2مطمئن شويد که پـراب  
بـه طـور مناسـب بـه مـانيتور      

  .متصل شده است

اي رنـگ  پيغام با زمينـه فيـروزه  . ۳طح آالرم س
 Silence با فشار دادن کليد. شودنمايش داده مي

Alarm آالرم غيـر   رنگ زمينه پيغام خاکستري و
  . شودنظر ميفعال شده و از آن صرف

SPO2 
PROBE 
DEFECT 

صدمه ديده   SPO2پراب
 .را عوض کنيد  SPO2پراب  .است

نگ نمـايش  پيغام با زمينه زرد ر. ۲آالرم سطح 
 Silence Alarm با فشار دادن کليد. شودداده مي

رنگ زمينه پيغام خاکسـتري و آالرم غيـر فعـال    
  .شوديم نظرشده و از آن صرف

SPO2 
PROBE 
OFF 

ــراب  ــت  SPO2پ از انگش
  .بيمار جدا شده است

مطمـئن شـويد کـه پـراب بـه      
طور مناسب به انگشـت بيمـار   

  .اتصال دارد

ا زمينه زرد رنگ نمـايش  پيغام ب. ۲آالرم سطح 
 Silence Alarm با فشار دادن کليد. شودداده مي

رنگ زمينه پيغام خاکسـتري وآالرم غيـر فعـال    
  .شودنظر ميشده و از آن صرف

SPO2 
CHECK 
PROBE 

پراب بـه طـور کامـل و    
صحيح به انگشـت بيمـار   

  .وصل نشده است

مطمـئن شـويد کـه پـراب بـه      
طور کامل و صحيح به انگشـت  

بــه ( ار وصــل شــده اســتبيمـ 
 ).مراجعه کنيد ۱-۶شکل 

پيغام با زمينه زرد رنگ نمـايش  . ۲آالرم سطح 
ــي  SPO2 آالرم زمــاني کــه  . شــودداده م

ALARM,"ON "بـا   .قابليت فعال شدن دارد ,است
رنگ زمينه پيغام  Silence Alarm فشار دادن کليد

ــراي   ــتري وآالرم ب ــکوت  ۱۲۰خاکس ــه مس   ثاني
  .ماندمي

SPO2 HIGH 
AMBIENT 
LIGHT 

نور محيط زياد اسـت و  
ــراب   SPO2بــه داخــل پ

  .کندنفوذ مي

مطمـئن شـويد کـه پـراب بـه      
طور کامل و صحيح به انگشـت  

بــه ( بيمـار وصــل شــده اســت 
  ).مراجعه کنيد ۱-۶شکل 

پيغام با زمينه زرد رنگ نمـايش  . ۲آالرم سطح 
 SPO2 ALARM,آالرم زماني کـه  . شودداده مي

"ON "ـ  ,است بـا فشـار    .ت فعـال شـدن دارد  قابلي
ــد ــام   Silence Alarm دادن کلي ــه پيغ ــگ زمين رن

ــراي   ــتري وآالرم ب ــکوت  ۱۲۰خاکس ــه مس   ثاني
  .ماندمي

SPO2 
DEFECT 

 .SPO2مشکل در ماژول 

ــتم را ــپس  سيس ــاموش و س خ
اگرپيغـام دوبـاره    .روشن کنيد

خـدمات  بـا   ,نمايش داده شـد 
 .فروش تماس بگيريد پس از

پيغام با زمينه زرد رنگ نمـايش  . ۲ آالرم سطح
ــي ــودداده م ــد . ش ــار دادن کلي ــا فش  Silenceب

Alarm  رنگ زمينه پيغام خاکستري و آالرم غير
  .نظر مي شودفعال شده و از آن صرف
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ممکن است پراب صدمه ديده  ,ها دوباره نمايش داده شدفوق اگر پيغام يهاحلعد از اعمال راهب
  .اطالعات بيشتر با خدمات پس از فروش تماس بگيريد يبرا ستبنابراين الزم ا. باشد

  
  پيغام ها) ج

  توضيحات حلراه علت وقوع پيغام

SPO2 
SEARCH  

SPO2    به داليـل مختلـف
مــثالً حرکــت بــه مــدت 

گيري طوالني قابل اندازه
 .نيست

ــر   ــت ديگ ــه انگش ــور را ب سنس
جريان خـون  . بيمار وصل کنيد

ام را تحريک کنيد و بيمار را آر
  .کنيد

بــه صــورت   SPO2در ايــن حالــت پــارامتر   
Blankنمايش داده می شود.  

SPO2 
SIGNAL 
WEAK 

ــيگنال   SPO2دامنـــه سـ
خيلي ضعيف و غير قابـل  

  .آشکار سازي است
 .محل پراب را عوض کنيد

نشـان داده   SPO2در اين حالت مقدار پارامتر 
 .می شود

  
   SPO2تميز کردن پراب  ۴- ۶

     يـک پارچـه نـرم مرطـوب بـه     از . اب را از بيمار و مانيتور جدا کنيـد قبل از تميز کردن پر
  .براي تميز کردن پراب استفاده کنيد و سپس آن را با يک پارچه خشک کنيد% ۷۰ايزو پروپيل الکل 

  
  هشدار 

 يتشعشع و يا اتيلن اکسايد خـوددار , پراب و کابل بيمار به وسيله اتوکالواز استريل کردن 
  .کنيد

  
  دارهش 

 يور کـردن پـراب در هـر نـوع مـايع     از غوطـه , براي جلوگيري از صدمه زدن بـه پـراب  
  .کنيد يخوددار

  
  هشدار 

 .اند به هيچ عنوان استفاده نکنيدکه تغيير شکل داده اند و يا صدمه ديده يهااز کابل
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  NIBPمانيتورينگ  ۷فصل
  اطالعات کلي ۷-۱

NIBP کنديک عمل ميلومتريفشار خون است که بر اساس اس يرتهاجميغ يريگک روش اندازهي .
از رگ  يان خون عبوريکه جر يستول باد شده به نحويباالتر از فشار س يدر ابتدا، کاف تا فشار

که فشار  يدهند تا زمانياهش مک ياسپس فشار کاف را  آهسته و به صورت پله. متوقف شود
  . کننديه ميپس از آن فشار کاف را به صورت کامل تخل. مار مشخص شوديب

فشار که در  يتوان از پالسهايرا م يانياستول و فشار متوسط شريستول، دين کار فشار سيدر ا
دارند  يعودن پالسها در ابتدا روند صيدامنه ا.  اند، بدست آوردشده يآورطول کاهش فشار جمع

که روند کاهش فشار کاف به  يدر صورت. کننديدا ميپ يده و سپس روند نزوليتا به مرکز رس
توان يم، ميکن يآورجمع ياستول را به خوبيستول تا دين سيب يصورت کامل انجام شود و پالسها

  .ل را با استفاده از دامنه و فشار پالسها بدست آورديپروفا يمنحن
. است يانين فشار شريانگيا مي)MAP )Mean Arterial Pressureمم متناظر با ياکزپالس با دامنه م

  .افتياستول را يستول و ديتوان سيم mapمناسب در دو طرف  يهابا در نظر گرفتن آستانه
  
  . و بزرگسال است ، کودکمد نوزاد سهقابل استفاده در  ■
  .STATدستي و اتوماتيک و : گيري دارد سه مد اندازه ■

  . شودگيري انجام ميفقط يک اندازه,  MANUALدر مد دستي  □
هاي توانيد فاصلهشود و شما ميگيري به صورت متناوب انجام مياندازه,  AUTOدر مد  □

ساعت را  ۲۴, ۲۰, ۱۶, ۱۲, ۸, ۴,۲دقيقه و  ۹۰, ۶۰, ۴۵, ۳۰, ۲۰, ۱۵, ۱۰,  ۵,  ۳, ۲، ۱زماني 
  . تنظيم کنيد

شود که زمان بين گيري انجام ميبار اندازه ۱۰دقيقه حداکثر  ۵ر مدت ، دSTATدر مد  □
، عمليات فشارگيري Errorو در صورت بروز هرگونه . باشدثانيه مي ۳۰دو فشارگيري

 .گرددمتوقف مي
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  هشدار 

گيري اندازه, درصورتيکه بافت صدمه ديده و يا احتمال صدمه ديدن آن وجود دارد -۱
NIBP ام ندهيدرا انج.  

شود از صحت تنظيمات اطمينان گيري فشار بر روي کودکان انجام ميهنگاميکه اندازه -۲
گيري فشار براي کودکان در مد بزرگسال باعث اعمال فشار زياد اندازه. حاصل نماييد

  .شود و احتمال صدمه ديدن عضو وجود داردمي
  

  هشدار 
  )يا بزرگسال نوزاد،. (نان حاصل نماييدگيري، از صحت تنظيمات اطميقبل از اندازه

  
  هشدار 

  کاف را به عضوي از بدن که بر روي آن کتتر وصل است يا تزريق داخل وريدي انجام 
 .شوداين کار باعث صدمه ديدن بافت اطراف کتتردر حال تزريق مي. نبنديد ,شودمي

  . شودميگيري فشار همچنين باعث متوقف شدن تزريق در هنگام اندازه
  

  هشدار 
  .قرار گرفته بسته شود mastectomyنبايد کاف به بازوی سمتی که تحت جراحی 

  
  هشدار 

 .گيري فشار خون مورد تأييد شرکت سازنده استفاده کنيدهاي اندازهفقط از کاف
  .گذاردگيري تأثير منفي ميهاي ديگر در دقت اندازهاستفاده از کاف و شلنگ
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  هشدار 
گيري ل قرارگيري کاف و شرايط فيزيکي بيمار يکي از عوامل مؤثر در دقت اندازهمح

  . باشدفشار خون مي
  

  هشدار 
استفاده  Luer Lockبر طبق استاندارد ايمني براي جلوگيري از خطرات احتمالي از کانکتور 

ن است چرا که ممک ,استفاده نکنيد Luer Lockبا کانکتور  NIBPهاي از کاف .نشده است
به اشتباه به سيستم تزريق مايع ورودي وصل شده و به هوا اجازه دهد که به درون 

  . عروق خوني پمپ شود
  

  هشدار 
پيچيده نشده و يا انسداد کشيده يا در هنگام مانيتورينگ مطمئن شويد که شلنگ کاف 

  .نداشته باشد
  

  هشدار 
براي کودکان ،  mmhg۲۶۵االن در اين ماژول حداکثر فشار باد شدن کاف براي بزرگس

mmHg۲۴۰  و براي نوزادانmmHg ۱۳۸ عالوه بر آن محافظ . در نظر گرفته شده است
ضمن آنکه . بيني شده استمستقل کنترل فشار حداکثر نيز در داخل دستگاه پيش

در مد  ثانيه ۱۷۶گيري به مدت حداکثر زمان تحت فشار بودن کاف در هربار اندازه
با اين حال الزم است . ثانيه در مد نوزاد محدود شده است ۹۰و  کو کود بزرگسال

تواند منجر به هاي متوالي و طوالني مدت ميگيريکاربران توجه داشته باشند که اندازه
و اختالل در سيستم گردش خون شود، هاي پوستي هاي عصبي، عضالني و يا صدمهآسيب

شده است به طور متناوب مورد بررسی قرار بسته بنابراين بايد ناحيه ای که کاف به آن 
  .گيرد
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  :فشار یگير اندازه براي کاف، و سيستم سازيآماده مراحل
  .سيستم را روشن کنيد, پس از وصل کردن شلنگ به سيستم- ۱
 :و سپس دستورات زير را اجرا کنيد)  ۱-۷طبق شکل (کاف را به بازو يا پاي بيمار وصل کنيد - ۲

  .خالي از باد استمطمئن شويد که کاف  ■
مطمئن شويد که کاف به طور محکم به عضو بسته . اندازه مناسب کاف را انتخاب کنيد ■

  باعث تغيير رنگ و حساسيت بافت , اگر کاف خيلي سفت بسته شده باشد, شده باشد
 . شودمي

  
  

  
  
  
  

  روش بستن کاف ۱-۷شکل 
  
  :نکته

را  اندامباالي طول  ۳/۲يا  و) براي نوزادان  ۵۰(%دور عضو  ۴۰%عرض کاف بايد 
تا  ۵۰%شود بايد آنقدر بزرگ باشد که آن قسمت از کاف که باد مي. اشغال کند

گيري انتخاب اندازه نامناسب کاف باعث کاهش دقت اندازه. از عضو را بگيرد %۸۰
  . شودمي

زه آن ترين اندااز بزرگ ,اي از کاف استفاده کنيددانيد که از چه اندازهاگر نمي
   .)مراجعه کنيد ۲۰بخش براي جزئيات بيشتر به ( .استفاده کنيد

  
بايد هم سطح با قلب  ،گيريمعضوي که فشار آن را اندازه مي. کاف را به شيلنگ وصل کنيد- ۳

  .بيمار باشد
 HOMEدر پنجره  SETUPر از منو براي اين کا. انتخاب کنيد" مد نوع بيمار را حتما- ۴

WINDOW ، PATIENT CAT. را چک کنيد. 
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 .انتخاب کنيد که اتوماتيک و يا دستي باشد NIBP WINDOWگيري را در پنجره مد اندازه- ۵

  .گيري فشار دهيدرا در قسمت جلو سيستم براي شروع اندازه START/STOPکليد - ۶
  

  هشدار 
يری فشار خون به ويژه برای بيماران مبتال به فشار خون باال، بايد موارد زير در اندازه گ

  :درنظر گرفته شود
 .بيمار در وضعيت راحتی قرار داشته باشد -

 .پاهای بيمار روی هم قرار نگرفته باشد -

 .پاها روی زمين صاف قرار داشته باشد -

به پشتی و دسته  "مثال(پشت و بازوی بيمار با تکيه گاه مناسبی در تماس باشد  -
 )صندلی

 .وسط کاف هم سطح با قلب باشد -

  .در طول اندازه گيری بيمار بايد در وضعيتی آرام قرار داشته باشد و صحبت نکند -
دقيقه در وضعيت استراحت فوق باقی بماند سپس نخستين اندازه  ۵بهتر است بيمار 
 .گيری انجام شود

 
  :عملکردهاي مختلف 

را درقسمت جلويي  START/STOPکليد )  MANUAL(ستي گيري دبراي شروع اندازه - ۱
  .سيستم فشار دهيد

را در  START/STOPکليد )  MANUAL(گيري دستي براي متوقف کردن اندازه - ۲
  .قسمت جلويي سيستم فشار دهيد

  هاي زماني فاصله,  NIBP WINDOWگيري فشار از پنجره براي شروع اتوماتيک اندازه - ۳
را در قسمت جلويي  START/STOPن کنيد و سپس کليد گيري فشار را تعيياندازه

 . سيستم فشار دهيد
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  هشدار 
در مد اتوماتيک به مدت طوالني باعث التهاب پوستي و مشکل عصبي  NIBPگيري اندازه

, قبل از مانيتورينگ بيمار. شودمي, اي از عضو که کاف بر روي آن بسته شدهدر ناحيه
خواهيد کاف را بر روي آن ببنديد چک ن عضو که ميگرما و حساسيت آ, هميشه رنگ

  .گيري فشار خون را متوقف کنيداندازه, اگر هر مسئله غيرعادي مشاهده شود. کنيد
  

کليد , هستيد AUTOگيري فشار به صورت دستي وقتي در مد براي شروع اندازه - ٤
START/STOP را درقسمت جلويي سيستم فشار دهيد.  

- مد اندازه NIBP WINDOWفشار در مد اتوماتيک از پنجره  گيريبراي خاتمه اندازه - ۵

  .تغيير دهيد) MANUAL(گيري را به مد دستي 
را درقسمت جلويي سيستم  START/STOP، کليد STATگيري در مد براي شروع اندازه - ۶

 .فشار دهيد

 

  هشدار 
اي هبه صورت متوالي و طوالني مدت منجر به آسيب  STATدر مد  NIBPگيري اندازه

 . شودمی هاي پوستي عصبي، عضالني و يا صدمه

  
  :نکته

را با وسائل  ابتدا عالئم حياتي بيمار ,گيري سيستم شک داريداگر به دقت اندازه
شيلنگ و عملکرد , ديگر چک کنيد و سپس به چک کردن صحت اتصاالت، کاف

   .سيستم بپردازيد
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  :گيريهاي اندازهمحدوديت
اين . هايي استگيري اسيلومتريک داراي محدوديتروش اندازه,ماران براي شرايط مختلف بي

بعضي مواقع به خاطر . گرددهاي منظم فشار خون شرياني ميگيري به دنبال پالسروش اندازه
گيري شود که مدت زمان اندازهشود و باعث ميشرايط خاص بيمار اين آشکار سازي مشکل مي

اپراتور بايد آگاه باشد که شرايطي که در زير ذکر خواهد . دزياد و گاهي نتيجه غير واقعي شو
و حتي در برخي  کندگذارد و آن را طوالني و غير واقعي ميگيري تأثير ميبر روي اندازه, شد

  .سازدگيري را کامالً غير ممکن ميمواقع اندازه
  
  حرکت بيمار ●

گيري غير قابل اطمينان و گاهي اندازه, شداگر بيمار در حال حرکت باشد و يا دچار لرز و يا تشنج با
اين شرايط در آشکارسازي پالس فشار خون شرياني تداخل ايجاد مي کند و در . غير ممکن است

  .نتيجه مدت اندازه گيري طوالني تر خواهد شد
  

  آريتمي هاي قلبي ●
گيري غيرقابل زهشود و در نتيجه انداضربان قلب نامنظم مي ,وقتي بيمار دچار آريتمي قلبي شود

  .شوداطمينان و گاهي غير ممکن مي
  

  ماشين قلب و ريه ●
  .گيري فشار غير ممکن استاندازه ,اگر ماشين قلب و ريه به بيمار وصل باشد

  

  تغييرات فشار ●
گيري فشار غيرقابل اندازه, اگر فشار خون بيمار در مدت زمان کوتاهي به طور سريع تغيير کند

 .غير ممکن خواهد شداطمينان و گاهي 

  
  شوک سخت ●

،   (hypothermia)اگر بيمار دچار شوک خيلي شديد شود و يا دماي بدنش خيلي پايين باشد 
  .شودهاي شرياني غيرقابل اطمينان ميگيري به دليل کاهش پالساندازه
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  ضربان قلب غير طبيعي ●
  .غير قابل انجام است bpm۲۴۰و باالي  bpm۳۰هاي قلبي زير گيري در ضرباناندازه

  
۷-۲ NIBP WINDOW  

  
 NIBP پنجره پارامتر ۲-۷شکل 

  
  هم در اين پنجره نمايش داده  PRمقدار )  RESP مددر ( IBPدر صفحات بدون 

  :شودمي
  

  
  

  
  
  

   IBP بدون صفحات در NIBP پارامتر پنجره ۳-۷شکل 
 

  .است BPM 200تا  30بين  NIBPرنج اندازه گيری ضربان قلب توسط ماژول 
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  :شودبه صورت زير نمايش داده مي NIBPپنجره 
  

  
  NIBP WINDOW ۴-۷شکل 

  
  :نکته

، تمامي تنظيمات مربوط به ماژوالري برقراري اولين ارتباط بين آريا و در لحظه
  .گرددمنتقل مي ماژوالر، از آريا به NIBP پارامتر

  
  :نکته

، بـه  NIBPپـارامتر  در حين ارتباط اين دو سيستم، اعمال هر تغييري در تنظيمـات  
  .گرددآريا نيز منتقل مي

  
NIBP UNIT   ■  

  ) KPaيا  mmHgها انتخاب( گيري است براي تعيين واحد اندازه
  
■   ALARM LEVEL  

  .ترين نوع آالرم استبا اهميت ۱سطح  .است ۲و۱هاي قابل دسترس انتخاب
  
■   NIBP ALARM  

صداي آالرم و روشن  ,هاي وقوع آالرم مانند چشمک زدن پارامترهاتمام نشانه "ON"باانتخاب 
هاي وقوع آالرم غير فعال شده و تمام نشانه "OFF"با انتخاب . شودشدن نشانگر آالرم فعال مي

  . شودنمايش داده مي  NIBPدر بخش مربوط به پارامتر " "عالمت 
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■   NIBP SYS LIMIT 
  تجاوز کند فعال , زماني که مقدار فشار سيستوليک از حد باال و پايين تنظيم شده SYSآالرم 

  . شودمي
  ، ۳۰:وحداقل  ۲۵۵:حداکثر:بزرگسال (

  ، ۳۰:   و حداقل   ۲۴۰:  حداکثر: کودک
  ) ۳۰:وحداقل  ۱۳۵:حداکثر:      نوزاد  

  
■    NIBP DIA LIMIT 

  تجاوز کند فعال , شار دياستوليک از حد باال و پايين تنظيم شدهزماني که مقدار ف DIAآالرم 
  . شودمي

  ، ۱۵:وحداقل  ۲۲۰:حداکثر:بزرگسال (
  ، ۱۵:   و حداقل    ۲۲۰: حداکثر: کودک

  ) ۱۵:وحداقل  ۱۱۰:حداکثر:      نوزاد   
  

MAP LIMIT   ■ NIBP 
تجاوز کند فعال , ايين تنظيم شدهزماني که مقدار فشار متوسط شرياني از حد باال و پ MAPآالرم 

  . شودمي
  ، ۲۰:وحداقل  ۲۳۵:حداکثر:بزرگسال (

  ، ۲۰:   و حداقل    ۲۳۰: حداکثر: کودک
  ) ۲۰:وحداقل  ۱۲۵:حداکثر:      نوزاد  
  

 STAT \AUTO \MANUAL   ■ 
  MANUALحالتدر  . STAT وAUTO, MANUAL : گيري قابل انتخاب وجود داردسه حالت اندازه

  , گيريبعد از اولين اندازه AUTOاما در حالت . شودگيري انجام ميط يک اندازهفق
هاي زماني فاصله. شودتکرار مي, هاي ديگر با فاصله زماني خاص که تنظيم شده استگيرياندازه

  ساعت  ۲۴, ۲۰, ۱۶, ۱۲, ۸, ۴,۲دقيقه و  ۹۰, ۶۰, ۴۵, ۳۰, ۲۰, ۱۵, ۱۰,  ۵,  ۳, ۲، ۱قابل تنظيم 
شود که گيري انجام ميبار اندازه ۱۰دقيقه حداکثر  ۵نيز در مدت  STATدر حالت . اشندبمي

، عمليات فشارگيري  Errorباشد و در صورت بروز هرگونه ثانيه مي ۳۰زمان بين دو فشارگيري 
  .گرددمتوقف مي



  دفترچه راهنما     NIBP: ۷فصل 
 

 ١١ -٧  
 

  
  هشدار 

سيسـتم  اط با ي اول ارتبگيري فشار در سيستم آريا هرچه که باشد، درلحظهحالت اندازه
در حين ارتباط نيز هـر تغييـري کـه در حالـت     . گرددماژوالر منتقل ميسيستم ماژوالر به 

گيري فشار ايجاد شود، به آريا نيز منتقل شده و تا زماني که تغييري در اين پـارامتر  اندازه
ماند؛ حتي در صورت خارج شدن از سيستم مـاژوالر  اعمال نشود، در همان حالت باقي مي

  .قطع ارتباط با آنو 
  
>MODULE START <  

  NIBPگيري براي شروع اندازه
  
> MODULE STOP <  

 NIBP گيريبراي متوقف کردن اندازه

  
> MODULE RESET <  

  براي نوزادان 85mmHgبراي بزرگساالن و  150mmHgبراي تنظيم حداکثر فشار اوليه کاف در 
  
■NIBP LIST   

  .گيري شده گذشته را داراستاندازه NIBP ۵۰۰سازي مقادير خيرهسيستم مانيتورينگ قابليت ذ
هاي گيريکليک کنيد تا نتيجه و ساعت اندازه WINDOW NIBPاز پنجره " NIBP LIST"بر روي

  .مشاهده کنيد ۳-۷گذشته را به صورت شکل 
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  HOME/NIBP LIST WINDOW ۵-۷شکل 

  

جره قادر خواهيد بود تا اطالعات ذخيره شده با کليک بر روي اولين قسمت از سمت چپ اين پن
   .مورد نظر خود را انتخاب کنيد

  .دسترسی خواهيد داشتها گيريبه صفحه قبلي و بعدي اندازه ”UP-DOWN“ روي با کليک بر 
  .در اين پنجره اطالعات مورد نظر خود را حذف کنيد "DELETE"با کليک بر روي 
  .رکورد گرفت NIBP LISTاز پنجره  می توان ”RECORD“با کليک بر روی 

  
  :نکته

ـ از قبـل ذخ  NIBP، اطالعات ماژوالري برقراري اولين ارتباط بين آريا و در لحظه ره ي
  .گرددينممنتقل  ماژوالرا به يشده در آر

  
  :نکته 

ـ گر انـدازه يمقاد يسازرهي، ذخماژوالرا و ين آريارتباط ب يپس از برقرار  شـده  يري
NIBP شوديانجام م ستميدر هردو س. 
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  هشدار 
 NIBPاطالعـات   ي، تمـام ماژوالر در سيستم NEW PATIENTو  CLEAR MEMORYانجام با 

LIST  شوديپاک مو آريا  ماژوالرستم يسهردو در.  
  
■ MODULE CHECK   

 MODULE SELFTEST "    ،"NIBP MANOMETER  " ،"NIBP "با کليک بر روي آن به پارامترهاي 

LEAKAGE  " و"MODULE STOP  "کنيددسترسي پيدا مي.  
  

  .شوددو قسمت زير فقط توسط پرسنل آموزش ديده و کادر فني مجاز انجام مي
  
■ NIBP MANOMETER  

شکل  Tاي مرجع و پمپ بادي را به وسيله کانکتور فشارسنج جيوه. کاف را دور سيلندر صلب ببنديد
قرار دهيد و سيستم  NIBP MANOMETERحالت مانيتور را در . و شيلنگ به مانيتور وصل کنيد

. به طور جداگانه به وسيله پمپ باد کنيد 0mmHg , 50mmHg , 200mmHgاي را تا فشار سنج جيوه
اي مرجع و فشار نشان داده شده توسط تفاوت بين فشار مشاهده شده روي فشار سنج جيوه

  .بيشتر باشد± mmHg 3مانيتور نبايد از  
  
■ NIBP LEAKAGE 

از دور  ۷%محيط کاف استفاده شده نبايد بيش از . (کاف را دور سيلندر با اندازه مناسب ببنديد
  mmHgمانيتور کاف را تا. قرار دهيد NIBP LEAKAGEمانيتور را در حالت .) سيلندر بزرگتر باشد

آزمايش نشتي  اگر نتيجه. داردثانيه در همين فشار نگه مي ۲۰کند و کاف را به مدت باد مي ۲۰۰
در غير اينصورت پيغام . شودنمايش داده مي" .NIBP LEAKAGE OK"مناسب بود پيغام 

"PNUMATIC LEAK  "شودنمايش داده مي.  
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  NIBP هاي آالرم پيغام ۷-۳
  آالرمهای فيزيولوژيکی) الف

  .دشوآالرم فعال مي, هاي مجاز تجاوز کندمحدوده از MAPو  SYS  ,DIAوقتي که فشارهاي 
  

 آالرم صوتي آالرم ديداري زمان وقوع  آالرم

NIBP SYS HIGH  فشار سيستوليک از محدوده مجاز
  .تجاوز کرده باشد

  .زندچشمک مي  SYSمقدار●
  .زندنشانگر آالرم چشمک  مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسب با سطح  ●

  .شودآالرم نمايش داده مي
 شودفعال مي

NIBP SYS LOW  ک پايين تر از حد فشار سيستولي
  .تعيين شده باشد

  .زندچشمک مي  SYSمقدار●
 .زندنشانگر آالرم چشمک  مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسب با سطح  ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

  شودفعال مي

NIBP DIA HIGH  فشاردياسيستوليک از محدوده
  .مجاز تجاوز کرده باشد

  .زندچشمک مي DIA مقدار●
  .زندم چشمک مينشانگر آالر●
پيغام با رنگ زمينه متناسب با سطح  ●

  .شودآالرم نمايش داده مي
  شودفعال مي

NIBP DIA LOW  فشاردياسيستوليک از محدوده
  .تعيين شده کمتر باشد

  .زندچشمک مي DIA مقدار●
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسب با سطح  ●

  .دشوآالرم نمايش داده مي
  شودفعال مي

NIBP MAP HIGH  فشار متوسط شرياني از محدوده
  .مجاز تجاوز کرده باشد

 .زندچشمک ميMAP مقدار●
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسب با سطح  ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

  شودفعال مي

NIBP MAP LOW  فشار متوسط شرياني پايين تر از
 .ده باشدحد تعيين ش

 .زندچشمک ميMAP مقدار●
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسب با سطح  ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

 شودفعال مي
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  آالرمهای تکنيکی) ب 
 علت  آالرم

SELF-TEST FAILED افزار مشکل در سختNIBP 

NIBP LOOSE CUFF کاف به طور کامل بسته نشده و يا اصالً کافي بسته نشده است  

NIBP MODE ERROR ايمدر مد بزرگسال از کاف نوزاد استفاده کرده. 

NIBP AIR LEAK شيلنگ ويا کانکتور,نشت هوا در کاف. 

NIBP AIR PRESSURE 
ERROR 

توانند باز ها به طور نرمال نميزيرا دريچه) شده مثالً شيلنگ پيچيده. (مقدار فشار نامتعادل است
  . شود

 NIBP SIGNAL WEAK  سيگنال بيمار به علت بستن خيلي شل کاف ضعيف است و يا خود بيمار داراي سيگنال ضعيفي است. 

NIBP RANGE EXCEED 255گيري شده از فشار اندازهmmHg  135براي بزرگساالن وmmHبراي نوزادان تجاوز کرده 
  .است

NIBP EXCESSIVE 
MOTION 

  .شودباعث نمايش اين پيغام مي) هامثالً در آريتمي(پالس نامنظم  يا سيگنال نويزي و, حرکت بازو

NIBP OVER PRESSURE 
SENSED 

 ۲۴۰ ، ، براي بزرگسال  mmHg 290افزاريگيري شده از حد مجاز مورد تحمل نرمفشار اندازه
mmHg   150و   کودکبراي mmhg براي نوزادان تجاوز کرده باشد .  

NIBP PNEUMATIC 
LEAK 

 نشت هوا در هنگام تست نشتي 

NIBP TIME OUT ده ثانيه براي نوزادان تجاوزکر ۹۰و يا و کودک ثانيه براي بزرگسال  ۱۷۶گيري از زمان اندازه
  .است

SYSTEM FAILURE اشکالي در پمپ,A/D افزار وجود داردنمونه بردار و ترنسد يوسرفشار و يا نرم..  

NIBP NO MODULE ماژولNIBP  در سيستم نصب نشده است.  
NIBP LOW BATTERY رشارژ باطری سيستم به قدری کم است که قادر به اندازه گيری فشا NIBP نيست.  

NIBP MODULE ERROR مشکلي پيش آمده است گيري فشاردر حين اندازه.  
  

 ALARM با فشار دادن . شودتنظيم مي NIBP WINDOWدر پنجره هاي باال سطح آالرم در پيغام

SILENCE رنگ زمينه پيغام خاکستري و آالرم غير فعال شده و از اين اشکال تا تکرار مجدد آن
  .شودنظر ميصرف

  
 پيغام ها) ج

 علت پيغام

NIBP STOP PRESSED ليد کSTOP گيري فشار فشرده شده استدر حين اندازه.  
NIBP LEAKAGE O.K تست نشتي با موفقيت انجام شد.  
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   NIBPتميزکردن کاف  ۷-۴
  تميز کردن ■

و يا % ۷۰توان از دستمال مرطوب به الکل مي, هايي که يک بار مصرف نيستندبراي تميز کردن کاف
 ºC۶۰توان آن را با آب صابون با دماي حداکثر مچنين ميه. استفاده کرد% ۵/۰مواد سفيد کننده 
  .کامالً شستشو داد

  کردن استريل ■
توان از استريل در صورت لزوم مي. ها را به وسيله بخار و يا حرارت استريل نکنيدکاف و شيلنگ

  . کردن به وسيله گاز استفاده کرد
  ضد عفوني کردن ■

. کننده گلوتاردهيدي استفاده کردان از مواد ضدعفونيتوهاي غير يک بار مصرف ميبراي کاف
هاي روي آن استفاده طوالني مدت از اين مواد ضد عفوني کننده باعث تغيير رنگ کاف و نوشته

  .شودمي
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  NIBPمانيتورينگ  ۷فصل
  اطالعات کلي ۷-۱

NIBP کنديک عمل ميلومتريفشار خون است که بر اساس اس يرتهاجميغ يريگک روش اندازهي .
از رگ  يان خون عبوريکه جر يستول باد شده به نحويباالتر از فشار س يدر ابتدا، کاف تا فشار

که فشار  يدهند تا زمانياهش مک ياسپس فشار کاف را  آهسته و به صورت پله. متوقف شود
  . کننديه ميپس از آن فشار کاف را به صورت کامل تخل. مار مشخص شوديب

فشار که در  يتوان از پالسهايرا م يانياستول و فشار متوسط شريستول، دين کار فشار سيدر ا
دارند  يعودن پالسها در ابتدا روند صيدامنه ا.  اند، بدست آوردشده يآورطول کاهش فشار جمع

که روند کاهش فشار کاف به  يدر صورت. کننديدا ميپ يده و سپس روند نزوليتا به مرکز رس
توان يم، ميکن يآورجمع ياستول را به خوبيستول تا دين سيب يصورت کامل انجام شود و پالسها

  .ل را با استفاده از دامنه و فشار پالسها بدست آورديپروفا يمنحن
. است يانين فشار شريانگيا مي)MAP )Mean Arterial Pressureمم متناظر با ياکزپالس با دامنه م

  .افتياستول را يستول و ديتوان سيم mapمناسب در دو طرف  يهابا در نظر گرفتن آستانه
  
   .طراحی شده  است EN 1060-1بر طبق استاندارد  NIBPستم يس¾
هايي است که توسـط روش سـمعي   گيرياندازهگيري فشار خون توسط اين روش معادل با اندازه■

  .شوداستتوسکوپ انجام مي-کاف
  . و بزرگسال است ، کودکمد نوزاد سهقابل استفاده در  ■
  .STATو دستي و اتوماتيک : دارد  يگيرمد اندازه سه ■

  . شودانجام مي يگيرفقط يک اندازه,  MANUALدر مد دستي  □
   يهاتوانيد فاصلهشود و شما ميه صورت متناوب انجام ميب يگيراندازه,  AUTOدر مد  □

ــاني  ــه و  ۹۰, ۶۰, ۴۵, ۳۰, ۲۰, ۱۵, ۱۰,  ۵,  ۳, ۲، ۱زم ــاعت را  ۲۴, ۲۰, ۱۶, ۱۲, ۸, ۴,۲دقيق س
  . تنظيم کنيد

شود که زمـان بـين   گيري انجام ميبار اندازه ۱۰دقيقه حداکثر  ۵، در مدت STATدر مد  □
، عمليـات فشـارگيري   Errorو در صـورت بـروز هرگونـه    . باشـد ثانيه مي ۳۰دو فشارگيري

  .گرددمتوقف مي
 .در مجاورت دستگاه الکتروکوتر وجود ندارد NIBPستم يمشکلی در استفاده از س ¾
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  هشدار 
 يگيـر انـدازه , درصورتيکه بافت صدمه ديده و يا احتمال صدمه ديدن آن وجود دارد -۱

NIBP را انجام ندهيد.  
شود از صحت تنظيمات اطمينان کودکان انجام مي يفشار بر رو يگيراندازه هنگاميکه -۲

کودکان در مد بزرگسال باعث اعمـال فشـار زيـاد     يفشار برا يگيراندازه. حاصل نماييد
  .شود و احتمال صدمه ديدن عضو وجود داردمي

  
  هشدار 

  )كودك يا بزرگسالاد، نوز. (گيري، از صحت تنظيمات اطمينان حاصل نماييدقبل از اندازه
  

  هشدار 
-مـي انجام  يآن کتتر وصل است يا تزريق داخل وريد ياز بدن که بر رو يکاف را به عضو

 .شـود حـال تزريـق مـي    کار باعث صدمه ديدن بافت اطراف کتتـردر  اين. نبنديد ,شود
  . شودفشار مي يگيرهمچنين باعث متوقف شدن تزريق در هنگام اندازه

  
  هشدار 

  .قرار گرفته بسته شود mastectomyايد کاف به بازوی سمتی که تحت جراحی نب
  

  هشدار 
 .اسـتفاده کنيـد   سـازنده ييـد شـرکت   أفشار خون مـورد ت  يگيراندازه يهافقط از کاف

  .گذاردثير منفي ميأت يگيرديگر در دقت اندازه يهالنگياستفاده از کاف و ش
  

  هشدار 
ـ  محل قرارگيري کاف و شرايط گيـري  ثر در دقـت انـدازه  ؤفيزيکي بيمار يکي از عوامل م

  . باشدفشار خون مي
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  هشدار 

اسـتفاده   Luer Lockاز خطرات احتمالي از کـانکتور   يجلوگير يبر طبق استاندارد ايمني برا
چرا کـه ممکـن اسـت     ,استفاده نکنيد Luer Lockبا کانکتور  NIBP يهااز کاف .نشده است

وصل شده و به هـوا اجـازه دهـد کـه بـه درون       يستم تزريق مايع ورودبه اشتباه به سي
  . عروق خوني پمپ شود

  

  هشدار 
پيچيده نشده و يا انسداد کشيده يا لنگ کاف يدر هنگام مانيتورينگ مطمئن شويد که ش

  .نداشته باشد
  

  هشدار 
 انودکبراي ک، mmHg۲۹۰بزرگساالن  يماژول حداکثر فشار باد شدن کاف بران يدر ا

mmHg۲۴۰  نوزادان  يبراوmmHg ۱۴۵ ن محافظ آعالوه بر . در نظر گرفته شده است
ضمن آنکه . شده است ينيبشيز در داخل دستگاه پيمستقل کنترل فشار حداکثر ن

قه محدود يدق ۲به مدت  يريگحداکثر زمان تحت فشار بودن کاف در هربار اندازه
و  يمتوال يهايريگن توجه داشته باشند که اندازهن حال الزم است کاربرايبا ا. شده است

و  يپوست يهاا صدمهي و  ي، عضالنيعصب يهابيتواند منجر به آسيمدت م يطوالن
اختالل در سيستم گردش خون شود، بنابراين بايد ناحيه ای که کاف به آن بسته شده 

  .است به طور متناوب مورد بررسی قرار گيرد
  

  :فشار اندازه گيری ي، براو کاف تمسيس يسازمراحل آماده
  .سيستم را روشن کنيد, لنگ به سيستميپس از وصل کردن ش-۱
 :و سپس دستورات زير را اجرا کنيد)  ۱-۷طبق شکل (بيمار وصل کنيد  يکاف را به بازو يا پا-۲

  .مطمئن شويد که کاف خالي از باد است ■
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طمئن شويد که کاف به طور محکم بـه عضـو بسـته    م. اندازه مناسب کاف را انتخاب کنيد ■
  باعـث تغييـر رنـگ و حساسـيت بافـت      , اگر کاف خيلي سفت بسـته شـده باشـد   , شده باشد

 . شودمي
 
  

  
  
  
  

 روش بستن کاف ۱-۷شکل 

  
  :نکته

را  انـدام طـول   يبـاال  ۳/۲و يـا  ) نوزادان  يبرا ۵۰(%دور عضو  ۴۰%عرض کاف بايد 
تـا   ۵۰%شود بايد آنقدر بزرگ باشد کـه  کاف که باد مي آن قسمت از. اشغال کند

ــرد %۸۰ ــت  . از عضــو را بگي ــاهش دق ــث ک ــاف باع ــدازه نامناســب ک   انتخــاب ان
  . شودمي يگيراندازه

تـرين انـدازه آن   از بـزرگ  ,از کاف استفاده کنيد يادانيد که از چه اندازهاگر نمي
  .) مراجعه کنيد ۲۰بخش يات بيشتر به ئجز يبرا( .استفاده کنيد

  

بايـد هـم سـطح بـا قلـب       ،گيـريم که فشار آن را اندازه مي يعضو. کاف را به شيلنگ وصل کنيد-۳
  .بيمار باشد

 HOME WINDOWدر پنجـره   SETUPايـن کـار از منـو     يبرا. انتخاب کنيد" مد نوع بيمار را حتما-۴
PATIENT CAT. را چک کنيد. 

 .يا دستي باشد انتخاب کنيد که اتوماتيک و NIBP WINDOWرا در پنجره  يگيرمد اندازه-۵

 .دهيد فشار يگيرشروع اندازه يرا در قسمت جلو سيستم برا START/STOPکليد -۶
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  هشدار 
اال، بايد موارد زير در اندازه گيری فشار خون به ويژه برای بيماران مبتال به فشار خون ب

  :درنظر گرفته شود
 .بيمار در وضعيت راحتی قرار داشته باشد -

 .پاهای بيمار روی هم قرار نگرفته باشد -

 .پاها روی زمين صاف قرار داشته باشد -

به پشتی و دسته " مثال(پشت و بازوی بيمار با تکيه گاه مناسبی در تماس باشد  -
 )صندلی

 .وسط کاف هم سطح با قلب باشد -

  .طول اندازه گيری بيمار بايد در وضعيتی آرام قرار داشته باشد و صحبت نکند در -
دقيقه در وضعيت استراحت فوق باقی بماند سپس نخستين اندازه  ۵بهتر است بيمار 
 .گيری انجام شود

 
  :عملکردهاي مختلف 

را درقسـمت جلـويي    START/STOP کليـد  ) MANUAL( گيـري دسـتي  براي شروع انـدازه  - ۱
  .شار دهيدسيستم ف

را در قسـمت   START/STOP کليـد )  MANUAL(گيـري دسـتي   براي متوقف کردن اندازه - ۲
  .جلويي سيستم فشار دهيد

  هـاي زمـاني   فاصـله ,  NIBP WINDOWگيـري فشـار از پنجـره    براي شروع اتوماتيک انـدازه  - ۳
را در قسـمت جلـويي سيسـتم     START/STOPگيري فشار را تعيين کنيد و سپس کليد اندازه

 . شار دهيدف

  هشدار 
در مد اتوماتيک به مدت طوالني باعث التهاب پوستي و مشکل عصـبي   NIBP يگيراندازه

, قبـل از مانيتورينـگ بيمـار   . شـود مي, آن بسته شده ياز عضو که کاف بر رو يادر ناحيه
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آن ببنديـد چـک    يخواهيد کاف را بـر رو گرما و حساسيت آن عضو که مي, هميشه رنگ
  .فشار خون را متوقف کنيد يگيراندازه, مشاهده شود يهر مسئله غيرعاد اگر. کنيد

  

کليـد  , هسـتيد  AUTOگيـري فشـار بـه صـورت دسـتي وقتـي در مـد        براي شـروع انـدازه   - ٤
START/STOP را درقسمت جلويي سيستم فشار دهيد.  

ي گيـر مد انـدازه  NIBP WINDOWگيري فشار در مد اتوماتيک از پنجره براي خاتمه اندازه - ۵
  .تغيير دهيد) MANUAL(را به مد دستي 

را درقسـمت جلـويي سيسـتم     START/STOP ، کليـد STATگيري در مد براي شروع اندازه - ۶
 .فشار دهيد

  

  هشدار 
هـاي  به صورت متوالي و طوالني مدت منجـر بـه آسـيب     STATدر مد  NIBP يگيراندازه

 . شودمی هاي پوستي و يا صدمه عصبي، عضالني
 

  :نکته
را بـا وسـائل    ابتدا عالئم حياتي بيمار ,سيستم شک داريد يگيرر به دقت اندازهاگ

شـيلنگ و عملکـرد    ,کـاف ، ديگر چک کنيد و سپس به چک کردن صحت اتصـاالت 
 . سيستم بپردازيد

  
  :يگيراندازه يهامحدوديت

ايـن  . هـايي اسـت  محـدوديت  ياسـيلومتريک دارا  يگيـر روش اندازه,شرايط مختلف بيماران  يبرا
بعضـي مواقـع بـه خـاطر      .گـردد منظم فشار خون شرياني مي يهابه دنبال پالس يگيرروش اندازه

 يگيـر شود که مـدت زمـان انـدازه   شود و باعث ميمشکل مي يشرايط خاص بيمار اين آشکار ساز
زيـر ذکـر خواهـد     اپراتور بايد آگاه باشد که شـرايطي کـه در  . زياد و گاهي نتيجه غير واقعي شود

و حتـي در برخـي    کنـد گذارد و آن را طوالني و غير واقعـي مـي  ثير ميأت يگيراندازه يبر رو, شد
  .سازدغير ممکن مي را کامالً يگيرمواقع اندازه
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  حرکت بيمار ●
و گـاهي  اطمينان غير قابل يگيراندازه, اگر بيمار در حال حرکت باشد و يا دچار لرز و يا تشنج باشد

و در  پالس فشار خون شرياني تـداخل ايجـاد مـي کنـد     يشرايط در آشکارساز اين .غير ممکن است
 .شدخواهد  ني ترطوال ياندازه گيرمدت نتيجه 

  

  قلبي يآريتمي ها ●
قابـل  غير يگيـر شود و در نتيجه اندازهضربان قلب نامنظم مي ,وقتي بيمار دچار آريتمي قلبي شود

 .شودو گاهي غير ممکن مياطمينان 
  

  قلب و ريه ماشين ●
 .فشار غير ممکن است يگيراندازه ,اگر ماشين قلب و ريه به بيمار وصل باشد

  

  تغييرات فشار ●
قابـل  فشـار غير  يگيـر انـدازه  ,در مدت زمان کوتاهي به طور سريع تغيير کند اگر فشار خون بيمار

 .شدو گاهي غير ممکن خواهد اطمينان 

  
  شوک سخت ●

 ,         (hypothermia) بـدنش خيلـي پـايين باشـد     ييـا دمـا   يد شـود و اگر بيمار دچار شـوک خيلـي شـد   
  .شودقابل اطمينان ميشرياني غير يهاپالس به دليل کاهش يگيراندازه

 
  ضربان قلب غير طبيعي ●

  .استقابل انجام  غير bpm۲۴۰ يو باال bpm ۴۰ قلبي زير يهادر ضربان يگيراندازه
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۷-۲ NIBP WINDOW  

  
 NIBP پنجره پارامتر ۲-۷ل شک

 
ــدون   ــفحات بـ ــددر ( IBPدر صـ ــدار )  RESP مـ ــايش داده    PRمقـ ــره نمـ ــن پنجـ ــم در ايـ   هـ

  :شودمي
  
  
  
  

   IBP در صفحات بدون NIBP پنجره پارامتر ۳-۷شکل 
 

  .است BPM 240تا  40بين  NIBPرنج اندازه گيری ضربان قلب توسط ماژول 
  

  :شوديبه صورت زير نمايش داده م NIBPپنجره 

  
  NIBP WINDOW ۴-۷شکل                                             
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  :نکته
، تمامي تنظيمات مربوط به ماژوالري برقراري اولين ارتباط بين آريا و در لحظه

  .گرددمنتقل مي ماژوالر، از آريا به NIBP پارامتر
  

  :نکته
، بـه  NIBP پـارامتر در حين ارتباط اين دو سيستم، اعمال هر تغييري در تنظيمـات  

  .گرددآريا نيز منتقل مي
  

NIBP UNIT   ■  
  ) KPaيا  mmHgها انتخاب( است  يگيرتعيين واحد اندازه يبرا

  
■   ALARM LEVEL  

  .ترين نوع آالرم استبا اهميت ۱سطح  .است ۲و۱قابل دسترس  يهاانتخاب
  
■   NIBP ALARM  

آالرم و روشـن   يصـدا  ,وقـوع آالرم ماننـد چشـمک زدن پارامترهـا     يهاتمام نشانه "ON"باانتخاب 
وقـوع آالرم غيـر فعـال شـده و      يهـا تمام نشانه "OFF"با انتخاب . شودشدن نشانگر آالرم فعال مي

  . شودنمايش داده مي  NIBPدر بخش مربوط به پارامتر " "عالمت 
  
■   NIBP SYS LIMIT 

  تجـاوز کنـد فعـال     ,از حـد بـاال و پـايين تنظـيم شـده     فشار سيسـتوليک  که مقدار  زماني SYSآالرم 
 . شودمي

  ، ۳۰:وحداقل  ۲۵۵:حداکثر:بزرگسال (
  ، ۳۰:وحداقل  ۲۴۰:حداکثر:    کودک  
  ) ۳۰:وحداقل  ۱۳۵:حداکثر:      نوزاد  
  
■    NIBP DIA LIMIT 
  تجـاوز کنـد فعـال     ,از حـد بـاال و پـايين تنظـيم شـده     شار دياستوليک فکه مقدار  زماني DIAآالرم  

 . شودمي
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  ، ۱۵:وحداقل  ۲۲۰:حداکثر:بزرگسال (
  ، ۱۵:وحداقل  ۲۲۰:حداکثر:    کودک  
  ) ۱۵:وحداقل  ۱۱۰:حداکثر:      نوزاد  
  

MAP LIMIT   ■ NIBP 
 تجـاوز کنـد فعـال    ,ن تنظيم شدهاز حد باال و پاييفشار متوسط شرياني که مقدار  زماني MAPآالرم 

 . شودمي

  ، ۲۰:وحداقل  ۲۳۵:حداکثر:بزرگسال (
  ، ۲۰:وحداقل  ۲۳۰:حداکثر:    کودک  
  ) ۲۰:وحداقل  ۱۲۵:حداکثر:      نوزاد  
  

 STAT \AUTO \MANUAL   ■ 
  MANUALحالـت در  . STAT وAUTO, MANUAL  :قابل انتخاب وجـود دارد  يگيرحالت اندازهسه 

ــک  ــط ي ــدازهفق ــران ــي يگي ــام م ــودانج ــت . ش ــا در حال ــدازه  AUTOام ــين ان ــد از اول ــربع   , يگي
زمـاني   يهـا فاصـله  .شودتکرار مي ,ديگر با فاصله زماني خاص که تنظيم شده است يهايگيراندازه

ــيم ــل تنظـ ــه و  ۹۰, ۶۰, ۴۵, ۳۰, ۲۰, ۱۵, ۱۰,  ۵,  ۳, ۲، ۱ قابـ ــاعت  ۲۴, ۲۰, ۱۶, ۱۲, ۸, ۴,۲دقيقـ   سـ
شـود کـه   گيـري انجـام مـي   بار انـدازه  ۱۰دقيقه حداکثر  ۵نيز در مدت  STATدر حالت  .دنباشمي

، عمليـات فشـارگيري    Errorباشد و در صورت بروز هرگونـه  ثانيه مي ۳۰زمان بين دو فشارگيري 
  .گرددمتوقف مي

  
  هشدار 

سـتم  يس ارتباط بااول  يدرلحظها هرچه که باشد، يآرستم يسدر فشار  يريگاندازهحالت 
ـ هـر تغ ز ينن ارتباط يدر ح. گردديماژوالر منتقل مسيستم ماژوالر به   حالـت کـه در   يريي

ن پـارامتر  يدر ا يرييکه تغ يمنتقل شده و تا زمانز ينا يجاد شود، به آريافشار  يريگاندازه
ستم مـاژوالر  يدر صورت خارج شدن از س ي؛ حتمانديم يباق حالتاعمال نشود، در همان 

  .رتباط با آنو قطع ا
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>MODULE START <  
  NIBP يگيرشروع اندازه يبرا

  
  
> MODULE STOP <  

  NIBP يگيرمتوقف کردن اندازه يبرا
 
> MODULE RESET <  

ـ  يبـرا  140mmHg، بـراي بزرگسـاالن   150mmHgتنظيم حداکثر فشار اوليه کـاف در   يبرا و  انکودک
85mmHg براي نوزادان 

  
■NIBP LIST   

  .شـده گذشـته را داراسـت    يگيـر اندازه NIBP ۵۰۰مقادير  يسازقابليت ذخيره نيتورينگسيستم ما
 يهـا گيـري کليک کنيد تـا نتيجـه و سـاعت انـدازه     WINDOW NIBPاز پنجره " NIBP LIST"يبر رو

  .مشاهده کنيد ۳-۷گذشته را به صورت شکل 
  

  
  HOME/NIBP LIST WINDOW ۵-۷شکل       

  
ين قسمت از سمت چپ اين پنجره قادر خواهيد بـود تـا اطالعـات ذخيـره شـده      اول يبا کليک بر رو

  .مورد نظر خود را انتخاب کنيد
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  .دسترسی خواهيد داشتها گيريبه صفحه قبلي و بعدي اندازه ”UP-DOWN“ روي با کليک بر 
 .در اين پنجره اطالعات مورد نظر خود را حذف کنيد "DELETE" يبا کليک بر رو

  .رکورد گرفت NIBP LISTمی توان از پنجره  ”RECORD“بر روی  با کليک
  

  :نکته
ـ از قبـل ذخ  NIBP، اطالعات ماژوالري برقراري اولين ارتباط بين آريا و در لحظه ره ي

 .گرددينممنتقل  ماژوالرا به يشده در آر

  
  :نکته 

ـ گر انـدازه يمقاد يسازرهيذخ، ماژوالرا و ين آريارتباط ب يپس از برقرار  شـده  يري
NIBP شوديستم انجام ميدر هردو س. 

  
  هشدار 

 NIBPاطالعـات   ي، تمـام ماژوالر ستميدر س NEW PATIENTو  CLEAR MEMORYانجام با 

LIST  شوديپاک ما يو آر ماژوالرستم يسهردو در. 
■ MODULE CHECK   

 MODULE SELFTEST "   ، "NIBP MANOMETER " ، "NIBP "ي آن به پارامترهـا  يبا کليک بر رو

LEAKAGE "  و"MODULE STOP " کنيددسترسي پيدا مي.  
  .شودفقط توسط پرسنل آموزش ديده و کادر فني مجاز انجام مي زير دو قسمت

  
NIBP MANOMETER ■ 

شـکل   Tرا به وسيله کانکتور  يمرجع و پمپ باد ايجيوهفشارسنج  .کاف را دور سيلندر صلب ببنديد
قـرار دهيـد و سيسـتم     NIBP MANOMETERمانيتور را در حالـت  . کنيد و شيلنگ به مانيتور وصل

. به طور جداگانه به وسيله پمـپ بـاد کنيـد    0mmHg , 50mmHg , 200mmHgرا تا  يافشار سنج جيوه
مرجـع و فشـار نشـان داده شـده توسـط      اي جيـوه فشار سـنج  مشاهده شده روي  تفاوت بين فشار
  .اشدبيشتر ب ±mmHg 3  مانيتور نبايد از
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NIBP LEAKAGE■ 
دور از  ۷%از  بـيش  محـيط کـاف اسـتفاده شـده نبايـد     ( .ببنديد مناسبکاف را دور سيلندر با اندازه 

  mmHgمانيتور کـاف را تـا   .قرار دهيد NIBP LEAKAGEمانيتور را در حالت  .)سيلندر بزرگتر باشد
آزمـايش نشـتي    نتيجـه  اگر .ارددثانيه در همين فشار نگه مي ۱۵کند و کاف را به مدت باد مي ۱۷۰

ــود پيغــام  ــام  .شــودنمــايش داده مــي" .NIBP LEAKAGE OK"مناســب ب ــر اينصــورت پيغ در غي
"PNUMATIC LEAK  "شودنمايش داده مي.  
  

  NIBP آالرم  يهاپيغام ۷-۳
  آالرمهای فيزيولوژيکی) الف

  .شودفعال مي مرآال, مجاز تجاوز کند يهامحدوده از MAPو  SYS  ,DIA يوقتي که فشارها
  

 آالرم صوتي آالرم ديداري زمان وقوع  آالرم

NIBP SYS HIGH   فشار سيستوليک از محدوده مجـاز
  .تجاوز کرده باشد

  .زندچشمک مي  SYSمقدار●
  .زندنشانگر آالرم چشمک  مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسب بـا سـطح    ●

  .شودآالرم نمايش داده مي
 شودفعال مي

NIBP SYS LOW       فشار سيسـتوليک پـايين تـر از حـد
  .تعيين شده باشد

  .زندچشمک مي  SYSمقدار●
 .زندنشانگر آالرم چشمک  مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسب بـا سـطح    ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

  شودفعال مي

NIBP DIA HIGH   ــدوده ــتوليک از محـ فشاردياسيسـ
  .مجاز تجاوز کرده باشد

  .زندچشمک مي DIA مقدار●
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسب بـا سـطح    ●

  .شودآالرم نمايش داده مي
  شودفعال مي

NIBP DIA LOW   ــدوده ــتوليک از محـ فشاردياسيسـ
  .تعيين شده کمتر باشد

  .زندچشمک مي DIA مقدار●
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسب بـا سـطح    ●

  .شوديش داده ميآالرم نما
  شودفعال مي

NIBP MAP HIGH   فشار متوسط شرياني از محـدوده
  .مجاز تجاوز کرده باشد

 .زندچشمک ميMAP مقدار●
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسب بـا سـطح    ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

  شودفعال مي

NIBP MAP LOW     از فشار متوسط شـرياني پـايين تـر
 .حد تعيين شده باشد

 .زندچشمک ميMAP مقدار●
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسب بـا سـطح    ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

 شودفعال مي
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  آالرمهای تکنيکی) ب 
  

 علت  آالرم

SELF-TEST FAILED  افزار سختمشکل درNIBP 

NIBP LOOSE CUFF ًکافي بسته نشده است کاف به طور کامل بسته نشده و يا اصال  

NIBP MODE ERROR  هاي و يا در راه که کاف نوزاد بسته شده،يدر حالشده است  نتخاببزرگساال مدنوزاد  مدبه جاي
 .هوايي انسداد اتفاق افتاده است

NIBP AIR LEAK شيلنگ ويا کانکتور,نشت هوا در کاف. 

NIBP AIR PRESSURE 
ERROR 

  شيلنگ پيچيده شده مثالً .مقدار فشار نامتعادل است

 NIBP SIGNAL WEAK   يفي استکاف ضعيف است و يا خود بيمار داراي سيگنال ضع شلسيگنال بيمار به علت بستن خيلي. 

NIBP RANGE EXCEED 255 گيري شده ازفشار اندازهmmHg  135براي بزرگساالن وmmHنوزادان تجاوز کرده است براي.  

NIBP EXCESSIVE 
MOTION 

  .شودباعث نمايش اين پيغام مي) هایدر آريتم مثالً(پالس نامنظم  يا سيگنال نويزي و ,حرکت بازو

NIBP OVER PRESSURE 
SENSED 

، براي بزرگسال  mmHg 290افزاريگيري شده از حد مجاز مورد تحمل نرمر اندازهفشا
240mmHg و  برای کودکانmmHg 145 نوزادان تجاوز کرده باشدبراي .  

NIBP SIGNAL 
SATURATED 

  .ها شده استکنندهتقويت عاشتباحرکت و نويز زياد باعث 

NIBP PNEUMATIC 
LEAK 

 هنگام تست نشتي  نشت هوا در

NIBP TIME OUT  ثانيه براي نوزادان تجاوزکرده است ۹۰يا  کودکثانيه براي بزرگسال و  ۱۲۰گيري از زمان اندازه.  

SYSTEM FAILURE اشکالي در پمپ,A/D افزار وجود دارديوسرفشار و يا نرمنمونه بردار و ترنسد.  
NIBP NO MODULE ماژولNIBP  در سيستم نصب نشده است.  
NIBP LOW BATTERY  شارژ باطری سيستم به قدری کم است که قادر به اندازه گيری فشارNIBP نيست.  
NIBP MODULE ERROR مشکلي پيش آمده است گيري فشاردر حين اندازه.  

  
 ALARM بـا فشـار دادن    .شـود تنظيم مي NIBP WINDOWدر پنجره باال  يهاسطح آالرم در پيغام

SILENCEغير فعال شـده و از ايـن اشـکال تـا تکـرار مجـدد آن        آالرم و يتررنگ زمينه پيغام خاکس
  .شودنظر ميصرف
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 پيغام ها) ج

 علت پيغام

NIBP STOP PRESSED  کليدSTOP گيري فشار فشرده شده استدر حين اندازه.  

NIBP LEAKAGE O.K تست نشتي با موفقيت انجام شد.  
  

   NIBPتميزکردن کاف  ۷-۴
  تميز کردن ■

و يـا  % ۷۰توان از دستمال مرطوب به الکل مي, هايي که يک بار مصرف نيستندتميز کردن کافبراي 
 ºC۶۰توان آن را با آب صابون با دمـاي حـداکثر   همچنين مي. استفاده کرد% ۵/۰مواد سفيد کننده 

  .شستشو داد کامالً
  کردن استريل ■

تـوان از اسـتريل   در صورت لـزوم مـي  . يدها را به وسيله بخار و يا حرارت استريل نکنکاف و شيلنگ
  . کردن به وسيله گاز استفاده کرد

  ضد عفوني کردن ■
. کننـده گلوتاردهيـدي اسـتفاده کـرد    توان از مواد ضدعفونيهاي غير يک بار مصرف ميبراي کاف

هـاي روي آن  استفاده طوالني مدت از اين مواد ضد عفوني کننده باعث تغيير رنـگ کـاف و نوشـته   
  .ودشمي
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   TEMPمانيتورينگ  ۸فصل
  اطالعات عمومي ۸-۱

 ,اسـت ) ترميسـتور (مقاومـت متغيـر بـا دمـا      يبدن بيمار به وسيله پرابي که دارا يدما يگيراندازه
متناسـب بـا    يو دمـا  يگيـر مقدار اين مقاومت به طور پيوسته توسط مانيتور اندازه .شودمي انجام

باشـد، يـك پـراب بـراي     و نوع مختلف از پراب دما ميمانيتور بيمار داراي د .شودآن نشان داده مي
  .گيري دماي پوستيو ديگري براي اندازه esophageal / rectalگيري دماي اندازه

  

  :مشخصات 
   ºC ۵۰- ۰          وآالرم يگيررنج اندازه    
  ºC ۲ /۰±                دقت    
          خير زماني أت    
  ثانيه Rectal/esophageal       ۵۰براي پراب         
  ثانيه Skin          ۲۰براي پراب         

  
هـا بـا   نقطه به طور همزمـان و مقايسـه آن   دوگيري دماي سيستم مانيتورينگ داراي قابليت اندازه

  .باشدمي TEMPبا استفاده از دو پراب هم 
 C˚37.1گيري شده توسط يک مقاومت مرجع داخل دسـتگاه کـه روي دمـاي     صحت دماهاي اندازه
  .شودقه يکبار چک ميکاليبره شده، هر دقي

  

  .را به مانيتور وصل کنيد TEMPپراب   ■
  .بدن بيمار وصل کنيد يرا به محل مورد نظر بر رو TEMPپراب   ■
  .مانيتور را روشن کنيد  ■

  

  و کاليبراسيون  يبازرس
شکسـتگي و  , خوردگيرا از جهت هر گونه ترک TEMPسالمت ظاهري پراب , قبل از هر بار استفاده

پـراب را از  , ها مشاهده کرديداگر هر گونه مشکلي در سالمت ظاهري پراب. رسي کنيديا حفره بر
هنگـام اسـتفاده   . سيستم جدا کنيد و طبق قوانين بيمارستان جهت معدوم کردن پراب اقـدام نماييـد  
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و دهـاني   RECTALپذيري کـافي آن بـراي حالـت    اپراتور بايد از مناسب بودن نوع پراب و انعطاف
(esophageal) اطمينان حاصل کند.  

امـا بـراي اطمينـان از عملکـرد و     . براي هر بار استفاده به کاليبراسـيون احتيـاج نـدارد    TEMPپراب 
  .شودسالمت پراب بازديدهاي ماهانه توسط پرسنل بيمارستان توصيه مي

  
بـاز در  پراب را به مانيتور وصل کنيد و با حرکت دادن آن بررسي کنيد که اتصال کوتاه و يـا اتصـال   

شـود و  و همچنين بررسي کنيد که دما به طور مستمر نمـايش داده مـي  . پراب وجود نداشته باشد
دهنـده صـدمه ديـدن پـراب     که اين عالئم همـه نشـان  .اعداد نمايش داده شده خيلي عجيب نباشد

دقت پراب بر اساس مستندات ارائه شده توسط سازنده پـراب در طـول عمـر مفيـد پـراب      . است
  .کندو از رنج اعالم شده تجاوز نمي ثابت است

 
  هشدار 

ديگـر ممکـن    پرابهـای دمـای  . مورد تأييد شرکت سازنده استفاده کنيد پرابهای دمایاز 
  .است باعث عدم عملکرد مناسب سيستم شود

  
  :نکته

پراب با بـدن تمـاس داشـته     يدما مطمئن شويد که سمت فلز يگيراندازه يبرا
  .باشد

  
  هشدار 

بيمـار   يتواند باعـث ايجـاد سـوختگ   يهمزمان دستگاه الکتروکوتر با پراب دما ماستفاده 
پراب را از بدن , ديگر RFيا منبع  در صورت امکان قبل از فعال کردن دستگاه کوتر و. شود

, دما همزمان با دستگاه الکتروکوتر الزم اسـت  يگيراگر استفاده از اندازه. بيمار دور کنيد
بـه   RFدمـا را از مسـير جريـان     يگيرتا حد امکان محل اندازه يطر سوختگخکاهش  يبرا

 .دور کنيد يپليت بازگشت

  



  دفترچه راهنما     TEMP: ٨فصل 

٨         -

  هشدار 
  .شودباعث صدمه مکانيکي آن مي ,اگر پراب دما تحت فشار قرار داشته باشد

  
  هشدار 

دما بايد کـاليبره   يگيربيمارستان سيستم اندازه يايا طبق برنامه دوره و هر دو سال يکبار
 .با خدمات پس از فروش شرکت تماس بگيريد) کاليبراسيون(اين منظور  يبرا .شود

  
  :نکته

باشد و در صورتي که از پراب به خـوبي اسـتفاده   طول عمر پراب دما يک سال مي
  .شودشود دقت موردنظر در بيش از يک سال نيز حفظ مي

  
۸-۲ TEMP WINDOW  

  :شود موارد زير نشان داده می TEMPپنجره پارامتر در 
  

 
 TEMP پنجره پارامتر ۱-۸شکل 
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  :به صورت زير است  TEMP WINDOWپنجره 

 
  TEMP WINDOW ۲-۸شکل 

  
  :نکته

، تمامي تنظيمات مربوط به ماژوالري برقراري اولين ارتباط بين آريا و در لحظه
 .گرددمنتقل مي ماژوالر، از آريا به TEMP پارامتر

  
  :نکته

، بـه  TEMPپـارامتر  سيستم، اعمال هر تغييري در تنظيمات  در حين ارتباط اين دو
 .گرددآريا نيز منتقل مي

  
  :نکته

توان درصورت اتصـال دو سنسـور   ياما م. دهديش ميرا نما T1تنها ا يافزار آرنرم
و  مشاهده کـرد ستم ماژوالر يسز در يرا ن DTو  T2ا، اطالعات مربوط به يدما به آر

مخصـوص   DTو  T2مات مربـوط بـه   يتنظ نصورتيدر ا .ر دادييمات آن را تغيتنظ
 .شودو به آن منتقل نمي ندارد يا ربطيآرتنظيمات ستم ماژوالر بوده و به يس

  
■  UNIT   

و )  ºC (درجـه سـانتيگراد    قابـل دسـترس   يهـا انتخاب .دما مي باشد يگيرتعيين واحد اندازه يبرا
 .باشدمي)   ºF(درجه فارنهايت 
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■  ALARM LEVEL   

  .ترين نوع آالرم استمهم" ۱"سطح . است " ۲"و" ۱"قابل دسترس  يهاانتخاب
  
■  TEMP ALARM   

آالرم و روشن  يصدا ,وقوع آالرم مانند چشمک زدن پارامترها يهاتمام نشانه "ON"باانتخاب 
وقوع آالرم غير فعال شده و  يهاتمام نشانه "OFF"با انتخاب . شودشدن نشانگر آالرم فعال مي

  . شودنمايش داده مي  TEMPدر بخش مربوط به پارامتر" "عالمت 
  
■      T1 LIMIT   

  تجـاوز کنـد فعـال    , از حد باال و پـايين تنظـيم شـده    ۱زماني که مقدار درجه حرارت کانال  T1آالرم 
  )۰.۰:وحداقل  ۵۰.۰:حداکثر. (شودمي

  
■      T2 LIMIT   

  تجـاوز کنـد فعـال    , از حد باال و پـايين تنظـيم شـده    ۲اني که مقدار درجه حرارت کانال زم T2آالرم 
  )۰.۰وحداقل  ۵۰.۰:حداکثر. (شودمي

  
■      DT LIMIT   

  از حد باال و پـايين تنظـيم شـده تجـاوز کنـد فعـال        ۲ کانال و۱ زماني که تفاضل بين کانال  DTآالرم 
  )۰.۰:وحداقل  ۵۰.۰:حداکثر. (شودمي

  
T1 :کانال يک دما.  
T2 :کانال دو دما.  
DT : تفاضل بينT1  وT2.  
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   TEMP آالرمهاي پيغام ۸-۳

  .باشد و دما از محدوده مجاز تجاوز کند"  TEMP " ,"ON"افتد که آالرمآالرم زماني اتفاق مي
  

 آالرم صوتي آالرم ديداري زمان وقوع  آالرم

T1 HIGH شده از محدوده  يگيراندازه يدما
  .تجاوز کرده باشد مجاز

  .زندچشمک مي  T1مقدار●
  .زندنشانگر آالرم چشمک  مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسب بـا سـطح    ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

  شودفعال مي

T1 LOW  شــده از حــد  يگيــرانــدازه يدمــا
  .تعيين شده  باشد

  .زندچشمک مي  T1مقدار●
 .زندنشانگر آالرم چشمک  مي●
رنگ زمينه متناسب بـا سـطح   پيغام با  ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

  شودفعال مي

T2 HIGH شده از محدوده  يگيراندازه يدما
  .مجاز تجاوز کرده باشد

  .زندچشمک مي T2 مقدار●
  .زندنشانگر آالرم چشمک  مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسب بـا سـطح    ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

  شودفعال مي

T2 LOW  شده پايين تر از  يگيراندازه يماد
  .حد تعيين شده  باشد

  .زندچشمک مي T2 مقدار●
 .زندنشانگر آالرم چشمک  مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسب بـا سـطح    ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

  شودفعال مي

DT HIGH دو کانال از محـدوده   ياختالف دما
  .مجاز تجاوز کرده باشد

  .ندچشمک مي ز  DTمقدار●
  .نشانگر آالرم چشمک  مي زند●
پيغام با رنگ زمينه متناسب بـا سـطح    ●

  .آالرم نمايش داده مي شود
 شودفعال مي

DT LOW  دو کانال پـايين تـر از    ياختالف دما
  .باشد حد تعيين شده

  .زندچشمک مي  DTمقدار●
 .زندنشانگر آالرم چشمک  مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسب بـا سـطح    ●

 .شودنمايش داده مي آالرم

  شودفعال مي
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  TEMPسنسور  يتميز کردن و نگهدار ۸-۴
  .سنسور را از بيمار و دستگاه جدا کنيد, قبل از تميز کردن پراب دما

  
  :نکته

  . در هنگام فروش استريل نيست سنسور دما
  
  تميز کردن  ■

را  يـا اسـتريل كـردن پـراب، آن    تر، بهتر است قبل از گندزدايي به منظور دستيابي به نتيجه مطلوب
  : مطابق با استاندارد ذيل تميز نمود

(ANSI/AAMI ST35: Good Hospital Practice: Handling and Biological Decontamination of 
Reusable Medical Device,1991) 

  
تور نگه داشته و کابـل را بـه سـمت کـانک    سور در دست نتميز کردن پراب را از سمت نوک س يبرا

کشش و فشار زياد به کابل باعث خرابي پوسته کابل و قطـع شـدن اتصـاالت داخلـي و در     .پاک کنيد
خم شدن مداوم ليدوايرها در حين استفاده و تميز كاري نيـز  . گرددنهايت صدمه ديدن سنسور مي

  .  تواند منجر به قطع اتصاالت داخلي شودمي
تمـاس طـوالني در    .کنيـد  يجلـوگير  ياستر يهاحالل کتون و, مانند اتر يمواداز تماس سنسور با  

تواند قابليت انعطـاف پـراب را   هاي قليايي ميهاي پاك كننده يا محلولهاي آلي، محلولالكل يا حالل
  .از بين ببرد

  
  هشدار 

  .ور شودکانکتور پراب نبايد در آب غوطه
  
  استريل کردن  ■

بعـد از اسـتريل   . ر از اتيلن اکسايد استفاده شـود استريل کردن سنسو يشود که براترجيح داده مي
از روش . محـيط قـرار گيـرد    يکردن و قبل از استفاده سنسور بايد به طور کامل در معـرض هـوا  

از بـردن کامـل    يبـرا , شـود يتوصيه م .متداول استريل کردن به وسيله اتيلن اکسايد استفاده کنيد
  .ساعت در معرض هوا قرار گيرد ۱۲سنسور به مدت , ثير شيميايي اتيلن اکسايدأت
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  کردن يضدعفون  ■

مـواد  ( و يا هيپوکلوريد سديم ) سايدکس(دي آلدهيد , % ۷۰با شستن پراب به وسيله ايزوپروپانول 
پراب بايد به طور کامل بـا آب شسـته   , بعد از شستشو. پراب را ضد عفوني کنيد) ۱:۱۰سفيد کننده 

شـرکت سـازنده   . ه براي مـدت کوتـاه مشـکلي نـدارد    ور کردن پراب در مواد شويندغوطه. شود
براي اطالعات کافي در اين مـورد بـه   . کندبه وسيله اين مواد شيميايي را تضمين نمي کنترل عفونت

  .بخش کنترل عفونت بيمارستان مراجعه کنيد
  

  هشدار 
  .دما را هرگز در آب جوش قرار ندهيد يسنسورها

  
  نگهداري از سنسور

ـ , کنيديما استفاده نماز سنسور د يوقت  يداراتـاق نگـه   يجمـع کنيـد و در دمـا    يسنسور را به آرام
  .شودياين کار باعث صدمه ديدن سنسور م .کنيد ياز پيچيدن آن دور مانيتور خوددار .کنيد
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  IBP مانيتورينگ ۹فصل
  اطالعات کلي ۱- ۹

  :مشخصات 
  -mmHg (۳۰۰ ~ ۵۰(    )هابراي همه برچسب( نمايش و يگيررنج اندازه

  آالرم  رنج
IBP      )mmHg (۳۰۰ ~ ۵۰-  

ART          )mmHg (۳۰۰ ~ ۵۰-  
LVP          )mmHg (۳۰۰ ~ ۵۰-  
PAP          )mmHg (۱۲۰ ~ ۵۰-  
RVP          )mmHg (۱۰۰ ~ ۵۰-  
CVP          )mmHg (۱۰۰ ~ ۵۰-  
LAP          )mmHg (۱۰۰ ~ ۵۰-  
RAP          )mmHg (۱۰۰ ~ ۵۰-  
ICP                                                         )mmHg (۱۰۰ ~ ۴۰-  

  mmHg (۱(                     قابليت تفکيک
 هر کدام بيشتر است ۲ (mmHg)و يا  ±۲%    دقت

  
IBP  مخففInvasive Blood Pressure مستقيم فشـار خـون    يگيرمانيتور قابليت اندازهسيستم . است

توانـد  رادر دوکانـال دارد و همچنـين مـي     (MEAN) و متوسـط  (DIA) دياستولي ،(SYS)سيستولي 
 .تغييرات اين فشارها را نمايش دهد

  
  :نکته

ـ سـم آر يدر س IBPمربـوط بـه   يهابل کانکتوريل  IBP2/IBP4و  IBP1/IBP3ا بـا  ي
و از  IBP1نـگ  يتوريمان يبـرا  IBP1/IBP3بـل  ياز کانکتور با لاند که مشخص شده

 .شودياستفاده م IBP2نگ يتوريمان يبرا IBP2/IBP4بل يکانکتور با ل
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  هشدار 
هـاي فلـزي دسـتگاه    اپراتور بايد از تمـاس بـا قسـمت    ،دستگاهدر هنگام استفاده از اين 

  .خودداري کند
  

  هشدار 
از سـوختگي   يجلـوگير  يبرا, استفاده مي شود IBPزمان با کوتر هموقتي ازسيستم الکترو

  .الکترو کوتر در تماس باشد يهاد يبيمار ترنسديوسر و کابل نبايد با قسمت ها
  

  هشدار 
  .کنيد ييکبار مصرف خوددار IBP ياز استريل کردن و استفاده مجدد ترنسديوسرها

  
  هشدار 

اطمينـان   )به جهت استريل بودن(آن بندي از سالم بودن بسته DOMEقبل از استفاده از 
  .آن نگذشته باشد ءحاصل کنيد و مطمئن شويد که تاريخ انقضا

  
  :نکته

  .استفاده کنيد ۲۰فصل فشار ذکر شده در  يفقط از ترنسديوسرها
  

 الکتريکـي  يهـا بليـت حفاظـت در برابـر شـوک    اند کـه قا طراحي شده يطور IBPيترنسديوسرها
ايـن ترنسديوسـرها قابـل    . و دستگاه الکترو شوک را دارند) نشتي مجاز  يهاجريان يبخصوص برا(

ممکن است بـه طـور    IBPدر هنگام استفاده از الکتروشوک شکل موج  .استفاده در اتاق عمل هستند
  .موقتي خراب شود

 
  هشدار 

بندي و يا خود آن صدمه ديده است استفاده نکنيـد  که بسته IBPسر يوکابل و ترنسداز 
  . و آن را به فروشنده مرجوع کنيد
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  هشدار 

. سيستم آشکار ساز وجود کابل و ترنسديوسر را چک کنيـد  ,IBP قبل ازشروع مانيتورينگ
 "IBP NO SENSOR"  يپيغـام خطـا   ,را از کانکتور کانال يک جـدا کنيـد   ترنسديوسرکابل 

  .کانال دوم نيز بايد چنين باشد .شودفعال مي ۳شود و آالرم صوتي سطح داده مينمايش 
  

  ) ۱-۹شکل ( IBP يگيراندازه يبرا يسازمرحله آماده
  .را به کانکتور مورد نظر خود در سيستم وصل کنيد ترنسديوسرکابل -۱
شويد که حبـاب  بفرستيد و مطمئن  ترنسديوسردرون شيلنگ و با فشار  مايع نرمال سالين را-۲

 .هوا درون شيلنگ وجود ندارد

هـوا وجـود   , کـاتتر و ترنسديوسـر  کاتتر را به شيلنگ وصل کنيد و مطمئن شـويد کـه درون   -۳
   .ندارد

 
  هشدار 

بايد مايع را درون سيسـتم   ,اگر حباب هوا درون شيلنگ فشار ويا ترنسديوسر وجود دارد
  .وندرباز مسير بيرون " ها کامالبفرستيد تا حباب

  
  .ترنسديوسر را در محلي هم سطح قلب بيمار قرار دهيد-۴
جزييات بيشتر بـه بخـش بعـد     يبرا(  .ايدرا مناسب انتخاب کرده Labelمطمئن شويد که نام -۵

 .)مراجعه کنيد

 .جزييات بيشتر به بخش بعد مراجعه کنيد يبرا .کنيد Zeroترنسديوسر را -۶

, زماني که نسـبت بـه دقـت مـانيتور مطمـئن نيسـتيد      و يا ترنسديوسر عوض شد  بار کههر -۷
 ) .جزييات بيشتر به بخش بعد مراجعه کنيد يبرا(  .مانيتور را با فشار مرجع کاليبره کنيد
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  IBP MONITORING ۱-۹شکل 

  
۹ -۲IBP WINDOW   

 :موارد زير نشان داده می شود IBPپنجره پارامتر در 
  

  
 IBP پنجره پارامتر ۲-۹شکل 

 
 :باشدبه صورت زير مي  IBP WINDOWپنجره 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

  IBP WINDOW ۳-۹شکل 
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  :نکته
، تمامي تنظيمات مربوط به ماژوالري برقراري اولين ارتباط بين آريا و در لحظه

 IBP(گنال يس ميترسبجز سرعت   گرددمنتقل مي ماژوالر، از آريا به IBP پارامتر

SWEEP.(  
  

  :نکته
ستم، اعمال هر تغييري در تنظيمات اين مـاژول، بـه آريـا    در حين ارتباط اين دو سي

  ).IBP SWEEP(گنال يس ميترسبجز سرعت  گرددنيز منتقل مي
  

  :نکته
  فـرد اسـت و  سـتم منحصـربه  يدر هر س، )IBP SWEEP(گنال يم سيسرعت ترس

 .باشديم نمستيسدو  نيبقابل انتقال 

  
   ■    IBP1/IBP2/IBP3/IBP4 UNIT  

  .است mmHg , KPa ،cmH2O يگير واحد اندازه يل دسترس براقاب يهاانتخاب
  

   ■    IBP1/IBP2/IBP3/IBP4 LABLE  
قابل دسترس هاي ليبل. مناسب بايد انتخاب شود ) Label( ليبل,  IBPگيري متناسب با محل اندازه

  :عبارت است ازفشار براي 
  

Label توضيح  
IBP  تهاجميفشار خون  
ART ريانيفشار خون ش 
LVP فشار بطن چپ 
PAP فشار شريان ريوي 
RVP  فشار بطن راست 
CVP فشار سياهرگ اصلي 
LAP فشار دهليز چپ 
RAP  فشار دهليز راست 
ICP فشار داخل جمجه  
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  هشدار 
بنابراين با انتخاب . کندتغيير مي IBPگيري الگوريتم اندازه, انتخاب شدهبا توجه به ليبل 
  .گيري کاهش يابدممکن است دقت اندازه ,ليبل نامناسب

  
   ■    IBP SWEEP  

  .باشدمي mm/s۲۵و IBP SWEEP mm/s ۳ ,mm/s ۶ ,mm/s ۵/۱۲ يقابل دسترس برا يهاانتخاب
  
   ■    IBP GRID  

 ۵سفيد رنگ به  يهابه وسيله نقطه چين IBPهر سيگنال ناحيه مربوط به نمايش  ONبا انتخاب 
  .دشويم تقسيم يقسمت مساو

 
   ■    IBP FILTER 

  22Hz ,16H,8Hz: شودوضوح و جزئيات بيشتري از شکل موج از سه نوع فيلتر استفاده مي يبرا
22Hz  :اين نوع . شودهاي باليني استفاده از اين فيلتر توصيه ميبراي حالت نرمال و بيشتر محيط

  .گيري را در ميان فيلترها داراستفيلتر بيشترين دقت اندازه
16Hz  :گيردمورد استفاده قرار مي, در شرايطي که سيگنال کمي نويزي است.  

8Hz  : براي کاهش نويز و تداخالت دستگاه الکتروکوتر و همچنين زماني که سيستم داراي نويز
در اين . شوداستفاده از اين نوع فيلتر توصيه مي, بااليي است و يا زمين هم پتانسيل کننده ندارد

  .گيري وجود داردل کاهش دقت اندازهوضعيت احتما
  
   ■    AUTO SCALE 

سه خط چين مقياس به طور اتوماتيـک در   IBP WINDOWدر پنجره >  AUTO SCALE<با انتخاب 
از ناحيـه   ۸۰%حـداقل  IBPشوند که سـيگنال  مقياس ها طوري تنظيم مي. گيردبهترين وضع قرار مي
  .را اشغال کند IBP مربوط به شکل موج 

  
   ■    ALARM  

  :کليک کنيد تا منو زير باز شود  IBP WINDOWاز پنجره  "IBP ALARM" يبر رو
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   IBP/ALARM WINDOW ۴-۹شکل  
  
  
■    IBP1/ IBP2/IBP3/IBP4 ALARM  
آالرم و روشـن   يصـدا  ,وقوع آالرم مانند چشـمک زدن پارامترهـا   يهاتمام نشانه "ON"انتخاب  با 

وقـوع آالرم غيـر فعـال شـده و      يهـا تمام نشانه "OFF"با انتخاب . شودگر آالرم فعال ميشدن نشان

  . شودنمايش داده مي  IBPدر بخش مربوط به پارامتر " "عالمت 
■    ALARM LEVEL IBP1/ IBP2/IBP3/IBP4  

  .ترين نوع آالرم استحساس" ۱"است سطح " ۲"و"۱"قابل دسترس  يهاانتخاب
  
■SYS ALM      

  فعـال   , تجـاوز کنـد  , از حـد بـاال و پـايين تنظـيم شـده     فشار سيستوليک که مقدار  زماني SYSآالرم 
  . شودمي

  
■DIA ALM       

  فعـال   ,تجـاوز کنـد  , از حـد بـاال و پـايين تنظـيم شـده     فشار دياسـتوليک  که مقدار  زماني DIAآالرم 
  . شودمي

  
■MEAN ALM       

        فعـال   ,تجاوز کند ,از حد باال و پايين تنظيم شدهميانگين شرياني فشار  که مقدار زماني MEANآالرم 
  . شودمي
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  :نکته
در  هـا تمـامي ليبـل   هاي باال و پايين آالرم سيستولي و دياستولي و متوسط بـراي دهومحد

فقـط داراي فشـار متوسـط     CVP, LAP, RAP,ICPتوجه شود کـه  . جدول زير آمده است
قابل تنظـيم  متوسط آالرم فقط براي حالت  هابراي اين ليبل هايدودهمح بنابراين. هستند

  .شودآالرم فعال مي, هاي مجاز تجاوزکندزماني که مقادير از محدوده. است
   

Step 
(mmHg)  

Max Alarm Limit 
(mmHg)  

Min Alarm Limit 
(mmHg) Label 

٥ ۳۰۰  ٥٠-  IBP 
٥ ۳۰۰ ٥٠-  ART 
٥ ۳۰۰ ٥٠-  LVP 
۱ ۱۲۰  ٥٠-  PAP 
۱ ۱۰۰  ٥٠-  RVP 
۱ ۱۰۰ ٥٠-  CVP 
۱ ۱۰۰ ٥٠-  LAP 
۱ ۱۰۰ ٥٠-  RAP 
۱  ۱۰۰  ۴۰-  ICP 

 
  

   ■IBP SCALE       
  :کليک کنيد تا منو زير باز شود IBP WINDOWپنجره از  "IBP SCALE"" يبر رو

 
 
 
 
 
 
 

   ۵IBP/ SCALE WINDOW-۹شکل 
  

ه به ترتيب از باال به پايين مربـوط بـه   سه خط چين وجود دارد ک IBPدر ناحيه مربوط به شکل موج 
  ) Low Limit Scale(و حـد پـايين مقيـاس     ) SIGN(نشـانگر  , ) High limit scale(مقيـاس   يحـد بـاال  

قابـل تنظـيم   و يا به صورت اتوماتيک که مقادير مربوط به اين سه خط چين به طور دستي ,باشدمي
 IBP   ,ART  ,LVPهـاي  براي برچسـب , مقياسين حد باال و پاي ,با هر بار چرخش کليد روتاري .است
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به انـدازه پـنج واحـد    ,  RAPو  PAP ,ICP ، RVP ,CVP , LAPبه اندازه ده واحد و براي برچسب هاي 
  .کندبراي تمامي ليبل ها به اندازه يک واحد تغيير مي نشانگر .کندتغيير مي

 
   ■AUTOSCALE      

سه خط چين مقياس به طور اتوماتيـک در   IBP WINDOWدر پنجره >  AUTO SCALE<با انتخاب 
از ناحيـه   ۸۰%حـداقل  IBPشوند که سـيگنال  تنظيم مي يمقياس ها طور. گيردبهترين وضع قرار مي
  .را اشغال کند IBP مربوط به شکل موج 

  
   ■IBP ZERO       

  :شودپنجره زير باز مي IBP WINDOWاز پنجره  ZERO IBP<<با انتخاب 
  
  
  
  
  

  
  IBP/ZERO WINDOW ۶- ۹شکل              

 :نکته

قبل از هر بار مانيتورينگ و حداقل يک بار در روز بعد از قطع و وصل ترنسديوسـر  
 .کنيد Zeroسيستم را  حتماً

  

 Zero کردن ترنسديوسر:  
  .ترنسديوسر بايد هم سطح با قلب قرار داشته باشد  -١   
  .را از طرف بيمار قطع کنيد stopcockشيرسه طرفه   -۲   
  .ترنسديوسر را به سمت فشار هوا قرار دهيد  Zeroingقبل از شروع عمل  -٣   
  .را انتخاب کنيد>  IBP1/ IBP2 Zero,< هر کانال  يکردن برا  Zeroشروع عمل  يراب  -۴   

 بـا  Zeroingوقتـي عمـل    .شـود نمـايش داده مـي   Zeroingدر طـول عمـل    "PLEASE WAIT"پيغـام  
  .شودظاهر مي " IBP1/ IBP2 ZERO OK "پيغام ، موفقيت تمام شد 

  .شودمورد نظر نمايش داده مي يذخيره و در جا , کردن Zeroزمان آخرين 
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  .از سمت هوا جدا و به سمت بيمار باز کنيد)  stopcock(توانيد شير سه طرفه حال شما مي  -۵   
  :شودنمايش داده مي ZERO WINDOWزير در پنجره مربوط به  يهاپيغام

  
   ■    NO SENSOR , UNABLE TO ZERO" IBP1/ IBP2 "  

  .کردن را شروع کنيد  ZEROمطمئن شويد که ترنسديوسر سيستم متصل است و سپس عمل 
  
   ■    OVERANGE ,FAILED ZEROING" IBP1/ IBP2 "  

شکل ادامه پيدا کرد با به سمت هوا است و اگر اين م )stopcock(مطمئن شويد که شير سه طرفه 
  .خدمات پس از فروش تماس بگيريد

  
   ■    UNSTABLE PRESSURE,UNABLE TO ZERO" IBP1/ IBP2 "  

ممکـن اسـت کـه سيسـتم      .باشـد به سـمت هـوا   "حتما) stopcock(مطمئن شويد که شير سه طرفه 
ادامـه پيـدا    اگر مشکل همچنـان  ،ضربه خورده باشد Zeroingشيلنگ به طور تصادفي در حين عمل 

  .با خدمات پس از فروش تماس بگيريد ,کرد
  
   ■IBP CALIB       

  :زير باز شود يکليک کنيد تا منو IBP WINDOWاز پنجره  IBP CALIB<< يبر رو
  
  
  
  
  
  

  
 IBP/CALIB WINDOW ۷-۹ شکل
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  IBP CALIBRATION ۸-۹شکل   

  
 

هر زمان کـه  بار تعويض ترنسديوسر و يا  بعد از هر کاليبراسيون به وسيله فشار سنج مرجع  ■
  .بايد توسط مهندسين پزشکي بيمارستان انجام شود ,دقت سيستم مطمئن نيستيد از

  

سيسـتم و تطـابق سيسـتم بـا      يگيـر هدف از انجام عمل کاليبراسيون اطمينان از دقت اندازه  ■
  . ترنسديوسر مورد استفاده است

  

  .را انجام دهيد  Zeroيک بار عمل  اًنج مرجع حتمقبل از شروع کاليبراسيون با فشار س  ■
  

  هشدار 
  .هرگز عمل کاليبراسيون را در حين مانيتور کردن بيمار انجام ندهيد

  
  :کاليبره کردن ترنسديوسر

  .سيستم شيلنگ را به فشار سنج وصل کنيد-۱
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 .از بيمار جدا است" مطمئن شويد که سيستم کامال-۲

 .ر سه طرفه وصل کنيدکانکتور سه طرفه را به شي-۳

 .شير سه طرفه بايد به سمت فشارسنج مرجع باز باشد-۴

  .باال ببريد  CALIB WINDOWفشار در فشار سنج را تا عدد تنظيم شده در پنجره -۵
۶-CAL->  در پنجرهCALIB WINDOW را انتخاب کنيد.  
 .شروع عمل کاليبراسيون فشار دهيد يرا برا يروتار-۷
 

پايـان عمـل    شـود بعـد از  نمـايش داده مـي   " PLEASE WAIT"اسـيون پيغـام   در طـول عمـل کاليبر  
شود زمـان آخـرين   نمايش داده مي" IBP1/ IBP2 CALIBRATE OK" پيغام  با موفقيت, کاليبراسيون

  .شوددر محل مورد نظر خود ذخيره مي کاليبراسيون ذخيره و
  

  :ه شودنمايش داد CALIB WINDOWزير ممکن است در پنجره  يهاپيغام
  
   ■    NO SENSOR , UNABLE TO CALIBRATE" IBP1/ IBP2 "  

کردن را شروع   مطمئن شويد که ترنسديوسر سيستم متصل است و سپس عمل کاليبراسيون
  .کنيد

  
   ■    IBP1/IBP2 OVERANGE, UNABLE TO CALIBRATE”  "  

اگر ايـن مشـکل ادامـه پيـدا     . ندفشار تنظيم شده در منو و فشار سنج را چک کنيد که آيا برابر هست
  .کرد با خدمات پس از فروش تماس بگيريد

  
   ■    "IBP1/IBP2 UNSTABLE PRESSURE, UNABLE TO CALIBRATE"   

مطمئن شويد که ترنسديوسر به بيمار متصل نيست و همچنين ممکن است که سيسـتم شـيلنگ بـه    
ا کرد با خدمات پس از فروش تمـاس  اگر مشکل همچنان ادامه پيد ,طور تصادفي تحت ضربه باشد

  .بگيريد
  

  .کانکتور اضافي وفشارسنج را ازسيستم جداکنيد-۸
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  :نكته
براي كاليبراسيون از روش زير نيز مـي   MEDEXدر صورت استفاده از ترنسديوسر 

  :ن استفاده كرداتو
  اي نظيـر شـكل   کليک کنيـد تـا پنجـره    IBP WINDOWاز پنجره  >CALIB<بر روي 

ثانيـه   ۱۰تنظيم كرده و بـه مـدت    mmHg ۱۰۰را روي  IBP 2و   IBP 1 :از شودب) ۹-۷(
  .روي ترنسديوسر را فشار دهيد calibدكمه 

  
■SIGNAL SELECTION       

  .نشان داده می شود، وجود دارد IBPکه در آن چهار کانال  P6فقط در صفحه نمايش اين گزينه  
نشان داده می  IBP2و  IBP1سيگنالهای  P6ه نمايش برای اين گزينه در صفح ”IBP1,2“با انتخاب 

  .نشان داده می شوند IB4و  IBP3در اين صفحه سيگنالهای  ”IBP3,4“شوند و در صورت انتخاب 
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   IBPآالرم  يهاپيغام ۹-۳
  آالرمهای فيزيولوژيکی) الف

  .افتدآالرم اتفاق مي,از حد مجاز تجاوز کند) SYS,DIA,MEAN( يوقتي که فشارها
  

 آالرم صوتي آالرم ديداري زمان وقوع الرمآ

IBP SYS HIGH   
فشار سيستوليک از حد باالي مجـاز  

  .بيشتر است

  .زندچشمک ميSYS مقدار ●
  . زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسب با سطح  ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

   .شودفعال مي

IBP SYS LOW  
پايين تعيـين  فشار سيستوليک از حد 

  .شده کمتر است

  .چشمک مي زند SYSمقدار ●
  . نشانگر آالرم چشمک مي زند●
پيغام با رنگ زمينه متناسب با سطح  ●

 .آالرم نمايش داده مي شود

   .شودفعال مي

IBP DIA HIGH  
فشار دياستوليک از حد باالي مجـاز  

  .بيشتر است

  .زندچشمک مي DIAمقدار ●
  ندزنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسب با سطح  ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

  .شودفعال مي

IBP DIA LOW 
فشار دياستوليک از حد پايين تعيـين  

  .شده کمتر است

  .زندچشمک مي DIAمقدار ●
 زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسب با سطح  ●

  .شودآالرم نمايش داده مي

 .دشوفعال مي

IBP MEAN HIGH 
از حــد بــاالي مجــاز  MEANفشــار 

  .بيشتر است

  .زندچشمک ميMEAN مقدار ●
 .زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسب با سطح  ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

  .شودفعال مي

IBP MEAN LOW 
از حــد پـايين تعيــين   MEANفشـار  

  .شده کمتر است

  .زندچشمک مي MEANمقدار ●
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسب با سطح  ●

  .شودآالرم نمايش داده مي

  .شودفعال مي
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  آالرمهای تکنيکی) ب 
  

 توضيحات راه حل علت آالرم

IBP1/IBP2 NO 
SENSOR 

ــر    ۲يــا  ۱در کانــال  IBPترنسديوس
  .ل نيستمتص

چک کنيـد کـه آيـا ترنسديوسـر     
 .متصل است

پيغام بـا زمينـه   . ۳آالرم سطح 
اي رنــگ نمــايش داده فيــروزه

بـا فشـار دادن کليـد    . شودمي
Silence Alarm  رنگ زمينه پيغام

الرم غيــر فعــال خاکســتري و آ
ــرف ــده و از آن صـ ــر شـ       نظـ

  .شودمي

IBP1/IBP2 STATIC 
PRESSURE 

اين شرايط زماني اتفاق مي افتـد کـه   
تفاوت حداکثر و حداقل مقادير فشـار  

ــيگنال ــرباني در سـ ــاي ضـ ــط (هـ فقـ
 IBP  ,ART  ,PAP  ,RVPهاي برچسب

ــر از )  LVPو ــد 3mmHgکمت در . باش
بـه   MEAN فشـار اين شـرايط فقـط   

اين پيغام به داليـل   .آيدنمايش در مي
  :تواند بوجود بيايدزير مي

شرايط فيزيولـوژيکي بيمـار ماننـد     ●
  آسيستول

شـير ســه طرفــه ترنسديوســر بــه   ●
  .سمت بيمار قطع است

در کنـار ديـواره رگ   , نوک کـاتتر   ●
  .گير گرده است

خـون در نـوک کـاتتر ايجـاد      لختـه  ●
  .شده است

شرايط بيمار را بررسي کنيد و  ●
اقدامات درماني الزم را بـر روي  

  .او انجام دهيد
از )  stopcock(شير سه طرفه  ●

سمت هوا جدا و به سمت بيمـار  
  .باز کنيد

که کاتتر در ديواره  در صورتي ●
اقـدامات  , رگ  گير کرده اسـت  
  .پزشکي الزم انجام شود

قدامات پزشکي الزم جهـت از  ا ●
بين بردن لخته خون روي نـوک  

  .کاتتر انجام شود

پيغام با زمينه . ۳آالرم سطح 
اي رنگ نمايش داده فيروزه

با فشار دادن کليد . شودمي
Silence Alarm  رنگ زمينه پيغام

الرم غير فعال خاکستري و آ
      نظرشده و از آن صرف

  .شودمي

  
  
  
  
  
  



  دفترچه راهنما      IBP:۹فصل 
 

 ١ - ٩۶ 

  پيغام ها )ج
 توضيحات حل راه علت پيغام

IBP1/IBP2 
ADJUST SCALE 

بـراي    ۲يـا   ۱در کانـال    IBPسـيگنال  
ثانيـه از رنـج نمـايش خــارج     ۵مـدت  

  .شده است

را در >AUTOSCALE<کليـــد  
ــره فشــار  IBP WINDOWپنج

   دهيد 

  

IBP1/IBP2 
SEARCH 

را بـه   IBPتواند سيگنال افزار نمينرم
دليل ضعيف بودن و يا پالسـي نبـودن   

  .مايدپردازش ن

ــت  ● ــحيح و رعايـ ــال صـ از اتصـ
اقدامات الزم جهـت مانيتورينـگ   

IBP اطمينان حاصل کنيد. 
وضعيت بيمار را چک کنيد و در ●

صورت نياز اقدامات الزم را انجام 
  .دهيد

  

  
   IBPتميز کردن ترنسديوسر  ۴- ۹

سـطح   خون و ساير اجسـام خـارجي کـه روي   , با استفاده از يک پارچه مرطوب و محلول پاک کننده
ور نکنيـد و آن را بـا آب بـه طـور     ترنسديوسر را در محلول غوطه. ترنسديوسر است را تميز کنيد

 .کامل از ابتدا تا انتها شست و شو دهيد

  
  :نکته

Dome و يا ترنسديوسرهاي يک بار مصرف نبايد استريل و دوباره استفاده شود.  
 

  :نکته
ـ      يجلـوگير  يبرا و  Dome دوم کـردن از آلـودگي محـيط زيسـت در خصـوص مع

  .بايد طبق مقررات مربوطه عمل گرددترنسديوسرهاي يک بار مصرف 
  

  هشدار 
  .استريل نکنيد ETOرادر اتوکالو قرار ندهيد و آن را با  IBPترنسديوسر
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  )GAS )mainstream مانيتورينگ ۱۰فصل 
  

  اطالعات کلي ۱۰-۱
  .کنداستفاده مي Mainstreamگيري گازها از روش مانيتور عالئم حياتي براي اندازه

شود و از آن براي مانيتور کـردن گازهـاي دمـي و    به مدار تنفسي بيمار متصل مي Multi-gasپراب 
ــاران بزرگســال ــازدمي بيم ــوزادان, ب ــان و ن ــت کودک ــژه در بخــش مراقب ــاي وي   بخــش ,  (ICU)ه

  .شودهاي اورژانس و بخش مراقبت هاي حين بيهوشي استفاده ميمراقبت
و اتـاق عمـل    (ICU)هـاي ويـژه   هاي مختلفي براي کاربري در بخش مراقبتاين سنسور به صورت

(OR)  توزيـع گازهـاي دي اکسـيدکربن    . شـود به بازار عرضه مـي(CO2)   اکسـيد نيتـروژن ،(N2O)  ،
بـا   (DES)و دسـفلوران   (SEV)، سـووفلوران   (ISO)، ايزوفلـوران   (ENF)، انفلـوران   (HAL)هالوتان 
هاي مختلف به وسيله پارامترهايي مانند نرخ تـنفس، شـکل مـوج و توزيـع گازهـاي دمـي و       ترکيب

  .باشدبازدمي قابل تشخيص مي
  

  :باشدترکيب هاي مختلف پراب به صورت زير مي
  

CO2 only sensor:  CO2 
ICU sensor:   CO2,O2 
OR sensor:  CO2,N2O,O2,يک گاز بيهوشي (DES,SEV,ENF,ISO,HAL), MAC 

OR+ sensor:  CO2,N2O,O2,يک گاز بيهوشي (DES,SEV,ENF,ISO,HAL), MAC 

 قابليت تشخيص اتوماتيک گازهاي بيهوشي    
AX sensor:  CO2,N2O,يک گاز بيهوشي (DES,SEV,ENF,ISO,HAL), MAC 

AX+ sensor:  CO2,N2O,يک گاز بيهوشي (DES,SEV,ENF,ISO,HAL), MAC 

 قابليت تشخيص اتوماتيک گازهاي بيهوشي    
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  گيرياساس اندازه
. گيـرد که داراي بخش هاي نوري است بـر روي آداپتـور راه هـوايي قـرار مـي       IRMAسر سنسور 

. باشـد شـکل مـدار تنفسـي مـي     Yشـه و بخـش   بين انتهـاي ترا , محل قرارگيري آداپتور راه هوايي
و  XTP)(با گذشتن گازهاي تنفسي از بين پنجـره هـاي آداپتـور    , مانيتورينگ پيوسته گازهاي تنفسي

  .شوداندازه گيري ميزان جذب نور در طيف مادون قرمز انجام مي
    طـول مـوج مختلـف در طيـف مـادون قرمـز        ۹به منظور تشخيص نـوع گـاز و توزيـع آن، جـذب     

  . شودگيري مياندازه
و مواد بيهوشي در مخلوط گازهاي تنفسي بـر پايـه ايـن حقيقـت اسـت کـه        N2O,CO2گيري اندازه

براي شناسايي ميـزان  . کنندگازهاي مختلف نور مادون قرمز را در طول موج هاي خاصي جذب مي
  .شودو نوع گاز بيهوشي در مخلوط گاز ها از محاسبات ماتريسي استفاده مي

گيـري ميـزان جـذب نـور     ن پراب داراي پردازشگري است که به طور پيوسته با استفاده از اندازهاي
  . کندو گازهاي بيهوشي را محاسبه مي  CO2  ,N2Oمادون قرمز، توزيع 

انجـام         , که در باالي آداپتـور راههـاي هـوايي وجـود دارد     O2به وسيله دريچه , گيري اکسيژناندازه
  .شودمي

, کنـد نور مادون قرمز را در حوزه فرکانسي مشترکي با ساير گازهاي تنفسي، جـذب نمـي  , ناکسيژ
بنابراين براي اندازه گيري ميزان اکسيژن از سنسور اکسيژن با سـرعت پاسـخ دهـي بسـيار سـريع      

  .شوداستفاده مي
  .)مراجعه کنيد V Appendixبه  IRMAبراي اطالعات بيشتر در مورد اساس اندازه گيري و سنسور (
  

 EtAA , EtO2, EtN2O , EtCO2عبارت اسـت از   IRMAگيري توسط سنسور پارامترهاي قابل اندازه
ميـزان درصـد   ( FiAA , FiO2, FiN2O, FiCO2و )  End Tidal ميزان انتهاي حجم جـاري ايـن گازهـا   (

   MACو  AWRRو نـرخ تنفسـي از طريـق راههـاي هـوايي      )  Fraction Inspiratoryايـن گازهـا  دمـي  
  .باشدمي

  

  هشدار 
براي اطمينان بيشـتر   . باشديک وسيله کمکي براي ارزيابي وضعيت بيمار مي IRMAپراب 

 .بايد همواره در کنار آن از عاليم و نشانه هاي باليني بيمار نيز استفاده شود
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MAC (Minimum Alveolar Concentration)  

رود، بـه عبـارت سـاده تـر     مفهومي است که به منظور مقايسه توانايي گازهاي بيهوشي به کـار مـي  
تراکمي از گاز بيهوشي در ريه هاي افراد مورد مطالعه که هنگام تحريکات جراحي از بـروز واکـنش   

  .ندافراد مذکور جلوگيري ک%  ۵۰در ) درد(نسبت به اين تحريکات 
را مي توان با استفاده از ميزان گاز انتهاي حجم جاري مطابق بـا فرمـول زيـر محاسـبه      MACمقدار 

  :کرده  و نمايش داد
MAC = %ET(AA1)/X(AA1) + %ET(AA2)/X(AA2) + %ET(N2O)/100  
X(AA): HAL=0.75%, ENF=1.7%, ISO=1.15%, SEV=2.05%, DES=6.0% 

  
  :نکته

  .شـود ل فردي در محاسبات بـاال در نظـر گرفتـه نمـي    سن بيمار همچون ساير عوام
تنهـا بـراي پرابهـاي     (AA2)ميزان گاز انتهاي حجم جاري براي مـاده بيهوشـي ثانويـه    

IRMA AX+/OR+  موجود است.  
  

  :سنسور اکسيژن
  .وجود دارد Multi-gasقابليت نصب سنسور اکسيژن بر روي پراب , در صورت تمايل
ت ويژه طوري طراحي شـده اسـت کـه داراي پاسـخ زمـاني بسـيار       به صور IRMAسنسور اکسيژن 

دهد که آناليز شـکل مـوج اکسـيژن در هـر     سريعي است و در نتيجه آن به سيستم اين اجازه را مي
بـراي آنـاليز گـاز    , معموال سنسورهاي اکسيژني که در بـازار وجـود دارنـد   . تنفس امکان پذير باشد

  .کننداکسيژن در هر تنفس بسيار کند عمل مي
به همراه ماشينهاي بيهوشي و ونيتوالتورهـايي کـه خـود مجهـز بـه       Multi-gasبراي استفاده مانيتور 

، يـک سنسـور    IRMAگيري اکسيژن هستند، به جاي سنسور اکسـيژن، بـرروي پـراب    سيستم اندازه
  بـا سنسـور اکسـيژن را نشــان     IRMAپـراب   ۱-۱۰شـکل  . شـود قـرار داده مـي   (dummy)مصـنوعي  

گيرد، اندازه گيري توزيع اکسيژن دمـي  قرار مي IRMAسنسور اکسيژن که بر روي  پراب . هددمي
 .کندو بازدمي را امکان پذير مي
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   با سنسور اکسيژن و آداپتور راه هوايي IRMAپراب  ۱-۱۰شکل 
  

قابليت جايگزيني سنسور اکسيژن اصلي به جاي سنسور اکسيژن مصنوعي و انـدازه گيـري اکسـيژن    
  .ميشه وجود دارده

سنسـور را در جهـت   , با پيچ گوشتي يـا يـک ابـزار مناسـب    , براي تعويض سنسور اکسيژن تمام شده
سپس سنسور خالي شده را در بياوريد و سنسور اکسيژن جديـد را بـا دقـت    . پادساعتگرد بچرخانيد

  .در محل خود قرار دهيد
  

  هشدار 
و قبل از پايـان زمـان انقضـا    )  C°8~2(.سنسور اکسيژن بايد در محيط خنک نگهداري شود

  .نوشته شده بر روي بسته بندي آن مورد استفاده قرار گيرد
  

بـراي تغييـر سنسـور     " "REPLACE O2 SENSORهر شش ماه يکبار، زمـاني کـه سيسـتم بـا پيغـام      
رسـد، سنسـور   دهد و يا زماني که اعداد اکسيژن خوانده شده غير واقعي بـه نظـر مـي   مي هشدار
  .ن بايد تعويض شوداکسيژ

  
  هشدار 

سـاير  . فقط از سنسورهاي اکسيژن توصيه شده توسط شرکت سـازنده اسـتفاده کنيـد   
بـراي  . (سنسورهاي اکسيژن ممکن است در عملکـرد سيسـتم تـأثير نـامطلوب بگـذارد     

 ) مراجعه کنيد ۲۰بخش جزئيات بيشتر به 
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  هشدار 
         براي از بين بـردن سنسـورهاي اکسـيژن تمـام شـده بايـد طبـق قـوانين محلـي بـراي          

  .هاي بيولوژيکي رفتار شودآسيب
  

  هشدار 
سنسور اکسيژن تمام شده را بر روي پراب نگه نداريـد حتـي اگـر از آن پـراب اسـتفاده                 

  .کنيدنمي
  

  هشدار 
سـعي نکنيـد   , واد سمي و سربي ساخته شـده اسـت  به دليل اين که سنسور اکسيژن از م

 .اجزاي سنسور اکسيژن را باز کنيد

  
  (Airway Adapter)آداپتور راههاي هوايي 

خردسـال و نـوزاد هـر    /آداپتور راههاي هوايي يک بار مصرف اسـت و بـراي دو کـاربرد بزرگسـال    
بـا دريچـه اکسـيژن و    خردسال به دو صورت /مدل بزرگسال. کدام آداپتور جداگانه اي وجود دارد

  .بدون دريچه اکسيژن قابل دسترس است
مجهـز  , به منظور محافظت سنسور اکسـيژن از آلـودگي  , آداپتور راههاي هوايي با سنسور اکسيژن

براي مانيتورها، ماشينهاي بيهوشي و ونتيالتورهـايي کـه خـود مجهـز بـه      . باشدبه فيلتر ضد آب مي
  .هوايي بدون دريچه اکسيژن قابل استفاده مي باشد آداپتور راههاي, سنسور اکسيژن هستند

  
  
  
  
  

  آداپتورهاي هوايي ۲-۱۰شکل 
  کودک بدون دريچه اکسيژن و با دريچه اکسيژن و مدل نوزاد/مدل بزرگسال
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  هشدار 
آداپتورهـاي  . آداپتورهاي يک بار مصرف نبايد براي بـيش از يـک بيمـار اسـتفاده شـود     

ين المللي در مورد آلودگي هاي بيولوژيکي مواد مصـرفي  استفاده شده بايد طبق قوانين ب
  .معدوم شوند

 
  هشدار 

  . کبار مصرف مجددا استفاده نشودي، از قطعات ياز انتقال آلودگ يريل جلوگيبه دل
  

  هشدار 
از آداپتورها در صورتي که آداپتور و يا بسته بندي آن صدمه ديده اند به هيچ عنوان 

  .به محل خريداري شده برگردانيد استفاده نکنيد و آن را
  

  هشدار 
اسـتفاده از    .توصيه شده توسط شرکت سازنده استفاده کنيد IRMAفقط از آداپتورهاي 

براي جزئيـات بيشـتر   . (شودآداپتورهاي ديگر باعث اختالل در صحت عملکرد سنسور مي
  .)يدمراجعه کن ۲۰فصل به 

  
  هشدار 

بـه دليـل اينکـه    , هاي بزرگسـال بـراي نـوزادان اسـتفاده نکنيـد     به هيچ عنوان از آداپتور
 .کندميلي ليتر فضاي مرده به مدار تنفسي بيمار اضافه مي ۶آداپتورهاي بزرگسال 

  
  هشدار 

ـ   , به هيچ عنوان از آداپتور هاي نوزادان براي بزرگسـاالن اسـتفاده نکنيـد    ه بـه دليـل اينک
  آداپتورهاي نوزاد مقاومت اضافي را در برابر جريان هوا بـه مـدار تنفسـي بيمـار اضـافه      

  .کندمي
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  رسـاند و  هاي نوزاد طوري طراحي شده اسـت کـه حجـم فضـاي مـرده را بـه حـداقل مـي        آداپتور

آداپتـور نـوزاد فقـط در مـدل بـدون      . توان از آن حتي براي بيماران بسيار کوچک استفاده کـرد مي
  .موجود است O2چه دري

  
  )۳-۱۰شکل ( Multi-gasمراحل آماده سازي براي مانيتورينگ 

  .را به کانکتور آن در پليت بغل سيستم مانيتورينگ عالئم حياتي وصل کنيد IRMAسنسور . ۱
طوري کـه صـداي کليـک    , وصل کنيد IRMAرا به محل آن در سنسور  IRMAآداپتور راه هوايي . ۲

  .ده نصب درست آداپتور استشنيده شود که نشان دهن

  
  مرحله دوم آماده سازي.   ۳a-۱۰شکل 

  
شود که نشان دهنده آماده بودن سنسور بـراي کـار   روشن مي IRMAنشانگر سبز روي سنسور . ۳

  .است

  
  مرحله سوم آماده سازي.  b ۳-۱۰شکل 

 
  .شکل مدار تنفسي وصل کنيد Yرا به آداپتور  IRMAيک سر آداپتور . ۴
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  مرحله چهارم آماده سازي.  c ۳-۱۰شکل 

 
  .را به تيوپ متصل به بيمار وصل کنيد IRMAسمت ديگر آداپتور . ۵

  
 مرحله پنجم آماده سازي.  d ۳-۱۰شکل

 
  

  :نکته
بين لوله تراشه و پراب  )HME )Heat Moisture Exchangerشود از توصيه مي

هوايي در  داپتور راههاياز آ IRMAدر کنار پراب  HMEبا استفاده از . استفاده شود
به تعويض آداپتور را شود و نياز ثير بخار آب محافظت ميأبرابر ترشحات و ت

    دهد که پراب را در هر حالتي کهدهد و به اپراتور اين اجازه را ميمي کاهش
  .خواهد نصب کندمي
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   HMEاستفاده از . e ۳-۱۰شکل 

  
هميشـه جهـت قرارگيـري    , کنيداستفاده نمي HMEزا IRMAدر صورتي که براي محافظت پراب  .۶

  .گيري بايد طوري باشد که نشانگر روي سنسور به سمت باال قرار گيردسنسور در هنگام اندازه

  
 

  سازيمرحله ششم آماده. f ۳-۱۰شکل 
  

  :نکته
 . پراب ايرما براي تماس با بدن بيمار در نظر گرفته نشده است

  
  هشدار 

يرما به مدار تنفسي نوزادان اين نكته حائز اهميت است كه از تماس هنگام اتصال پراب ا
  .مستقيم پراب ايرما و بدن نوزاد جلوگيري شود

چنانچه به هردليل پراب ايرما در تماس مستقيم با بخشي از بدن نـوزاد اسـت بايـد بـين     
  . پراب ايرما و بدن نوزاد مواد عايق قرار داده شود
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  چک کردن قبل از استفاده
از  (%21)از روي مـانيتور   O2با خوانـدن عـدد   , بل از اتصال آداپتور راههاي هوايي به مدار تنفسيق

براي دستورالعمل چگونگي انجام کاليبراسيون هـواي  . اطمينان حاصل نماييد O2کاليبراسيون سنسور 
  .محيط به بخش بعد مراجعه کنيد

ثالً اتصال سنسور به آداپتور اطمينـان حاصـل   قبل از استفاده ازسيستم از صحت اتصاالت مدار بيمار م
قبل از استفاده داخل سنسور تنفس کنيد و از صـحت عـدد نمـايش داده شـده و عـدم جمـع       . کنيد

با ديدن شکل موج مناسـب در  . مطمئن شويد XTPو پنجره هاي  IRMAشدن گاز بين سر سنسور 
  .صفحه نمايش اتصاالت مدار تنفسي کامالً برقرار است

 

  :نکته
 .کندگيري در طول مدت زمان استفاده هيچ تغييري نميدقت اندازه

  
  :نکته

ثيري در دقـت  أتغييرات در فشار جو ت, به علت وجود جبران سازي داخلي فشار جو
 .گذاردگيري نمياندازه

  
  :نکته

 .گذاردگيري نميثيري در دقت اندازهأهيچ ت 10KPaتغييرات فشار جو تا 

  
  )Room air calibration(يژن نسبت به هواي اتاق کاليبراسيون سنسور اکس

کاليبراسيون سنسور اکسيژن نسبت به هواي اتاق به طـور اتوماتيـک هـر بـار کـه آداپتـور راههـاي        
  .شودشود، انجام ميجدا مي IRMAاز سر سنسور  IRMAهوايي 

وايي از آن جـدا  در يک بازه زماني به طور پيوسته بدون اينکه آداپتور راههاي ه IRMAاگر سنسور 
شده باشد کار کند و يا اگر دماي عملکردي براي سنسور اکسيژن به طـور مشـخص عـوض شـود،     

کنـد و بـر روي صـفحه نمـايش پيغـام                    پيغام نياز به کاليبراسيون مجدد را ارسال مـي  IRMAسنسور 
"ROOM AIR CALIB REQUIRED" شودظاهر مي.  

  :يژن نسبت به هواي محيط از روش زير استفاده کنيدبراي کاليبراسيون سنسور اکس
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  .هاي هوايي جدا کنيدرا از آداپتور راه IRMAسنسور -۱
 .آنقدر صبر کنيد تا نشانگر روي پراب به رنگ قرمز چشمک بزند-۲

 .برگردانيد IRMAآداپتور راههاي هوايي را در محل خود بر روي سنسور -۳

 .شن شودچک کنيد که نشانگر به رنگ سبز رو-۴

گيـري شـده بـر    انـدازه  O2چک کنيـد  , در حالتي که سنسور به مدار تنفسي متصل نيست-۵
  .باشد %21روي مانيتور 

  
  چک کردن با گاز نمونه

بايد با يک گاز مرجـع مقايسـه شـود و     IRMAگيري سنسور در فواصل زماني منظمي صحت اندازه
توسط پرسنل مجاز و آموزش ديـده شـرکت    اين کار بايد فقط. دقت آن مورد بازبيني قرار بگيرد

  .سازنده انجام گيرد
  

  هشدار 
اين دستگاه فقط بايد توسط افراد آموزش ديده و آشنا بـه دفترچـه راهنمـاي سيسـتم     

  .استفاده گردد
  

  هشدار 
  .زا نبايد استفاده شوداز اين دستگاه در مجاورت گازهاي بيهوشي اشتعال

  

  هشدار 
يري از روي شکل موج و مقادير خوانده شده بايد از صـحت عملکـرد   قبل از هر گونه تفس

انسداد نسبي راههاي هوايي با آب باعث اعوجـاج در  . اطمينان حاصل کنيد Multi-gasپراب 
توانــد باعـث کــاهش  همچنـين نشــتي در راه هـاي هــوايي مـي   . شــودشـکل مــوج مـي  

 .چک کنيد يستم را کامالًبنابراين قبل از مانيتورينگ س. شود Multi-gasمقاديرعددي 

  
  هشدار 
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بـراي اطمينـان از   . گذاردگيري تأثير ميدر اندازه RFوجود موبايل و تجهيزات با ارتباطات 
را در محيطـي دور از تشعشـعات الکتـرو مغناطيسـي      IRMAگيري، سنسور صحت اندازه

  .مورد استفاده قرار دهيد
  

  هشدار 
ايـن حالـت باعـث جمـع     , آداپتور زانويي قرار ندهيدرا بين تيوپ تراشه و  IRMAآداپتور 

  .شودهاي آداپتور ميشدن ترشحات بيمار و انسداد پنجره

  
  اتصال آداپتور ۴-۱۰شکل 

  
  هشدار 

هـاي هـوايي را بـه    براي جلوگيري از جمع شدن ترشحات در پنجره آداپتـور، آداپتـور راه  
  .قرار ندهيدصورت عمودي قرار دهيد و هرگز آن را به حالت افقي 

  
 

 IRMAقرارگيري آداپتور  ۵-۱۰شکل
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  :نکته
ــه همــراه  IRMAهــاي هــوايي از آداپتــور راه ــا  MTERED DOSE INHALERSب     ي

اين کـار باعـث تحـت تـأثير     . هاي پزشکي توليد کننده بخار استفاده نشوددستگاه
  .شودهاي هوايي ميهاي آداپتور راهقرار گرفتن انتقال نور در پنجره

  
  :نکته

  .را نکشيد IRMAهرگز کابل سنسور 
  

  :نکته
  :خارج از دماي ذکر شده در زير استفاده نکنيد IRMAاز سنسور 

IRMA ICU/OR/OR+: 10~35°C 
IRMA AX/AX+:  10~40°C 
IRMA CO2:   0~40°C 

  
  هشدار 

. مطمـئن شـويد   IRMAاز صحت عملکرد آشکارساز اتصال  GASقبل از شروع مانيتورينگ 
  . بايد نمايش داده شود "No Sensor"را از محل آن قطع کنيد، پيغام  IRMAسنسور 

  
  :نکته

  .مراجعه کنيد APPENIDX Vبه  IRMAبراي اطالع از جزئيات عملکرد ماژول 



  دفترچه راهنما     GAS (mainstream): ۱۰فصل 
 

  ١ -١٠۴  

۱۰-۲ GAS WINDOW  
  :ارد زير نشان داده می شودمو CO2پنجره پارامتر در 

  
 CO2پنجره پارامتر  ۶-۱۰شکل 

  
 :به صورت زير است GASپنجره پارامتر   Multi-Gasدرصورت استفاده از سنسور 

  
   GASپنجره پارامتر  ۷-۱۰شکل 

  
    : نکته

  بـه مـانيتور، ابتـدا نـوع سنسـور بررسـي        PHASEINبا اتصـال پـراب کپنـوگرافي    
  .شودنوشته ميCO2 جلوي سيگنال ) ISAيا  IRMA(مي شود سپس نام آن 

 
  

  : نکته
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در . آيـد بـاال مـي   IRMAبراي سنسـور   Gasسيستم به صورت پيش فرض با منوي 
به سيستم متصل شود، بـا   ISAقرار داشته باشيم و پراب  GASصورتي که در منوي 
تـوان تغييـرات منـو بـراي     و وارد شدن مجدد به آن مي EXITيکبار کليک بر روي 

ــور سن ــود ISAس ــاهده نم ــوي   . را مش ــتن در من ــرار داش ــورد ق ــر در م ــن ام  اي

GAS ALARM افتدنيز اتفاق مي .  
  

 :باشدبه صورت زير مي در مدهای مختلف Mainstreamبرای سنسور کپنوگرافی پنجره 
 

 
a  ( پنجرهCO2 WINDOW  در مدCO2(ONLY) 

  

 
b  ( پنجرهCO2-O2 WINDOW  در مدICU 
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c  ( پنجرهGAS WINDOW  در مدهایAX , AX+  

 
 

  
d  ( پنجرهGAS WINDOW  در مدهایOR , OR+  

   در مدهای مختلفMainstream برای سنسور پنوگرافی پنجره ک ۸-۱۰ شکل
 
   ■    Co2 UNIT   

هـاي قابـل دسـترس    انتخـاب . شـود اسـتفاده مـي   Co2گيري از اين قسمت براي تنظيم واحد اندازه
mmHg , KPa  ،%V است . EtCo2 واحد درصـد حجمـي    در)V (%  مقـدار  بيـانگر EtCo2    بـه صـورت

  بـر فشـار جـو بـه دسـت      mmHgبر حسب  EtCo2که با تقسيم مقدار  باشدمي جو فشار درصدي از
  .آيدمي

 
)(

)(2

mmHgBarometric

mmHgEtCo

p
P

 = EtCo2(%V)  
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1000
322.133 )(2 mmHgEtCoP×

 = EtCo2(KPa)  

  
   ■    SIGNAL SWEEP  

هـاي قابـل   انتخاب. شوداستفاده مي Multi-gasراي تنظيم سرعت نمايش سيگنال هاي از اين قسمت ب
  .باشدمي mm/s ۲۵و mm/s ۳  ،mm/s ۶  ،mm/s ۵/۱۲ دسترس 

  
   ■    SIGNAL SCALE  

 SIGNAL SCALEجـدول زيـر بـراي    , بسته به نوع شکل موجي که توسط اپراتورانتخاب شده است
 : در دسترس خواهد بود

  
AA Waveform Scale  N2O Waveform Scale  O2 Waveform Scale  CO2 Waveform Scale  

1,2,3,5,10,20% 
<AUTOSCALE> 

0-50% 
0-100% 

<AUTOSCALE>  

0-50% 
0-100%  

<AUTOSCALE>  

0-50 mmHg , 0-6% 
0-100 mmHg , 0-10% 

0-200 mmHg , 0-20%V 
<AUTOSCALE>  

  .کندرا انتخاب مي SCALEبهترين نوع  سيستم به طور اتوماتيک AUTOSCALEبا انتخاب 
  
   ■    WAVEFORM  

. بـر روي صـفحه نمـايش را انتخـاب کنـد      Multi-gasتواند نـوع شـکل مـوج    با اين تنظيم اپراتور مي
  .باشندمي AAو  CO2  ,N2O  ,O2انتخابهاي در دسترس براي شکل موج 

  
   ■    COMPENSATE  

اين حالـت بـه صـورت    . کنندتداخل ايجاد مي CO2زه گيري وجود اکسيژن و اکسيد نيتروژن در اندا
  .شود و بايد جبران سازي شودتداخل طيفي شناخته مي

و تنهـا  . شودگيري و به طور اتوماتيک جبران سازي مياندازه IRMAدر همه انواع سنسور  N2Oگاز 
، بـراي  N2O   به مـانيتور وصـل شـود بايـد ميـزان توزيـع گـاز        IRMA II (CO2)در صورتيکه پراب 

    N2O COMPENSATE  ،0-100%N2Oهـاي قابـل دسـترس بـراي     سنسور ارسال شـود کـه انتخـاب   
  .باشدمي

هستند به طور  O2که داراي سنسور  IRMAثير اکسيژن براي همه انواع سنسور أجبران سازي ت
زماني  براي مثال, اشته باشدسنسور اکسيژن ند IRMAزماني که سنسور  .شوداتوماتيک انجام مي
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  گيري اکسيژن به وسيله تجهيزات ديگري چون ماشين بيهوشي و يا ونتيالتور انجاماندازهکه 
 . ميزان توزيع اکسيژن جاري بيمار بايد به سنسور ارسال شود, شودمي 

, هاي قابل دسترس در حالتي که سنسور اکسـيژن وجـود نـدارد   ، انتخاب O2 COMPENSATEبراي 
OFF  100-1و%O2 ايـن انتخـاب بـه    , در صورتي که سيستم داراي سنسـور اکسـيژن باشـد   . دباشمي

AUTO باشدشود و قابل تغيير نميتبديل مي.  
  
   ■    GAS UNIT 

مـورد   AA (DES,HAL,ISO,ENF,SEV)و  O2  ,N2Oگيـري بـراي گازهـاي    براي تنظيم واحد اندازه
  .باشدمي V%و  KPaانتخاب هاي قابل دسترس . گيرداستفاده قرار مي

  
   ■    AGENT  

شـود و بـر   از اين تنظيم براي انتخاب نوع گاز بيهوشي که به بيمـار اعمـال مـي    IRMA ORدر حالت 
 DES  ,HALانتخاب هاي قابل دسـترس  . شودروي صفحه نمايش بايد نمايش داده شود استفاده مي

 ,ISO  ,SEV  وENF باشدمي.  
در ايـن  . دهـد ک نـوع گـاز بيهوشـي را تشـخيص مـي     سيستم به طور اتوماتي,  +IRMA ORدر حالت 

 .باشدآيد و قابل تغيير نميدر منو به نمايش در مي "AUTO"تنظيم عبارت 
  

  :نکته 
گيري گازهاي بيهوشي را دارد که سيستم زماني قابليت اندازه IRMA ORدر حالت 

 .بيشتر باشد %0.2ميزان گاز بيهوشي از 

  
  :نکته 

توزيع گاز بيهوشي از آستانه تشـخيص سنسـور بيشـتر     اگر,  +IRMA ORدر حالت 
  بـه نمـايش در    Multi-gasبه جاي نام گاز بيهوشي در پنجـره   "?AA"عبارت , نباشد

 . آيدمي
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  :نکته 
اگر مخلوط دو گاز بيهوشي در راههاي هـوايي بيمـار وجـود    ,  +IRMA ORدر حالت 

ه قابـل تشـخيص سنسـور    هـاي آسـتان  داشته باشد و توزيع اين گازها از محدوده
  در فضاي پيغام هاي خطا بـه نمـايش در    "AGENT MIXTURE"پيغام , بيشتر باشد

  .آيدمي
  

   ■    WORK MODE 
     و "standby"هاي قابـل دسـترس   انتخاب. شودگيري استفاده مياز اين قسمت براي تنظيم مد اندازه

" "measure حالت پيش فرض .باشدمي )Default ( در سيستم، مد" "measure براي اسـتفاده   .باشدمي
, Multi-gasبا قطـع مانيتورينـگ    standby" "مد در .را انتخاب کنيد measure" "مد از مانيتورينگ گازها

  .افزايش مي يابد IRMAمنبع مادون قرمز و ماژول  مفيد عمر توان مصرفي کاهش و
  

  :نکته 
کنيـد، سنسـور را از   اسـتفاده نمـي   Multi-gasشود وقتي از مانيتورينگ توصيه مي

 .سيستم جدا کنيد

  
  :نکته

دقيقـه سـيگنال    ۳۰، مانيتور بـه مـدت    IRMAدر صورتي که بعد از اتصال سنسور 
CO2    دريافت نکند، به منظور کاهش توان مصرفي و افزايش عمر مفيـد منبـعIR  و

   Standby شـود و بـه مـد   ، سنسور به طور اتوماتيک غير فعـال مـي   IRMAسنسور 
 .رودمي

  
  :نکته

دقيقه بعد از اتصال سنسور به مانيتور آداپتور به سنسور متصل  ۱۰اگر به مدت 
 .بردمي Standbyنباشد، مانيتور به طور اتوماتيک سنسور را به مد 
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  :نکته
به طور دستي  Multi-gasبا وارد شدن به منو  IRMAبراي استفاده مجدد از سنسور 

  .ببريد measureسيستم را به مد 
  

   ■    GAS / RESP  
 RESP" "مـاژول  يـا  و"Multi-gas"مـاژول   طريـق  از يکنيم که ارزيـابي تنفسـ  ن ميعييبا اين انتخاب ت

  انتخـاب   RESP" "وقتـي کـه   ,مـي باشـد  " "RESPو GAS" "هـاي قابـل دسـترس   انتخاب .انجام گردد
نمـايش   RESPپارامترها و شکل موج  و مي برد Standby به مد را Multi-gasشود، سيستم ماژول مي

 .شودمي داده
  
   ■    FILL SIGNAL  

 .آيدشکل موج به صورت توپر به نمايش در مي "ON"با انتخاب 

  
■    CO2 ALARM 

 : شودز با منوي زير تا دکليک کني WINDOW GASپنجره از  " "CO2 ALARMبرروي 

  
  WINDOW CO2 / ALARM ۹-۱۰ شکل

  
• CO2 ALARM    

صـداي آالرم و روشـن   , هاي وقـوع آالرم ماننـد چشـمک زدن پارامترهـا    تمام نشانه "ON"نتخاب باا
هـاي وقـوع آالرم غيـر فعـال شـده و      تمام نشانه "OFF"با انتخاب . شودشدن نشانگر آالرم فعال مي

  . شودنمايش داده مي Multi-gasدر بخش مربوط به پارامتر " "عالمت 
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• ALARM LEVEL   
  .ترين نوع آالرم استحساس" ۱"است سطح " ۲"و"۱"ي قابل دسترس هاانتخاب

  
• EtCo2 LIMIT  
پـايين تنظـيم شـده    يـا  حـد بـاال و    انتهاي بازدم از CO2که مقدار, زماني فعال مي شود EtCo2آالرم 
 %2.6پـايين   براي حـد  و %6.5 باال براي حد پيش فرض مقدار) step 0.1% %13~0.4رنج( .کند تجاوز

  .باشدمي
  

• FiCo2 HIGH 
. کنـد  تجـاوز  دمـي از حـد بـاالي تنظـيم شـده،      CO2 زماني فعال مـي شـودکه مقـدار    FiCo2آالرم 

  .باشدمي %1.3 باال براي حد پيش فرض مقدار) step 0.1% %13~0.4رنج(
  

• AWRR LIMIT 
پـايين  يـا  راههـاي هـوايي ازحـد بـاال و      در تـنفس  نرخ که مقدار شودزماني فعال مي AWRRآالرم 
  )  120BrPM -1رنج . (شده تجاوز کند تنظيم

  BrPM 30  بزرگساالن/کودکان      :براي محدوده باال  پيش فرض مقدار
  BrPM 60       نوزاد

  BrPM 5   بزرگساالن/کودکان    :براي محدوده پايين  پيش فرض مقدار
 BrPM 15       نوزاد

  
• APNEA LIMIT  

قابـل   OFFو  ثانيـه  ۴۰تـا  ۱۰کـه از   .مي باشد ) APNEA(زمان ايست تنفسي  براي تنظيم قضاوت در
، آال رم غيـر  "OFF"بـا انتخـاب    .کم مـي شـود   و واحد زياد ۵چرخش به اندازه  هر با تنظيم است و

 .فعال خواهد شد

  
  ■    GAS ALARM 

  : شودز با منوي زير تا دکليک کني WINDOW GASپنجره از  " "GAS ALARMبرروي 
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  WINDOW GAS /ALARM ۱۰-۱۰ شکل

  
• N2O ALARM     ،AA ALARM  وO2 ALARM 

هـاي وقـوع آالرم ماننـد چشـمک زدن     تمـام نشـانه  بـرای هريـک از گزينـه هـای فـوق،       "ON"باانتخاب 
هـاي  تمام نشانه "OFF"با انتخاب . شودصداي آالرم و روشن شدن نشانگر آالرم فعال مي, پارامترها

نمـايش داده مـي   Multi-gasبه پارامتر در بخش مربوط " "وقوع آالرم غير فعال شده و عالمت 
  . شود

  
• ALARM LEVEL   
  .ترين نوع آالرم استحساس" ۱"است سطح " ۲"و"۱"هاي قابل دسترس انتخاب

  
• EtN2O LIMIT 
پايين تنظـيم شـده تجاوزکنـد، فعـال     يا حد باال و  انتهاي بازدم از N2Oزماني که مقدار EtN2Oآالرم 

   %35پـايين   بـراي حـد   و %75 بـاال  بـراي حـد   پـيش فـرض   ارمقد) step 1% %100~1رنج. (شودمي
  .باشدمي

  
• FiN2O LIMIT 
. شـود پايين تنظيم شده تجاوزکند، فعـال مـي  يا حد باال و  از دمي N2Oزماني که مقدار FiN2Oآالرم 

 .باشدمي %35پايين  وبراي حد %75 باال براي حد پيش فرض مقدار) step 1% %100~1رنج(
 
 
  



  دفترچه راهنما     GAS (mainstream): ۱۰فصل 
 

  ٢٣ -١٠  

• EtAA LIMIT 
پايين تنظـيم شـده تجاوزکنـد،    يا حد باال و  انتهاي بازدم ازگاز بيهوشي  زماني که مقدار EtAAرم آال

  . شودفعال مي
  

• FiAA LIMIT 
  پـايين تنظـيم شـده تجاوزکنـد، فعـال      يـا  حد باال و  ازگاز بيهوشي دمي  زماني که مقدار FiAAآالرم 

  . شودمي
  

  :نکته
  :باشد که عبارت است ازمتفاوت مي Defaultهر گاز بيهوشي داراي رنج آالرم و 

  
Anesthesia agent Alarm range Step Alarm limit default 

HAL 0.1~5% 0.1% 0.5~1.5% 
DES 0.1~18% 0.1% 5~10% 
ISO 0.1~5% 0.1% 0.8~2% 
SEV 0.1~8% 0.1% 1~3% 
ENF 0.1~5% 0.1% 0.5~1.5% 

  
• EtO2 LIMIT 
  پـايين تنظـيم شـده تجاوزکنـد، فعـال      يـا  حـد بـاال و    تهاي بازدم ازان O2زماني که مقدار EtO2آالرم 

   %50پـايين   بـراي حـد   و %100 بـاال  بـراي حـد   پيش فرض مقدار) step 1% %105~18رنج. (شودمي
  .باشدمي

  

• FiO2 LIMIT 
. شـود پايين تنظـيم شـده تجاوزکنـد، فعـال مـي      يا حد باال و از دمي O2زماني که مقدار FiO2آالرم 

  .باشدمي %50پايين  وبراي حد %100 باال براي حد پيش فرض مقدار) step 1% %105~18رنج(
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   ■ ZERO       
  :شود باز زير منو کليک کنيد تا GAS WINDOWاز پنجره  "ZERO "برروي 

  
  GAS /ZERO WINDOW ۱۱-۱۰ شکل

  
ـ    IRMAهر زمان که آداپتور  ZEROINGعمليات  ده شـده  تعويض شود يا افسـتي در مقـادير خوان

بـه نمـايش دربيايـد،    "CO2/N2O/AGENT INVALID, PLEASE ZERO''ديده شود و يا پيغـام خطـا   
  .بايد انجام شود

  
  :نکته

بايد در شرايط خـاص و توسـط افـراد داراي صـالحيت انجـام       ZEROINGعمليات 
به عنـوان بخشـي از    ZEROINGقبل از هر بار استفاده از پراب نبايد عمليات . شود

  . ندازي انجام شوداروش راه
  

را  Zeroingگـرم شـده و سـپس    IRMA (CO2) ثانيه صبر كنيد تـا پـراب   ۱۰پس از روشن نمودن،  -
  . انجام دهيد

گرم شود و سـپس فرمـان    IRMA (CO2)ثانيه صبر كنيد تا پراب  ۱۰پس از تعويض آدابتور، حداقل 
  . را اعمال كنيد  Zeroمرجع 

گرم شـود و سـپس فرمـان     IRMA (OR)قه صبر كنيد تا پراب دقي۱پس از تعويض آدابتور، حداقل  
  .را اعمال كنيد  Zeroمرجع 

 IRMA (AX+/OR+) پس از روشن نمودن و پس از تعويض آدابتور ، يک دقيقه صبر كنيد تا پراب -
     ثانيه به حالت ۵به مدت  سبز رنگ روي پراب حدوداً Zeroing  ،LEDدر طول . گرم شود
  .  يدآميزن درچشمك
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انجـام   ZEROINGعمليـات  , قبل از سپري شـدن ايـن زمـان زده شـود     ZEROدر صورتي که کليد  
  .نمايش داده خواهد شد ”UNABLE TO ZERO,SENSOR WARMING UP“نخواهد شد و پيغام 

  
  هشدار 

  .شود ZEROبايد نسبت به هواي محيط  IRMAگيري دقيق، سنسور براي اندازه
  

  هشدار 
 .شودگيري ناصحيح مي، منجر به اندازه Zeroingيح اجراي نا صح

  
 .از يک اتاق که داراي تهويه مناسب است، استفاده شود ZEROINGبراي انجام عمل . ۱

. مطمئن شويد که سنسور به سيستم متصل است و هيچ پيغام خطايي نمايش داده نشده است. ۲
  ) APNEAبجز پيغام (
۳ . >ZERO <  را از پنجرهZERO WINDOW انتخاب کنيد. 

  .فشار دهيد  ZEROINGکليد روتاري را براي شروع عمل . ۴
 

بـا   ZEROINGوقتـي عمـل   . آيدبه نمايش درمي ZEROINGدر حين عمل  "PLEASE WAIT"پيغام 
کـردن، ذخيـره و در    ZEROزمان آخـرين  . شودظاهر مي "ZERO IS OK"موفقيت تمام شد پيغام 

اتفـاق افتـاده    ZEROINGدر صورتي که اشکالي در حين عمل . دشومحل موردنظر نمايش داده مي
  .آيدبه نمايش درمي ZERO WINDOWباشد پيغام خطا در پنجره  

قـرار گـرفتن در شـرايط    . بايد از تنفس درون آداپتـور خـودداري کـرد    ZEROINGدر هنگام عمل 
 ZEROING يکي از نکـات مهمـي اسـت کـه بـراي داشـتن يـک        ) O2 , 0%CO2%21(محيطي مناسب 

 .يکبار سيستم را چک کنيد ZEROINGهميشه بعد از انجام عمل . درست الزم است
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   GASهاي آالرم پيغام ۱۰-۳
  آالرمهای فيزيولوژيکی) الف

  : افتدآالرم اتفاق مي کند، هاي مجاز تجاوزازمحدوده GASبه  وقتي که مقدار پارامترهاي مربوط
 صوتيآالرم  آالرم ديداري زمان وقوع الرمآ

AWRR HIGH مقدار ●  .کند تجاوز مجازباالي  حد.مقدارنرخ تنفس از AWRRزندچشمک مي.  
  . زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينـه متناسـب بـا     ●

  .شودسطح آالرم نمايش داده مي

  .شودفعال مي

AWRR LOW پايين تعيين شـده کمتـر    حد.مقدارنرخ تنفس از
  .باشد

  .زندمک ميچشAWRR مقدار ●
  . زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينـه متناسـب بـا     ●

 .شودسطح آالرم نمايش داده مي

   .شودفعال مي

EtCo2 HIGH مقــدارCO2  مجــازبــاالي  دازحــانتهــاي بــازدم 
  .تجاوزکند

  .زندچشمک ميEtCo2 مقدار ●
  زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينـه متناسـب بـا     ●

 .شودسطح آالرم نمايش داده مي

  .شودفعال مي

EtCo2 LOW مقدارCO2  پايين تعيين شده  دازحانتهاي بازدم
  .کمتر باشد

  .زندچشمک ميEtCo2 مقدار ●
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينـه متناسـب بـا     ●

 .شودسطح آالرم نمايش داده مي

  .شودفعال مي

FiCo2 HIGH مقدارCO2 مقدار ●  ..کند تجاوز مجاز دي ازحدم FiCo2زندچشمک مي.  
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينـه متناسـب بـا     ●

  .شودسطح آالرم نمايش داده مي

  .شودفعال مي

CO2 RESP 
APNEA 

براي مدت زمان خاص هيچ تنفسي انجام نشده 
  .است

 .زندنشانگر آالرم چشمک مي ●
 "CO2 RESP APNEA" پيغام●

  .زندبا زمينه قرمز چشمک مي

 .شودفعال مي

EtN2O HIGH  مقـدارN2O  مجــازبــاالي  دازحــانتهــاي بــازدم 
  .تجاوزکند

  .زندچشمک ميEtN2O مقدار ●
  زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينـه متناسـب بـا     ●

 .شودسطح آالرم نمايش داده مي

  .شودفعال مي
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EtN2O LOW مقدارN2O  ـ ـ  ازاي بـازدم  انته پـايين تعيـين    دح
  .شده کمتر باشد

  .زندچشمک ميEtN2O مقدار ●
  زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينـه متناسـب بـا     ●

 .شودسطح آالرم نمايش داده مي

   .فعال مي شود

FiN2O HIGH مقدارN2O مقدار ●  .کند تجاوز مجازباالي  دح دمي از FiN2Oزندچشمک مي.  
  .زندالرم چشمک مينشانگر آ●
پيغام با رنگ زمينـه متناسـب بـا     ●

  .شودسطح آالرم نمايش داده مي

  .شودفعال مي

FiN2O LOW مقدارN2O پايين تعيين شده کمتـر   دح دمي از
  .باشد

  .زندچشمک ميFiN2O مقدار ●
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينـه متناسـب بـا     ●

 .شودسطح آالرم نمايش داده مي

  .شودفعال مي

EtAA HIGH  مقدارAA  جاوزت مجازباالي  دح ازانتهاي بازدم 
  .کند

  .زندچشمک ميEtAA مقدار ●
  زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينـه متناسـب بـا     ●

 .شودسطح آالرم نمايش داده مي

  .شودفعال مي

EtAA LOW مقدارAA  پايين تعيين شـده   دح ازانتهاي بازدم
  .متر باشدک

  .زندچشمک ميEtAA مقدار ●
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينـه متناسـب بـا     ●

 .شودسطح آالرم نمايش داده مي

  .شودفعال مي

FiAA HIGH مقدارAA مقدار ●  .کند تجاوز مجازباالي  دح دمي از FiAAزندچشمک مي.  
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي●
نـه متناسـب بـا    پيغام با رنگ زمي ●

  .شودسطح آالرم نمايش داده مي

 شودفعال مي

FiAA LOW مقدارAA پايين تعيين شـده کمتـر    دح دمي از
  .باشد

  .زندچشمک ميFiAA مقدار ●
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينـه متناسـب بـا     ●

 .شودسطح آالرم نمايش داده مي

  شودفعال مي

EtO2 HIGH مقدارO2 تجاوز مجازباالي  دح ازاي بازدم انته 
  .کند

  .زندچشمک ميEtO2 مقدار ●
  زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينـه متناسـب بـا     ●

 .شودسطح آالرم نمايش داده مي

  .شودفعال مي
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EtO2 LOW مقدارO2  پايين تعيين شـده   دح ازانتهاي بازدم
  .کمتر باشد

  .زندچشمک ميEtO2 مقدار ●
  زندگر آالرم چشمک مينشان●
پيغام با رنگ زمينـه متناسـب بـا     ●

 .شودسطح آالرم نمايش داده مي

   .شودفعال مي

FiO2 HIGH مقدارO2 مقدار ●  .کند تجاوز مجازباالي  دح دمي از FiO2زندچشمک مي.  
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينـه متناسـب بـا     ●

 .شودسطح آالرم نمايش داده مي

  .شودفعال مي

FiO2 LOW  مقدارO2 پايين تعيـين شـده کمتـر     دح دمي از
  .باشد

  .زندچشمک ميFiO2 مقدار ●
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينـه متناسـب بـا     ●

  .شودسطح آالرم نمايش داده مي

  .شودفعال مي
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 توضيحات راه حل علت آالرم

CO2 SYSTEM FAULT 
# 1,2,3,4 

سيستم را يک بار خاموش و روشن   اشکال در سنسور
پيغـام دوبـاره    که در صورتي. کنيد

با خدمات پس از , نمايش داده شد
ــاس   ــازنده تم ــرکت س ــروش ش ف

  .بگيريد

د رنگ با زمينه زرپيغام ,  ۲آالرم سطح 
بـا فشـار دادن   . شـود نمايش داده مي

ــد  ــگ   ALARM SILENCEکلي رن
الرم غيــر آزمينــه پيغــام خاکســتري و 

  .شودنظر ميفعال شده و از آن صرف

CO2 REPLACE 
ADAPTER   

با زمينه زرد رنگ پيغام ,  ۲آالرم سطح   .آداپتور را عوض کنيد  .IRکاهش سيگنال 
بـا فشـار دادن   . شـود نمايش داده مي

ــد ک ــگ   ALARM SILENCEلي رن
الرم صـداي آ زمينه پيغام خاکستري و 

 .شودثانيه غير فعال مي ۱۲۰براي مدت 

CO2 NO ADAPTOR 

اي با زمينه فيروزهپيغام . ۳آالرم سطح   .آداپتور را به سنسور متصل کنيد  .آداپتور به سنسور متصل نيست
بـا فشـار    . رنگ نمايش داده مي شود

رنگ  ALARM SILENCEدادن کليد 
الرم غيــر آ زمينــه پيغــام خاکســتري و
 .شودنظر ميفعال شده و از آن صرف

CO2 INVALID  

ــزان  ــت   CO2ميـ ــج دقـ از رنـ
  .سيستم خارج شده است

ــتم را  ــد ZEROسيسـ ــر . کنيـ اگـ
همچنان پيغام باقي ماند، با خدمات 
ــروش شــرکت ســازنده   پــس از ف

  .تماس بگيريد

گ با زمينه زرد رنپيغام ,  ۲آالرم سطح 
بـا فشـار دادن    .شـود نمايش داده مي

ــگ  ALARM SILENCEکليـــد  رنـ
الرم غيــر آ زمينــه پيغــام خاکســتري و
  .شودنظر ميفعال شده و از آن صرف

O2 INVALID  

از رنج دقت سيسـتم   O2ميزان 
 .خارج شده است

ــتم را  ــد ZEROسيسـ ــر . کنيـ اگـ
همچنان پيغام باقي ماند، با خدمات 
ــروش شــرکت ســازنده   پــس از ف

  .اس بگيريدتم

با زمينه زرد رنگ پيغام ,  ۲آالرم سطح 
بـا فشـار دادن    .شـود نمايش داده مي

ــد  ــگ   ALARM SILENCEکلي رن
الرم غيــر آ زمينــه پيغــام خاکســتري و
  .شودنظر ميفعال شده و از آن صرف

N2O INVALID 

ــزان  ــت   N2Oميـ ــج دقـ از رنـ
 سيستم خارج شده است

ــتم را  ــد ZEROسيسـ ــر . کنيـ اگـ
ام باقي ماند، با خدمات همچنان پيغ

ــروش شــرکت ســازنده   پــس از ف
  .تماس بگيريد

با زمينه زرد رنگ پيغام ,  ۲آالرم سطح 
بـا فشـار دادن    .شـود نمايش داده مي

ــد رنــگ   ALARM SILENCEکلي
الرم غيــر آ زمينــه پيغــام خاکســتري و
  .شودنظر ميفعال شده و از آن صرف

AGENT INVALID  

دقت ميزان گاز بيهوشي از رنج 
 سيستم خارج شده است

ــتم را  ــد ZEROسيسـ ــر . کنيـ اگـ
همچنان پيغام باقي ماند، با خدمات 
ــروش شــرکت ســازنده   پــس از ف

با زمينه زرد رنگ پيغام ,  ۲آالرم سطح 
بـا فشـار دادن    .شـود نمايش داده مي

ــد  ــگ   ALARM SILENCEکلي رن



  دفترچه راهنما     GAS (mainstream): ۱۰فصل 
 

  ٣٠ -١٠  

 توضيحات راه حل علت آالرم

الرم غيــر آ زمينــه پيغــام خاکســتري و  .تماس بگيريد
  .شودنظر مين صرففعال شده و از آ

ACCUTACY 
INVALID, PLEASE 
ZERO. 

ميزان گازهاي بيهوشـي از رنـج   
 دقت سيستم خارج شده است

ــتم را  ــد ZEROسيسـ ــر . کنيـ اگـ
همچنان پيغام باقي ماند، با خدمات 
ــروش شــرکت ســازنده   پــس از ف

  .تماس بگيريد

با زمينه زرد رنگ پيغام ,  ۲آالرم سطح 
دادن  بـا فشـار   .شـود نمايش داده مي

ــگ  ALARM SILENCEکليـــد  رنـ
الرم غيــر آ زمينــه پيغــام خاکســتري و
  .شودنظر ميفعال شده و از آن صرف

CO2 INVALID 
AMBIENT PRES   

 

فشار محـيط از رنـج عملکـردي    
  .سيستم خارج شده است

سيستم را خاموش وروشـن کنيـد،   
اگر همچنان پيغام نمايش داده شد 
با خدمات پـس از فـروش شـرکت    

  تماس بگيريد سازنده

با زمينه زرد رنگ پيغام ,  ۲آالرم سطح 
بـا فشـار دادن    .شـود نمايش داده مي

ــگ  ALARM SILENCEکليـــد  رنـ
الرم بـراي  آ زمينه پيغـام خاکسـتري و  

  .شودثانيه غير فعال مي ۱۲۰مدت 

CO2 INVALID 
AMBIENT TEMP 

دماي داخلي از رنـج عملکـردي   
  ..سيستم خارج شده است

وروشـن کنيـد،    سيستم را خاموش
اگر همچنان پيغام نمايش داده شد 
با خدمات پـس از فـروش شـرکت    

  .سازنده تماس بگيريد

با زمينه زرد رنگ پيغام ,  ۲آالرم سطح 
بـا فشـار دادن    .شـود نمايش داده مي

ــگ  ALARM SILENCEکليـــد  رنـ
الرم بـراي  آ زمينه پيغـام خاکسـتري و  

  .شود ثانيه غير فعال مي ۱۲۰مدت 

O2 PORT FAILURE 

ــه  ــور راه O2دريچ هــاي آداپت
  .باشدهوايي مسدود مي

با زمينه زرد رنگ پيغام ,  ۲آالرم سطح   .آداپتور را تعويض کنيد
بـا فشـار دادن    .شـود نمايش داده مي

ــد  ــگ   ALARM SILENCEکلي رن
الرم بـراي  آ زمينه پيغـام خاکسـتري و  

  .ماندثانيه مسکوت مي ۱۲۰مدت 

REPLACE O2 
SENSOR 

سـپري   O2يـد سنسـور   عمر مف
  .شده و بايد تعويض شود

با زمينه زرد رنگ پيغام ,  ۲آالرم سطح   .جديد را جايگزين کنيد O2سنسور 
بـا فشـار دادن    .شـود نمايش داده مي

ــگ  ALARM SILENCEکليـــد  رنـ
الرم غيــر آ زمينــه پيغــام خاکســتري و
  .شودنظر ميفعال شده و از آن صرف

ROOM AIR O2 
CALIB REQUIRED 

يــن پيغــام زمــاني نمــايش داده ا
شــود کــه از سنســور بــراي مــي

مدت زيادي بدون اينکه آداپتور 
اســتفاده , از سنسـور جــدا شــود 

شده باشد و يا دماي عملکـردي  
ــر    ــيژن تغيي ــور اکس ــراي سنس ب

  .کرده باشد

کاليبراسيون با هـواي محـيط بايـد    
  .انجام شود

با زمينه زرد رنگ پيغام ,  ۲آالرم سطح 
بـا فشـار دادن    .شـود مينمايش داده 

ــگ  ALARM SILENCEکليـــد  رنـ
الرم بـراي  آ زمينه پيغـام خاکسـتري و  

  .ماندثانيه مسکوت مي ۱۲۰مدت 
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CO2 NO SENSOR 

سنســور از سيســتم جــدا شــده  
  است

سنسور را به سيسـتم وصـل کنيـد،    
اگر پيغام همچنان نمايش داده شد 
با خدمات پـس از فـروش شـرکت    

  .سازنده تماس بگيريد

اي با زمينه فيروزهپيغام , ۳م سطح آالر
بـا فشـار    .شـود رنگ نمايش داده مي

رنگ  ALARM SILENCEدادن کليد 
الرم غيــر آ زمينــه پيغــام خاکســتري و
  .شودنظر ميفعال شده و از آن صرف

  
  پيغام ها) ج

 توضيحات راه حل علت پيغام

CO2 SENSOR 
STANDBY MODE 

رد به صورتي دسـتي سيسـتم وا  
ــا  standbyمــد  شــده باشــد و ي

ــدت    ــراي م ــي ب ــيچ تنفس  30ه
دقيقه آشـکار نشـده باشـد و يـا     

 30بــراي مــدت  EtCo2مقــدار 
کمتر باشد و  4mmHgدقيقه از 

دقيقـه   ۱۰يا مـانيتور بـه مـدت    
  .را حس نکند IRMAآداپتور 

و تنظيم  GASبا وارد شدن به منو 
WORK MODE  بــــــر روي

MEASURE   ــت ــتم از حالـ سيسـ
STANDBY شودخارج مي.  

  

AGENT ID 
UNRELIABLE1 

صحت تشخيص و ميزان گاز  -
  .بيهوشي قابل اطمينان نيست

گاز بيهوشي در  ۲يش از  -
 .مدار تنفسي وجود دارد

ها، تراکم بااليي از محلول -
مواد پاک کننده يا ديگز 
گازهاي مزاحم در مدار 

  .تنفسي وجود دارد

   

  
  
  
  
  

                                                
  ).صادق نيست IRMA ORبرای (موجود است  +IRMA AX+/ORتنها برای  - ۱
 .صادق است IRMAتنها براي پرابهاي مولتي گاز  - ۲
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  : IRMAر هاي مختلف نشانگر روي سنسوحالت
  .سيستم در شرايط نرمال يا آماده به کار قرار دارد  نور سبز ثابت

  .است Zeroingسيستم در حال چک کردن   ۱نور سبز چشمک زن
  وجود گازهاي بيهوشي  ۲نور آبي ثابت

  مشکل در سنسور  نور قرمز ثابت
  .آداپتور را چک کنيد  نور قرمز چشمک زن

  
 IRMAتميز کردن سنسور ۱۰-۴

 تميز شود% ۷۰بايد توسط پارچه آغشته به اتانول و يا ايزوپروپيل حداکثر  IRMAسنسور  .۱

آداپتور استفاده شده را براي بيش از يـک بيمـار اسـتفاده    , هرگز آداپتورها را استريل نکنيد .۲
 .ها براي استفاده توسط يک بيمار طراحي شده استچرا که اين آداپتور, نکنيد 

 
  هشدار 

هـا را در اتـوکالو قـرار    هرگـز آن . قابل استريل نيستند IRMAاپتور سنسور اکسيژن و آد
  .شودها ميقرار دادن آنها در اتوکالو باعث آسيب رساندن به آن. ندهيد

 
  هشدار 

 .ور نکنيدسنسور را در مايعات غوطه, هرگز براي استريل کردن
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  )Gas )Sidestream مانيتورينگ ۱۱فصل 
  

  اطالعات کلي ۱۱-۱
  در واحـد زمـان ترسـيم    , هـاي هـوايي  يک شکل موج پيوسته از توزيع گـاز در راه  Gasبا مانيتورينگ 

هـاي  راه المتسـ  در ريـه هـا،  اين شکل موج براي پزشک امکان ارزيابي کيفيت تبـادل گـاز   , شودمي
را فـراهم   صحت عملکرد دسـتگاه ونتيالتـور   ريوي و -هاي قلبيصحت عملکرد فعاليت , هوايي بيمار

  .کندمي
  

  .کنداستفاده مي sidestreamگيري گازها از روش مانيتور عالئم حياتي براي اندازه
جهت اتصال بـه مـدار تنفسـي بيمـار، بـراي       Nomolineگيري ، مسير نمونه ISAدر محصوالت گروه 

هـاي تنفسـي طراحـي    در طول بيهوشي و ريکاوري و مراقبت مانيتور کردن گازهاي دمي و بازدمي
هـاي  و يـا اتـاق بيمـار و بـراي حالـت      ICUممکن است در اتاق عمـل و   ISAسنسورهاي . شده است

مختلف اورژانسهاي پزشکي يا اورژانس حمـل و نقـل اسـتفاده شـوند و در تمـام ايـن مـوارد بـراي         
  .شندبااطفال و بزرگساالن قابل تنظيم مي, نوزادان

و قابليـت تشـخيص   . شـود هاي مختلفي بـراي کـاربري بـه بـازار عرضـه مـي      اين سنسور به صورت
، انفلـوران   (HAL)هالوتان( گاز بيهوشي  ۵و (N2O) ، اکسيد نيتروژن (CO2)گازهاي دي اکسيدکربن 

(ENF)  ايزوفلوران ،(ISO)  سووفلوران ،(SEV)   و دسـفلوران(DES)  (  هـاي مختلـف بـه    بـا ترکيـب
  .باشدسيله پارامترهايي مانند نرخ تنفس، شکل موج و توزيع گازهاي دمي و بازدمي را دارا ميو
  

  :باشدهاي مختلف پراب به صورت زير ميترکيب
ISA CO2:   CO2 
ISA AX+:  CO2,N2O,دو گاز بيهوشي (DES,SEV,ENF,ISO,HAL), MAC 

 قابليت تشخيص اتوماتيک گازهاي بيهوشي
ISA OR+:  CO2,O2, N2O,دو گاز بيهوشي (DES,SEV,ENF,ISO,HAL), MAC 

  قابليت تشخيص اتوماتيک گازهاي بيهوشي 
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  گيرياساس اندازه
روش  معمـول از  به طـور . کندعمل مي ) IR(بر اساس روش جذب مادون قرمز  گازهامانيتورينگ 

 کننـد، مـي مـادون قرمـز را جـذب     هـايي کـه نـور   اسپکتروسکوپي براي اندازه گيري توزيع مولکول
 از گـاز باشـد، توزيـع   مـي  گـاز توزيع مولکولهاي  متناسب با IR جذباز آنجايي که  .شودياستفاده م

   .آيدبدست مي IRجذب  روي مقايسه با مقدار
طـول مـوج    ۹، به منظور تشـخيص نـوع گـاز و توزيـع آن، جـذب       +ISA AX+/ORبراي سنسور 

  . شودگيري ميمختلف در طيف مادون قرمز اندازه
و مواد بيهوشي در مخلوط گازهاي تنفسي بر پايـه ايـن حقيقـت اسـت کـه       N2O ,CO2گيري اندازه

ـ تجز. کننـد گازهاي مختلف نور مادون قرمز را در طول موج هـاي خاصـي جـذب مـي     ـ ه و تحلي ل ي
ـ رد از ايگ يصورت م ISA يزر گازهايتوسط آناال يتنفس يگازها ـ ن رو انـدازه گ ي جـذب نـور    يري

 . شود يف سنج مادون قرمز به طور مداوم انجام ميک طيق يط گاز از طرمادون قرمز توس

. شـود براي شناسايي ميزان و نوع گاز بيهوشي در مخلوط گاز ها از محاسبات ماتريسي استفاده مـي 
گيـري ميـزان جـذب نـور     اين پراب داراي پردازشگري است که به طور پيوسته با استفاده از اندازه

  . کندو گازهاي بيهوشي را محاسبه مي  CO2  ,N2Oمادون قرمز، توزيع 
  .باشد يم ISA   ،50 ml/minزر يآناال يهمه کاربردها يبرا يان نمونه برداريجر

  
  :عبارت است از ISAگيري توسط سنسور پارامترهاي قابل اندازه

 EtAA, EtN2O , EtCO2 )      ميـزان انتهـاي حجـم جـاري ايـن گازهـا End Tidal  ( وFiAA , FiN2O, 

FiCO2 )ميزان درصد دمي اين گازهاFraction Inspiratory  ( هـاي هـوايي   و نرخ تنفسي از طريـق راه
AWRR  وMAC .  

  
  :نکته

  کشد تا شکل موج گاز نمايش داده شود و يک دقيقـه طـول   ثانيه طول مي ۱۰کمتر از 
گيري و شرايط عملکردي مطابق بـا خصوصـيات فنـي ذکـر     مي کشد تا دقت اندازه

  .اين دفترچه شود ۱۹بخش ر شده د
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  هشدار 
بـراي اطمينـان بيشـتر    . باشـد يک وسيله کمکي براي ارزيابي وضعيت بيمار مي  ISAپراب 

 .هاي باليني بيمار نيز استفاده شودم و نشانهئبايد همواره در کنار آن از عال

  
  هشدار 

 .متصل شود PHASEINهاي مورد تاييد شرکت تواند به دستگاهمي فقط ISAپراب 

  
MAC (Minimum Alveolar Concentration)  

تـر  رود، بـه عبـارت سـاده   مفهومي است که به منظور مقايسه توانايي گازهاي بيهوشي بـه کـار مـي   
بـروز واکـنش   تراکمي از گاز بيهوشي در ريه هاي افراد مورد مطالعه که هنگام تحريکات جراحي از 

  .افراد مذکور جلوگيري کند%  ۵۰در ) درد(نسبت به اين تحريکات 
توان با استفاده از ميزان گاز انتهاي حجم جاري مطابق بـا فرمـول زيـر محاسـبه     را مي MACمقدار 

  :کرده و نمايش داد
MAC = %ET(AA1)/X(AA1) + %ET(AA2)/X(AA2) + %ET(N2O)/100  
X(AA): HAL=0.75%, ENF=1.7%, ISO=1.15%, SEV=2.05%, DES=6.0% 

  
  :نکته

. شـود سن بيمار همچون ساير عوامل فردي در محاسبات باال در نظر گرفتـه نمـي   
 ISAتنها بـراي پـراب   (AA2)ميزان گاز انتهاي حجم جاري براي ماده بيهوشي ثانويه 

(Multigas)   موجود است.  
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  )Sampling Line(برداري  شيلنگ نمونه
 

، ماسـک   Nasal cannula(بـه طـور پيوسـته گـاز نمونـه را از مـدار تنفسـي         ISA Sidestreamآنااليزر 
گاز نمونه از طريق شـيلنگ نمونـه   . کندخارج مي) شکل متصل شده به لوله بيمار  Yتنفسي يا قطعه 

شود که اين گاز گرم و مرطوب است و در تماس با ديواره داخلي شـيلنگ  برداري وارد آنااليزر مي
تواننـد شـيلنگ   اين قطـرات مـي  . آيدنه برداري خنک شده و به شکل قطرات کوچک آب درمينمو

 .نمونه برداري را مسدود نموده و اندازه گيري را با اختالل مواجه نمايد

 
  )Sampling Line(شيلنگ نمونه برداری  ۱-۱۱شکل 

  
، مـورد فـوق کـاهش     ISA Sidestreamدر آنـااليزر   Nomolineبا ارتقاء يافتن شيلنگ نمونه بـرداري  

  .يافته است
بـا يـک    Nomolineکنـد،  هاي سنتي که بخار آب را در يک محفظـه جـدا  نگهـداري مـي    بر خالف راه

. کنـد روش ثبت شده منحصر به فرد و بوسيله يک قسمت جداکننده، بخار آب و آب را حـذف مـي  
کـه بخـار آب را زدوده و   اين بخش جداکننـده از پليمرهـاي خـاص و فيلترباکتريـال سـاخته شـده       

  و گازهــاي بيهوشــي اثــر  CO2دهــد ضــمن اينکــه بـر روي  فشـرده کــرده و از غشــايي عبــور مـي  
  .گذاردنمي

 Nasal cannulaيک کـانکتور قفـل شـونده دارد کـه اتصـال آن را بـه        Nomolineبرداري مسير نمونه
  .کندميسر مي

  
   Standbyنشـده باشـد، سنسـور در حالـت      متصـل  ISAتا زمانيکه شيلنگ نمونه برداري به  سنسور 

  شـود و در حالـت   روشـن مـي   ISAماند و به محـض اتصـال شـيلنگ نمونـه بـرداري، سنسـور       مي
  .کندگيرد و شروع به ارائه اطالعات ميگيري قرار مياندازه
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Nomoline سازد که ايـن  به علت اينکه فضاي مرده کمي دارد، زمان پاسخ بسيار سريعي را ممکن مي
هـاي تنفسـي بـاال را    و گازهاي بيهوشـي در نـرخ   N2Oو  CO2گيري سرعت در پاسخ، امکان اندازه

  .باشدبراي بزرگساالن، اطفال و نوزادان مناسب مي ISAآنااليزر . سازدفراهم مي
  

  : نکته
 Nomolineآداپتور . طراحی نشده است Water trapبرای استفاده با  ISAستم يس

(CAT no 108220)  ن يگزيتواند جا مار طراحی شده و میيی استفاده از چند ببرا
Water trap شود .  

  
  بردارينکات مربوط به شيلنگ نمونه

  
  هشدار 

برداري در صورتي که شيلنگ و يا بسته بندي آن صدمه ديـده بـه هـيچ    از شيلنگ نمونه
  .عنوان استفاده نکنيد و آن را به محل خريداري شده برگردانيد

  
  هشدار 

. توصيه شده توسط شرکت سازنده استفاده کنيد ISAفقط از شيلنگ هاي نمونه برداري 
بـراي  . (شـود استفاده از شيلنگهاي ديگر باعث اخـتالل در صـحت عملکـرد سنسـور مـي     

  .)مراجعه کنيد ۲۰فصل جزئيات بيشتر به 
  

  هشدار 
. يک بار مصـرف نبايـد بـراي بـيش از يـک بيمـار اسـتفاده شـود         شيلنگ نمونه برداري

هـاي  شيلنگهاي نمونه برداري استفاده شده بايد طبق قوانين بين المللي در مورد آلودگي
  .بيولوژيکي مواد مصرفي معدوم شوند
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  هشدار 

 . کبار مصرف مجددا استفاده نشودي، از قطعات ياز انتقال آلودگ يريل جلوگيبه دل

  
  شداره 

 Sampling line cloggedبرداري بايد هر دو هفته يکبار يا هـر موقـع پيغـام    شيلنگ نمونه
  )هر کدام زودتر محقق شد. (مشاهده گرديد، تعويض شود

  
  هشدار 

اي قرار گيرد که ريسـک  برداري دقت کنيد تا به گونهدر مسير قرار گيري شيلنگ نمونه
  .کم کند خفگي يا پيچيدن آن به دور بيمار را

  
  هشدار 

بـه  , برداري بزرگسال يا کودک براي نوزادان استفاده نکنيدبه هيچ عنوان از شيلنگ نمونه
  .کنددليل اينکه آداپتورهاي بزرگسال فضاي مرده به مدار تنفسي بيمار اضافه مي

  
  هشدار 

بـه  , کنيـد هاي نمونه برداري نوزادان براي بزرگساالن اسـتفاده ن به هيچ عنوان از شيلنگ
برداري نوزاد مقاومت اضافي را در برابر جريان هوا به مـدار  هاي نمونهدليل اينکه شيلنگ

  .کندتنفسي بيمار اضافه مي
  

  هاي نمونه برداري نوزاد طوري طراحي شده اسـت کـه حجـم فضـاي مـرده را بـه حـداقل        شيلنگ
  . ه کردتوان از آن حتي براي بيماران بسيار کوچک استفادرساند و ميمي
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  هشدار 
اسـتفاده نکنيـد چـون ممکـن      Nebulizerهاي تنفسي مصنوعي يـا  را با دستگاه ISAپراب 

  .است باعث انسداد فيلتر باکتريال شود
  

  هشدار 
هـاي رسـوب   جهت خـارج کـردن آب   Nomolineبه ) توسط سرنگ(هرگز از فشار منفي 
  .کرده استفاده نکنيد

  
   Multi-gasورينگ سازي براي مانيتمراحل آماده

  

  .را به کانکتور آن در پليت بغل سيستم مانيتورينگ عالئم حياتي وصل کنيد ISAسنسور . ۱
طـوري کـه صـداي کليـک     , وصل کنيـد  ISAرا به محل آن در سنسور  ISAبرداري شيلنگ نمونه. ۲

 .دهنده نصب درست شيلنگ استشنيده شود که نشان

 
 رحله دوم آماده سازيم ۲-۱۱شکل 

  
برداري شده را به يک سيستم جمـع آوري  ، اگزوز گازهاي نمونه +ISA AX+/ORبراي سنسور . ۳

  .وصل کرده و يا اينکه گازهاي را دوباره به سيستم چريان تنفسي بيمار باز گردانيد
 .مانيتور را روشن کنيد. ۴
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ـ   روشن مي ISAنشانگر سبز روي سنسور . ۵ راي کـار  شود که نشان دهنده آماده بـودن سنسـور ب
 .است

 
 آماده سازي پنجمرحله م ۳-۱۱شکل 

  
  .را به تيوپ متصل به بيمار وصل کنيد ISAبرداري سر ديگر شيلنگ نمونه. ۶
  :برای جمع آوری گازهای خروجی مطابق زير عمل کنيد. ۷

 .به خروجی پورت گاز متصل شود ID: 3/32” (2.4 mm)لوله  •

د يستم جمع آوری گاز متصل کنيبه يک سل زير مطابق شکانتهای ديگر لوله خروجی گاز را  •
 .ديمار بازگردانيا آن را به مدار تنفسی بي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

           a  (اتصال به مدار تنفسی بيمارb                       (اتصال مستقيم به سيستم جمع آوری گاز  
  جمع آوری گازهای خروجی ۴-۱۱شکل 

به لوله  ISAپيش از اتصال لوله گاز خروجی 
ک تنفسي گاز بازدمی ماشين بيهوشي بايد ي

  .فيلتر  باکتری بر روی آن نصب شود

 گاز لوله در خأل ايجاد از جلوگيري جهت
جاد يک نشتی در سيستم اي ،ISAخروجی 

  .ديکن
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  چک کردن قبل از استفاده
مراحل زير را انجام دهيد تـا از صـحت اتصـاالت    , برداري به مدار تنفسياز اتصال شيلنگ نمونهقبل 

  .مدار بيمار اطمينان حاصل کنيد
 .وصل کنيد ISAرا به محل آن در سنسور  ISAبرداري شيلنگ نمونه .۱

دهنده آماده بـودن سنسـور بـراي    روشن مي شود که نشان ISAنشانگر سبز روي سنسور  .۲
 .کار است

گيري شـده بـر روي   اندازه O2با سنسور اکسيژن، چک کنيد  +ISA AXبراي مدل سنسور  .۳
  .باشد %21مانيتور 

نمـايش داده شـده و شـکل     CO2برداري تنفس کنيد و از صـحت عـدد   داخل شيلنگ نمونه .۴
 .موج مناسب در صفحه نمايش مطمئن شويد

 .ثانيه صبر کنيد ۱۰با سر انگشت خود راه شيلنگ نمونه برداري را مسدود کرده و   .۵

چک کنيد که پيغام مسدود شدن بر روي صفحه نمايش داده شـود و نشـانگر روي سنسـور     .۶
ISA زن در آيدبه رنگ قرمز چشمک . 

  هاي تنفسـي بيمـار متصـل کـرده و از اتصـال محکـم آن بـه        برداري را به لولهشيلنگ نمونه .۷
  .هاي تنفسي اطمينان حاصل کنيدلوله

 

  :نکته
 .کندگيري در طول مدت زمان استفاده هيچ تغييري نميدقت اندازه

 
  

  :نکته
ثيري در دقـت  أتغييرات در فشار جو ت, سازي داخلي فشار جوبه علت وجود جبران

 .گذاردگيري نمياندازه

  
  :نکته

  .گذاردگيري نميثيري در دقت اندازهأهيچ ت 10KPaتغييرات فشار جو تا 
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  هشدار 

وسط افراد آموزش ديده و آشنا بـه دفترچـه راهنمـاي سيسـتم     اين دستگاه فقط بايد ت
  .استفاده گردد

  
  هشدار 

  .زا نبايد استفاده شوداز اين دستگاه در مجاورت گازهاي بيهوشي اشتعال
  

  هشدار 
بايد از صحت عملکرد سيسـتم   EtCo2قبل از هر گونه تفسيري از روي شکل موج و مقدار 

آلودگي مانيتور با ترشحات و موکوس همچنـين انسـداد   . کپنوگرافي اطمينان حاصل کنيد
به وسيله آب باعث اعوجـاج در شـکل مـوج     (Sampling line)نسبي شيلنگ نمونه برداري 

CO2 بـرداري باعـث کـاهش مقـدار     شود و نشتي در شيلنگ نمونهميEtCo2  شـود مـي .
  .چک کنيد بنابراين قبل از مانيتورينگ سيستم را کامالً

 
  هشدار 

جـاد  يمـار برگـردد، احتمـال ا   يب يستم تنفسيشده به س يکه گاز نمونه بردار يدر صورت
  . عفونت وجود دارد

  
  هشدار 

در معرض ضربه و لرزش خـودداري  ,  sidestreamاز قرار دادن مانيتور با ماژول کپنوگرافي 
  . کنيد
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  هشدار 
بـراي اطمينـان از   . گذاردأثير ميگيري تدر اندازه RFوجود موبايل و تجهيزات با ارتباطات 

را در محيطي دور از تشعشعات الکتـرو مغناطيسـي مـورد     ISAصحت اندازه گيري، پراب 
 .استفاده قرار دهيد

  
  هشدار 

طراحي نشده است، لذا در طـول تصـويربرداري    MRIبراي استفاده در محيط  ISAپراب 
MRI  پراب ،ISA  را به بيرون از اتاقMRI منتقل کنيد.  

  
  هشدار 

و  ISAدر مجـاورت بـا پـراب    ) تجهيزات فرکانس باال(هاي کوتر جراحي استفاده از دستگاه
  .ها شودگيريمانيتور ممکن است سبب تداخل در اندازه

  
  :نکته

  .را نکشيد ISAهرگز کابل سنسور 
  

  :نکته
  :خارج از دماي ذکر شده در زير استفاده نکنيد ISAاز سنسور 

ISA CO2:   0~50°C 
ISA OR+/AX+:  5~50°C 

  
  هشدار 

مطمـئن   ISAاز صحت عملکـرد آشکارسـاز اتصـال     GASيا  CO2قبل از شروع مانيتورينگ 
بايـد نمـايش داده    "CO2 No Sensor"را از محل آن قطع کنيـد، پيغـام    ISAسنسور . شويد
  . شود
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  :نکته
  .مراجعه کنيد APPENIDX VIبه  ISAبراي اطالع از جزئيات عملکرد ماژول 

  
  هشدار 

قرار دادن مانيتور پايين تر از بيمار باعث آسان شدن حرکت آب و ترشـحات بـه سـمت    
ايـن کـار   . سيستم در محلي باالتر از بيمار نگهداري شود, شودتوصيه مي. شودسيستم مي

ن حرکت آب و ترشحات به سمت مانيتور و در نتيجه باال بردن عمر فيلتر باعث کند کرد
  .گرددمي

  
   Zeroingعمليات 

و گازهـاي بيهوشـي    N2Oو  CO2بايد يک سطح مرجع صـفر بـراي انـدازه گيـري      ISAآنااليزر گاز 
  .شودکردن کفته مي Zeroداشته باشد که به اين فرايند کاليبراسيون، 

را  Zeroing از لولـه هـاي تنفسـي عمـل     Sampling lineار و با سوييچ کـردن  به طور خودک ISAپراب 
  .دهدانجام مي
Zeroing   شود و بـراي پـراب   بار انجام مي ۳ساعت يک تا  ۲۴اتوماتيک در هرISA(CO2)   ۳کمتـر از 

که پـس از آن سـيگنال نمـايش    . کشدثانيه طول مي ۱۰کمتر از  ISA(Multi gas)ثانيه و براي پراب 
 ZEROING IN "شـود و پيغـام   اده شـده بـراي گـاز، بـه صـورت خـط صـاف نمـايش  داده مـي         د

PROGRESS " شودمشاهده مي.  
اتوماتيک از هـواي اتـاق هـم بـراي      Zeroingبه همراه سنسور اکسيژن باشد در عمل  ISAاگر پراب 

  .شودکاليبره کردن سنسور اکسيژن استفاده مي
  

  هشدار 
دارد، ) CO2% ۰و O2% ۲۱(موفق احتياج به وجـود هـواي محـيط     Zeroingاز آنجايي که يک 

در مکاني واقع شده کـه تهويـه کـافي وجـود دارد و از      ISAاطمينان حاصل کنيد که پراب 
  .خودداري کنيد Zeroingقبل و در هنگام  ISAتنفس کردن نزديک پراب 
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  :نکته

اي مخصوص ايـن کـار کـه    هتوانيد از گيرهبه پايه سرم مي ISAبراي اتصال سنسور 
 .توسط شرکت طراحي شده است، استفاده کنيد

  
۱۱-۲ GAS WINDOW   

  :موارد زير نشان داده می شود CO2پنجره پارامتر در 

  
 CO2پنجره پارامتر  ۵-۱۱شکل 

  
 :به صورت زير است GASپنجره پارامتر   Multi-Gasدرصورت استفاده از سنسور 

  
   GASپنجره پارامتر  ۶-۱۱شکل 
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    : نکته
  بـه مـانيتور، ابتـدا نـوع سنسـور بررسـي        PHASEINبا اتصال پراب کپنـوگرافي  

  .شودنوشته ميCO2 جلوي سيگنال ) ISAيا  IRMA(شود سپس نام آن مي
  

  : نکته
در . آيـد بـاال مـي   IRMAبراي سنسـور   Gasسيستم به صورت پيش فرض با منوي 

به سيستم متصل شود، بـا   ISAپراب قرار داشته باشيم و  GASصورتي که در منوي 
و وارد شدن مجدد به آن مي تـوان تغييـرات منـو بـراي      EXITيکبار کليک بر روي 

 GASايـن امـر در مـورد قـرار داشـتن در منـوي       . را مشاهده نمـود  ISAسنسور 

ALARM افتدنيز اتفاق مي .  
  

 :باشدير ميبه صورت ز ر مدهای مختلفد  Sidestreamبرای سنسور  کپنوگرافیپنجره 

  
 a ( پنجرهCO2 WINDOW  در مدCO2(ONLY) 

 

 
  b  ( پنجرهGAS WINDOW  در مدAX+  
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c  ( پنجرهGAS WINDOW  در مدOR+  

    در مدهای مختلفSidestream  پنجره کپنوگرافی برای سنسور ۷-۱۱ شکل
  

   ■    Co2 UNIT   
هـاي قابـل دسـترس    انتخـاب . شـود ه مـي اسـتفاد  Co2گيري از اين قسمت براي تنظيم واحد اندازه

mmHg , KPa  ،%V است . EtCo2 واحد درصـد حجمـي    در)V (%  مقـدار  بيـانگر EtCo2    بـه صـورت
بـر فشـار جـو بـه دسـت       mmHgبر حسب  EtCo2که با تقسيم مقدار  باشدمي جو فشار درصدي از

  .آيدمي

EtCo2(%V) = 
)(

)(2

mmHgBarometric

mmHgEtCo

p
P

  

1000
322.133 )(2 mmHgEtCoP×

  EtCo2(KPa) =  

  
   ■    SIGNAL SWEEP  

هـاي قابـل   انتخاب. شوداستفاده مي Multi-gasهاي از اين قسمت براي تنظيم سرعت نمايش سيگنال
  .باشدمي mm/s ۲۵و mm/s ۳  ،mm/s ۶  ،mm/s ۵/۱۲ دسترس 

  
   ■    SIGNAL SCALE  

 SIGNAL SCALEزيـر بـراي   جـدول  , بسته به نوع شکل موجي که توسط اپراتورانتخاب شده است
  : در دسترس خواهد بود
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AA Waveform Scale  N2O Waveform Scale  O2 Waveform Scale  CO2 Waveform Scale  

1,2,3,5,10,20% 
<AUTOSCALE> 

0-50% 
0-100% 

<AUTOSCALE>  

0-50% 
0-100%  

<AUTOSCALE>  

0-50 mmHg , 0-6% 
0-100 mmHg , 0-10% 

0-200 mmHg , 0-20%V 
<AUTOSCALE>  

  .کندرا انتخاب مي SCALEسيستم به طور اتوماتيک بهترين نوع  AUTOSCALEبا انتخاب 
  
   ■    WAVEFORM  

. بـر روي صـفحه نمـايش را انتخـاب کنـد      Multi-gasتواند نـوع شـکل مـوج    با اين تنظيم اپراتور مي
  .باشندمي AAو  CO2  ,N2O  ,O2هاي در دسترس براي شکل موج انتخاب

  
   ■   COMPENSATE O2  

ايـن حالـت بـه صـورت تـداخل طيفـي       . تداخل ايجاد مـي کننـد   CO2گيري وجود اکسيژن در اندازه
  .سازي شودشود و بايد جبرانشناخته مي

هسـتند بـه طـور     O2که داراي سنسور  ISAثير اکسيژن نيز براي همه انواع سنسور أجبران سازي ت
براي مثال زمـاني کـه   , سنسور اکسيژن نداشته باشد ISA زماني که سنسور. شوداتوماتيک انجام مي

, شـود گيري اکسيژن به وسيله تجهيزات ديگري چون ماشين بيهوشي و يا ونتيالتور انجـام مـي  اندازه
 . ميزان توزيع اکسيژن جاري بيمار بايد به سنسور ارسال شود

ــدارد  انتخــاب ــل دســترس در حــالتي کــه سنســور اکســيژن وجــود ن    O2%100-1و  OFF, هــاي قاب
  تبـديل   AUTOايـن انتخـاب بـه    , در صـورتي کـه سيسـتم داراي سنسـور اکسـيژن باشـد      . باشـد مي
 .باشدشود و قابل تغيير نميمي

  
   ■   COMPENSATE N2O   

اين حالت بـه صـورت تـداخل    . کنندتداخل ايجاد مي CO2گيري وجود اکسيد نيتروژن نيز در اندازه
  .سازي شودجبران شود و بايدطيفي شناخته مي

  
ــدازه  +ISA (AX+/OR(در سنســورهاي  N2Oگــاز  ــران ان ــه طــور اتوماتيــک جب ــري و ب   ســازي گي

ارسـال شـود کـه     ISA (CO2)، فقـط بـراي سنسـور    N2O  بنابراين بايد ميـزان توزيـع گـاز   . شودمي
 .باشدمي N2O%100-0هاي قابل دسترس انتخاب
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  :نکته 
به سيستم وصـل شـده باشـد در     ISA (CO2)ور اين گزينه فقط در حالتي که سنس

ايـن گزينـه از    +ISA AX+/ORو در مـدهاي  . شودمنوي مربوطه نمايش داده مي
  . شودمنو حذف مي

 IRMA (CO2)هماننـد منـوي    CO2منـوي   ISA (CO2)بعبارت ديگر براي حالت 
  .COMPENSATE  N2Oاست به اضافه گزينه 

  
   ■    GAS UNIT 

مـورد   AA(DES,HAL,ISO,ENF,SEV)و  O2  ,N2Oگيـري بـراي گازهـاي    انـدازه براي تنظيم واحد 
  .باشدمي V%و  KPaانتخاب هاي قابل دسترس . گيرداستفاده قرار مي

  
   ■    AGENT  

در ايـن  . دهـد سيستم به طور اتوماتيک نوع گاز بيهوشـي را تشـخيص مـي   ,  +IS AX+/ORدر حالت 
  .باشدآيد و قابل تغيير نميدر منو به نمايش در مي "AUTO"تنظيم عبارت 

  
  :نکته 

اگر توزيع گاز بيهوشـي از آسـتانه تشـخيص سنسـور بيشـتر      ,  +ISA ORدر حالت 
  بـه نمـايش در    Multi-gasبه جاي نام گاز بيهوشي در پنجـره   "?AA"عبارت , نباشد

 . آيدمي

  
  :نکته 

هـاي هـوايي بيمـار وجـود     در راه اگر مخلوط دو گاز بيهوشـي ,  +ISA ORدر حالت 
داشته باشد و توزيع اين گازها از محدوده هـاي آسـتانه قابـل تشـخيص سنسـور      

  هاي خطـا بـه نمـايش در    در فضاي پيغام "AGENT MIXTURE"پيغام , بيشتر باشد
  .آيدمي
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   ■    WORK MODE  
 و "standby"ي قابـل دسـترس   هاانتخاب. شودگيري استفاده مياز اين قسمت براي تنظيم مد اندازه

" "measure حالت پيش فرض .باشدمي )Default ( در سيستم، مد" "measure براي اسـتفاده   .باشدمي
, Multi-gasبا قطـع مانيتورينـگ    standby" "مد در .را انتخاب کنيد measure" "مد از مانيتورينگ گازها

  .يابدافزايش مي ISAول منبع مادون قرمز و ماژ مفيد عمر توان مصرفي کاهش و
  

  :نکته 
کنيـد، سنسـور را از   اسـتفاده نمـي   Multi-gasشود وقتي از مانيتورينـگ  توصيه مي

  .سيستم جدا کنيد
  

  :نکته
 CO2دقيقـه سـيگنال    ۳۰، مانيتور به مدت  ISAدر صورتي که بعد از اتصال سنسور 

و  IRبـع  دريافت نکند، به منظور کاهش تـوان مصـرفي و افـزايش عمـر مفيـد من     
   Standbyشـود و بـه مـد    ، سنسور به طـور اتوماتيـک غيـر فعـال مـي     ISAسنسور 

  .رودمي
  

  :نکته
متصل نشـده باشـد، سنسـور در     ISAبرداري به  سنسور تا زمانيکه شيلنگ نمونه

روشن  ISAبرداري، سنسور ماند و به محض اتصال شيلنگ نمونهمي Standbyحالت 
 .گيردي قرار ميگيرشود و در حالت اندازهمي

  
  :نکته 

به طور دستي سيستم  Gasبا وارد شدن به منو  ISAبراي استفاده مجدد از سنسور 
  .ببريد measureرا به مد 
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   ■    GAS / RESP  

 RESP" "مـاژول  يـا  و "Multi-gas"مـاژول   طريـق  از يکنيم که ارزيـابي تنفسـ  ن ميعييبا اين انتخاب ت
  انتخـاب   RESP" "وقتـي کـه   ,باشـد مـي " "RESPو GAS" "قابـل دسـترس  هـاي  انتخـاب  .انجام گردد

نمـايش   RESP پارامترها و شکل موج  و بردمي Standby به مد را Multi-gasشود، سيستم ماژول مي
  .شودداده مي

  
   ■    FILL SIGNAL  

  .آيدشکل موج به صورت توپر به نمايش در مي "ON"با انتخاب 
 

   ■    CO2 ALARM 
  :شودز با منوي زير تا دکليک کني WINDOW GASپنجره از  " "CO2 ALARMروي بر

  
 WINDOW CO2/ ALARM ۸-۱۱ شکل

  
• CO2 ALARM    

صـداي آالرم و روشـن   , هاي وقـوع آالرم ماننـد چشـمک زدن پارامترهـا    تمام نشانه "ON"باانتخاب 
وقـوع آالرم غيـر فعـال شـده و      هـاي تمام نشانه "OFF"با انتخاب . شودشدن نشانگر آالرم فعال مي

 . شودنمايش داده مي Multi-gasدر بخش مربوط به پارامتر " "عالمت 

  
• ALARM LEVEL    

  .ترين نوع آالرم استحساس" ۱"است سطح " ۲"و"۱"هاي قابل دسترس انتخاب 
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• EtCo2 LIMIT    
پـايين تنظـيم شـده    يـا   و حـد بـاال   انتهاي بـازدم از  CO2که مقدار, شودزماني فعال مي EtCo2آالرم 

پـايين   وبـراي حـد   V%6.5 بـاال  براي حد پيش فرض مقدار) V step 0.1%V%13~0.4رنج( .تجاوزکند
2.6%V باشدمي.  

  

• FiCo2 HIGH    
. کنـد  تجـاوز  دمـي از حـد بـاالي تنظـيم شـده،      CO2 شـودکه مقـدار  زماني فعـال مـي   FiCo2آالرم 

  .باشدمي V%1.3 باال اي حدبر پيش فرض مقدار) V step 0.1%V%13~0.4رنج(
  

•    AWRR LIMIT   
پـايين  يـا  هـاي هـوايي ازحـد بـاال و     راه در تـنفس  نرخ که مقدار شودزماني فعال مي AWRRآالرم 

  )  120BrPM -1رنج . (تنظيم شده تجاوز کند
  BrPM 30  بزرگساالن/کودکان      :براي محدوده باال  پيش فرض مقدار

  BrPM 60     نوزاد
  BrPM 5   بزرگساالن/کودکان    :براي محدوده پايين  پيش فرض مقدار

  BrPM 15     نوزاد
  

•    APNEA LIMIT  
قابـل   OFFو  ثانيـه  ۴۰تـا  ۱۰کـه از   .باشـد مي ) APNEA(زمان ايست تنفسي  براي تنظيم قضاوت در

  .شودکم مي و واحد زياد ۵چرخش به اندازه  هر با تنظيم است و
  

  ■    GAS ALARM 
  : شودز با منوي زير تا دکليک کني WINDOW GASپنجره از  " "GAS ALARMبرروي 
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  WINDOW GAS /ALARM ۹-۱۱ شکل

  
• N2O ALARM     ،AA ALARM  وO2 ALARM 

هـاي وقـوع آالرم ماننـد چشـمک زدن     تمـام نشـانه  بـرای هريـک از گزينـه هـای فـوق،       "ON"باانتخاب 
هـاي  تمام نشانه "OFF"با انتخاب . شودمي صداي آالرم و روشن شدن نشانگر آالرم فعال, پارامترها

نمـايش داده مـي   Multi-gasدر بخش مربوط به پارامتر " "وقوع آالرم غير فعال شده و عالمت 
  . شود

  
• ALARM LEVEL   
  .ترين نوع آالرم استحساس" ۱"است سطح " ۲"و"۱"هاي قابل دسترس انتخاب

  
• EtN2O LIMIT 
پايين تنظـيم شـده تجاوزکنـد، فعـال     يا حد باال و  تهاي بازدم ازان N2Oزماني که مقدار EtN2Oآالرم 

 V%35پـايين   براي حد و V%75 باال براي حد پيش فرض مقدار) V step 1%V%100~1رنج. (شودمي
  .باشدمي

  

• FiN2O LIMIT 
. شـود پايين تنظيم شده تجاوزکند، فعـال مـي  يا حد باال و  از دمي N2Oزماني که مقدار FiN2Oآالرم 

  .باشدمي V%35پايين  وبراي حد V%75 باال براي حد پيش فرض مقدار) V step 1%V%100~1رنج(
  

• EtAA LIMIT 
پايين تنظـيم شـده تجاوزکنـد،    يا حد باال و  انتهاي بازدم ازگاز بيهوشي  زماني که مقدار EtAAآالرم 

  . شودفعال مي
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• FiAA LIMIT 
   پـايين تنظـيم شـده تجاوزکنـد، فعـال     يـا  باال و حد  ازگاز بيهوشي دمي  زماني که مقدار FiAAآالرم 

  . شودمي
  

  

  :نکته
 :باشد که عبارت است ازمتفاوت مي Defaultهر گاز بيهوشي داراي رنج آالرم و 

 
Anesthesia agent Alarm range Step Alarm limit default 

HAL 0.1~5% 0.1% 0.5~1.5% 
DES 0.1~18% 0.1% 5~10% 
ISO 0.1~5% 0.1% 0.8~2% 
SEV 0.1~8% 0.1% 1~3% 
ENF 0.1~5% 0.1% 0.5~1.5% 

   
  

• EtO2 LIMIT 
  پـايين تنظـيم شـده تجاوزکنـد، فعـال      يـا  حـد بـاال و    انتهاي بازدم از O2زماني که مقدار EtO2آالرم 

 %50پـايين   براي حـد  و %100 باال براي حد پيش فرض مقدار) V step 1%V%105~18رنج. (شودمي
  .باشدمي

  

• FiO2 LIMIT 
. شـود پايين تنظـيم شـده تجاوزکنـد، فعـال مـي      يا حد باال و از دمي O2زماني که مقدار FiO2آالرم 

   V%50پـايين   بـراي حـد   و V%100 بـاال  بـراي حـد   پيش فـرض  مقدار) V step 1%V%105~18رنج(
  .باشدمي

  
  
  
  
  
  
  



  دفترچه راهنما     GAS (sidestream): ۱۱فصل 
 

٢٣- ١١  

 Gas (Sidestream)آالرم  يهاپيغام ۱۱-۳
  آالرمهای فيزيولوژيکی) الف

  :افتدآالرم اتفاق مي کند، هاي مجاز تجاوزازمحدوده GASبه  مقدار پارامترهاي مربوط وقتي که
 آالرم صوتي آالرم ديداري زمان وقوع الرمآ

AWRR HIGH مجازتجاوزکندباالي  حد.مقدارنرخ تنفس از.  

  .زندچشمک ميAWRR مقدار ●
  . زندنشانگر آالرم چشمک مي●
سطح پيغام با رنگ زمينه متناسب با  ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

   .فعال مي شود

AWRR LOW 
پايين تعيين شـده کمتـر    حد.مقدارنرخ تنفس از

  .باشد

  .زندچشمک ميAWRR مقدار ●
  . زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسب با سطح  ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

   .فعال مي شود

EtCo2 HIGH 
 مجــازبــاالي  دازحــازدم انتهــاي بــ CO2مقــدار

  .تجاوزکند

  .زندچشمک ميEtCo2 مقدار ●
  زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسب با سطح  ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

  .فعال مي شود

EtCo2 LOW 
پايين تعيين شده  دازحانتهاي بازدم  CO2مقدار

  .کمتر باشد

  .زندچشمک ميEtCo2 مقدار ●
  زندالرم چشمک مينشانگر آ●
پيغام با رنگ زمينه متناسب با سطح  ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

  .فعال مي شود

FiCo2 HIGH مقدارCO2 تجاوزکند مجاز ددمي ازح.  

  .زندچشمک ميFiCo2 مقدار ●
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسب با سطح  ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

  .شودفعال مي

CO2 RESP 
APNEA 

براي مدت زمان خاص هيچ تنفسي انجام نشـده  
  .است

 .نشانگر آالرم چشمک مي زند ●
بـا   "CO2 RESP APNEA" پيغام●

 .زمينه قرمز چشمک مي زند
  شودفعال مي

EtN2O HIGH 
 مجــازبــاالي  دازحــانتهــاي بــازدم  N2Oمقــدار

  .تجاوزکند

  .زندچشمک ميEtN2O مقدار ●
  چشمک مي زندنشانگر آالرم ●
پيغام با رنگ زمينه متناسب با سطح  ●

 .آالرم نمايش داده مي شود

   .شودفعال مي

EtN2O LOW 
پايين تعيين شده  دازحانتهاي بازدم  N2Oمقدار

  .کمتر باشد

  .زندچشمک ميEtN2O مقدار ●
  زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسب با سطح  ●

   .شودفعال مي
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 آالرم صوتي آالرم ديداري زمان وقوع الرمآ
 .شوديآالرم نمايش داده م

FiN2O HIGH مقدارN2O تجاوزکند مجازباالي  دح دمي از.  

  .زندچشمک ميFiN2O مقدار ●
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسب با سطح  ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

  .شودفعال مي

FiN2O LOW 
پايين تعيين شده کمتـر   دح دمي از N2Oمقدار
  .باشد

  .زندچشمک ميFiN2O مقدار ●
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسب با سطح  ●

  .شودآالرم نمايش داده مي

 .شودفعال مي

EtAA HIGH 
ــدار ــازدم  AAمق ــاي ب ــانته ــاالي  دازح ــازب  مج

  .جاوزکندت

  .زندچشمک ميEtAA مقدار ●
  زندنشانگر آالرم چشمک مي●
متناسب با سطح پيغام با رنگ زمينه  ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

  .شودفعال مي

EtAA LOW 
پايين تعيـين شـده    دازحانتهاي بازدم  AAمقدار

  .کمتر باشد

  .زندچشمک ميEtAA مقدار ●
  زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسب با سطح  ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

  .شودفعال مي

FiAA HIGH مقدارAA تجاوزکند مجازباالي  ددمي ازح.  

  .زندچشمک ميFiAA مقدار ●
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسب با سطح  ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

  شودفعال مي

FiAA LOW 
پايين تعيـين شـده کمتـر     ددمي ازح AAمقدار
  .باشد

  .زندچشمک ميFiAA مقدار ●
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسب با سطح  ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

  شودفعال مي

EtO2 HIGH 
ــدار ــازدم  O2مق ــاي ب ــانته ــاالي  دازح ــازب  مج

  .تجاوزکند

  .زندچشمک ميEtO2 مقدار ●
  زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسب با سطح  ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

   .ودشفعال مي

EtO2 LOW 
پايين تعيـين شـده    دازحانتهاي بازدم  O2مقدار

  .کمتر باشد

  .زندچشمک ميEtO2 مقدار ●
  زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسب با سطح  ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

   .شودفعال مي

FiO2 HIGH مقدارO2 مقدار ●  .تجاوزکند مجازباالي  ددمي ازح FiO2شودفعال مي  .زندمک ميچش.  
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 آالرم صوتي آالرم ديداري زمان وقوع الرمآ
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسب با سطح  ●

 .آالرم نمايش داده مي شود

FiO2 LOW 
پـايين تعيـين شـده کمتـر      ددمي ازح O2مقدار
  .باشد

  .چشمک مي زندFiO2 مقدار ●
  .نشانگر آالرم چشمک مي زند●
پيغام با رنگ زمينه متناسب با سطح  ●

 .م نمايش داده مي شودآالر

  .فعال مي شود
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   آالرمهای تکنيکی) ب
 توضيحات راه حل علت آالرم

CO2 SYSTEM 
FAULT #1,2,3,4 

  اشکال در سنسور

سيستم را يک بـار خـاموش و   
در صورتي پيغام . روشن کنيد

بـا  , دوباره نمـايش داده شـد   
ت پس از فروش شرکت خدما

  .سازنده تماس بگيريد

بـا زمينـه زرد رنـگ    پيغام ,  ۲آالرم سطح 
با فشار دادن کليـد   .شودنمايش داده مي

ALARM SILENCE   رنگ زمينه پيغـام
الرم غير فعال شـده و از آن  آخاکستري و 

  .شودنظر ميصرف

CHECK 
SAMPLING 
LINE   

وض برداري را عشيلنگ نمونه  .IRکاهش سيگنال 
  .کنيد

اي با زمينـه فيـروزه  پيغام ,  ۳آالرم سطح 
با فشـار دادن   .شودرنگ نمايش داده مي

رنگ زمينـه    ALARM SILENCEکليد 
الرم غير فعـال شـده و   آپيغام خاکستري و 

 .شودنظر مياز آن صرف

SAMPLING 
LINE 
CLOGGED  

شيلنگ نمونـه بـرداري مسـدود شـده     
  .است

 اگـر . انسداد را برطرف کنيد 
ــيلنگ   ــد شــ ــرف نشــ   برطــ

  .برداري را عوض کنيدنمونه

بـا زمينـه زرد رنـگ    پيغام . ۲آالرم سطح 
با فشار دادن کليـد   .شودنمايش داده مي

ALARM SILENCE   رنگ زمينه پيغـام
ثانيـه   ۱۲۰الرم بـراي مـدت   آخاکستري و 
 .شودغير فعال مي

CO2 INVALID  
  

از رنج دقت سيستم خارج  CO2ميزان 
  .شده است

اگـر  . کنيـد  ZEROستم را سي
همچنان پيغـام بـاقي مانـد، بـا     
خدمات پس از فروش شرکت 

  .سازنده تماس بگيريد

بـا زمينـه زرد رنـگ    پيغام ,  ۲آالرم سطح 
با فشار دادن کليد   .شودنمايش داده مي

ALARM SILENCE    رنگ زمينه پيغـام
الرم غير فعال شـده و از آن  آ خاکستري و

  .شودنظر ميصرف

O2 INVALID  
از رنج دقت سيسـتم خـارج    O2ميزان 

 .شده است

اگـر  . کنيـد  ZEROسيستم را 
همچنان پيغـام بـاقي مانـد، بـا     
خدمات پس از فروش شرکت 

  .سازنده تماس بگيريد

بـا زمينـه زرد رنـگ    پيغام ,  ۲آالرم سطح 
با فشار دادن کليد   .شودنمايش داده مي

ALARM SILENCE    رنگ زمينه پيغـام
الرم غير فعال شـده و از آن  آ خاکستري و

  .شودنظر ميصرف

N2O INVALID   
از رنج دقت سيستم خارج  N2Oميزان 

 شده است

اگـر  . کنيـد  ZEROسيستم را 
همچنان پيغـام بـاقي مانـد، بـا     
خدمات پس از فروش شرکت 

  .سازنده تماس بگيريد

بـا زمينـه زرد رنـگ    پيغام ,  ۲آالرم سطح 
ن کليـد  با فشار داد .شودنمايش داده مي

ALARM SILENCE    رنگ زمينه پيغـام
الرم غير فعال شـده و از آن  آ خاکستري و

  .شودنظر ميصرف

AGENT 
INVALID   

ميزان گاز بيهوشي از رنج دقت سيستم 
 خارج شده است

اگـر  . کنيـد  ZEROسيستم را 
همچنان پيغـام بـاقي مانـد، بـا     
خدمات پس از فروش شرکت 

بـا زمينـه زرد رنـگ    پيغام ,  ۲ آالرم سطح
با فشار دادن کليـد   .شودنمايش داده مي

ALARM SILENCE    رنگ زمينه پيغـام
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 توضيحات راه حل علت آالرم

الرم غير فعال شـده و از آن  آ خاکستري و  .سازنده تماس بگيريد
  .شودنظر ميصرف

ACCUTACY 
INVALID, 
PLEASE ZERO. 

ميزان گازهـاي بيهوشـي از رنـج دقـت     
 سيستم خارج شده است

اگـر  . کنيـد  ZEROسيستم را 
مچنان پيغـام بـاقي مانـد، بـا     ه

خدمات پس از فروش شرکت 
  .سازنده تماس بگيريد

بـا زمينـه زرد رنـگ    پيغام ,  ۲آالرم سطح 
با فشار دادن کليـد   .شودنمايش داده مي

ALARM SILENCE    رنگ زمينه پيغـام
الرم غير فعال شـده و از آن  آ خاکستري و

  .شودنظر ميصرف

CO2 INVALID 
AMBIENT 
 PRES 

ر محيط از رنج عملکـردي سيسـتم   فشا
  .خارج شده است

سيســتم را خــاموش وروشــن 
ــد، اگــر همچنــان پيغــام     کني
نمايش داده شـد بـا خـدمات    
پس از فروش شرکت سازنده 

  .تماس بگيريد

بـا زمينـه زرد رنـگ    پيغام ,  ۲آالرم سطح 
با فشار دادن کليـد   .شودنمايش داده مي

ALARM SILENCE   رنگ زمينه پيغـام
ثانيـه   ۱۲۰الرم بـراي مـدت   آ و خاکستري

  .شودغير فعال مي

CO2 INVALID 
AMBIENT 
TEMP 

دماي داخلي از رنج عملکـردي سيسـتم   
  ..خارج شده است

سيســتم را خــاموش وروشــن 
ــد، اگــر همچنــان پيغــام     کني
نمايش داده شـد بـا خـدمات    
پس از فروش شرکت سازنده 

  .تماس بگيريد

ـ   پيغام ,  ۲آالرم سطح  گ بـا زمينـه زرد رن
با فشار دادن کليـد   .شودنمايش داده مي

ALARM SILENCE   رنگ زمينه پيغـام
ثانيـه   ۱۲۰الرم بـراي مـدت   آ خاکستري و
  .شودغير فعال مي

REPLACE O2 
SENSOR  

سـپري شـده و    O2عمر مفيد سنسـور  
  .بايد تعويض شود

جديد را جايگزين  O2سنسور 
  .کنيد

بـا زمينـه زرد رنـگ    پيغام ,  ۲آالرم سطح 
با فشار دادن کليـد   .شوديش داده مينما

ALARM SILENCE   رنگ زمينه پيغـام
الرم غير فعال شـده و از آن  آ خاکستري و

  .شودنظر ميصرف

O2 SENSOR 
ERROR 

جديد را جايگزين  O2سنسور   .از کار افتاده است O2سنسور 
  .کنيد

بـا زمينـه زرد رنـگ    پيغام ,  ۲آالرم سطح 
دادن کليـد   با فشار .شودنمايش داده مي

ALARM SILENCE الرم بــراي مــدت آ
  .شودثانيه غير فعال مي ۱۲۰

O2 SPAN 
CALIB 
REQUIRED 

  ايــــن پيغــــام زمــــاني نمــــايش داده 
شــود کــه از سنســور بــراي مــدت مــي

زيادي بدون اينکه شيلنگ نمونه برداري 
استفاده شده باشد , از سنسور جدا شود

ــراي سنســور   ــا دمــاي عملکــردي ب و ي
  .يير کرده باشداکسيژن تغ

کاليبراسيون بـا هـواي محـيط    
  .بايد انجام شود

بـا زمينـه زرد رنـگ    پيغام ,  ۲آالرم سطح 
با فشار دادن کليـد   .شودنمايش داده مي

ALARM SILENCE    رنگ زمينه پيغـام
ثانيـه   ۱۲۰الرم بـراي مـدت   آ خاکستري و
  .ماندمسکوت مي
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 توضيحات راه حل علت آالرم

CO2 ZERO 
REFERENCE 
CALIB  

ايش داده مي شـود  اين پيغام زماني نم
 PPM 800محـيط از   CO2کـه ميـزان   

)0.08%V (  ــن ــه در اي ــد ک بيشــتر باش
  .گيري مناسب نيستحالت دقت اندازه

بايــــد عمليــــات اتوماتيــــک 
Zeroing   ــام ــي انج در محيط

آن از  CO2شــــــود کــــــه 
0.08%V  کمتر باشد.  

بـا زمينـه زرد رنـگ    پيغام ,  ۲آالرم سطح 
کليـد   با فشار دادن .شودنمايش داده مي

ALARM SILENCE    رنگ زمينه پيغـام
ثانيـه   ۱۲۰الرم بـراي مـدت   آ خاکستري و
  .ماندمسکوت مي

CO2 NO 
SENSOR  سنسور از سيستم جدا شده است  

سنســور را بــه سيســتم وصــل 
ــد، اگــر پيغــام همچنــان     کني
نمايش داده شـد بـا خـدمات    
پس از فروش شرکت سازنده 

  .تماس بگيريد

اي زمينـه فيـروزه  با پيغام ,  ۳آالرم سطح 
با فشـار دادن   .شودرنگ نمايش داده مي

رنـگ زمينـه    ALARM SILENCEکليد 
الرم غير فعـال شـده و   آ پيغام خاکستري و

  .شودنظر مياز آن صرف

  
  پيغام ها ) ج

 توضيحات راه حل علت پيغام

CO2 SENSOR 
STANDBY 
MODE 

بــه صــورتي دســتي سيســتم وارد مــد  
standby   هـيچ تنفسـي   شده باشد و يـا

دقيقه آشکار نشده باشد  30براي مدت 
ــدار   ــا مق ــدت   EtCo2و ي ــراي م  30ب

ــه از  ــا   4mmHgدقيق ــد و ي ــر باش کمت
بــرداري متصــل نشــده شــيلنگ نمونــه

  .باشد

و  GASبا وارد شدن به منـو  
بـر   WORK MODEتنظـيم  

سيستم از   MEASUREروي 
ــت  ــارج      STANDBYحالـ خـ

  .شودمي

  

AGENT ID 
UNRELIABLE 

صحت تشخيص و ميزان گاز  -
  .بيهوشي قابل اطمينان نيست

گاز بيهوشي در مدار  ۲يش از  -
 .تنفسي وجود دارد

-ها، مواد پاکتراکم بااليي از محلول -

کننده يا ديگز گازهاي مزاحم در 
  .مدار تنفسي وجود دارد
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  : ISAهاي مختلف نشانگر روي سنسور حالت
  
  
  
  
  
  
  

  ISAتميز کردن سنسور ۱۱-۴
منظم، توسط پارچه آغشته به اتـانول و يـا ايزوپروپيـل الکـل     بايد در دوره هاي  ISAسنسور . ۱
  .تميز شود% ۷۰
بـه درون آن، در   ISAبراي جلوگيري از ورود گرد و غبار و مايعات از راه کـانکتور سنسـور   . ۲

متصـل   ISAهنگام تميز کردن، شيلنگ نمونه برداري به کـانکتور مربـوط بـه آن روي سنسـور     
 .باشد

 
  هشدار 

قـرار  . هرگز آن را در اتوکالو قرار ندهيد. قابل استريل نيست ISAبرداري هشيلنگ نمون
  .شوددادن آن در اتوکالو باعث آسيب رساندن به آن مي

  
  هشدار 

 .ور نکنيدسنسور را در مايعات غوطه, هرگز براي استريل کردن

  
 
 

  

                                                
 .موجود است +ISA AX+/ORتنها براي  .  ١
 .صادق است ISAي مولتي گاز هاتنها براي پراب .  ٢

  .ا آماده به کار قرار داردسيستم در شرايط نرمال ي  نور سبز ثابت
  .است Zeroingسيستم در حال چک کردن   ١نور سبز چشمک زن
  وجود گازهاي بيهوشي  ٢نور آبي چشمک زن

  مشکل در سنسور  نور قرمز ثابت
  .شيلنگ نمونه برداري را چک کنيد  نور قرمز چشمک زن
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  BFAمانيتورينگ  ۱۲ فصل
 

  عمومي اطالعات ۱۲-۱
از مشخصه هاي هموديناميک و ظاهري بيمار از قبيل ضربان قلـب،    بيهوشي متخصصانسال هاست 

فشار خون، ريزش اشك، تغييرات چهره، قطـر مردمـك، تعـرق و گـاهي بررسـي وضـعيت بيمـار از        
هوشياري بيمار استفاده مـي   ات شخصی جهت برآورد سطحتجربيطريق اعمال تحريکات مختلف و 

بـه پزشـک    در ايـن زمينـه   همچنين دستگاه هايي چون کاپنوگراف و پالس اکسيمتري اطالعاتي. کنند
در ارتبـاط   (consciousness)بـا سـطح هوشـياري     مستقيماً پارامترها اين از کدامهيچ اما.مي دهند

غيرمسـتقيم جهـت اعمـال دوز مناسـب       هـاي گيـري از اينرو پزشکان مجبورند که از اندازه. نيستند
اسـتانداردهايي نيـز جهـت    . يمار درد حين عمل جراحي را حس نکندبراي هر بيمار استفاده کنند تا ب
به عنوان مثال يکي از ايـن اسـتانداردها بـر اسـاس نيـاز يـک مـرد        . تعيين دوز موردنياز وجود دارد

براي ساير بيماران از جمله زنان و بيماراني بـا سـنين    اين استانداردها الزاماً. ميانسال تهيه شده است
  .باشدنمي مناسب, هستند خطرناک و ناشناخته هايه داراي بيماريمختلف و افرادي ک

 بـر  عـالوه  که کرده دريافت لزوم حد از  بيش دارويي دوز بيمار که دارد وجود رايجي بسيار موارد
  .است شده تهوع با همراه اغلب و بلندمدت ريکاوري به منجر اقتصادي زيان

 هنـوز  و نمـوده  دريافت کمي داروي بيمار آن در که است وضعيتي نادرتر البته و تردردناک حالت
 هـيچ  انجام به قادر کننده شل هايداروي تزريق دليل به اما نداده دست از را خود ادراک قوه کامالً

 در عمـل  طـول  در آنچـه  از مبهمي تصوير بيمار شرايط اين در نيست جراحي طول در العمليعکس
 هـاي شـوک  و مدت طوالني عاطفي عواقب بروز سبب ندتوامي کار اين و. دارد گذرد مي اطرافش

  .شوندمي کابوس دچار عمل از بعد روز چند تا بيماران اينگونه اغلب. گردد بعدي رواني
 هوشـياري  سـطح  تعيين در بيمار حياتي هايسيگنال از استفاده جهت زيادي هايتالش دليل همين به
ـ  يها دستياب هدف از اين تالش است آمده عمل به  دوز بتـوان  آن بـه کمـک   کـه  اسـت  معيـاري ه ب

 .تخمين زد فيزيولوژيک خصوصيات و جنس ،سن به توجه بدون را بيمار هر موردنياز دارويي

  
يـک وسـيله غيرتهـاجمي بـراي      (BFA: Brain Function Assessment) يعملکـرد مغـز   يماژول ارزياب

بيمارسـتان بـراي انـدازه     مختلـف  هـاي استفاده افراد متخصص و آموزش ديده است که در بخش
بـرای ايـن منظـور از    . رودبه کار مـي  (LOC: Level of Consciousness)گيري سطح هوشياري بيمار 
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مـی  محاسـبه   (EEG)مغـزي   هـاي سـيگنال  آنـاليز که به کمک  (BFI: Brain Function Index)شاخص 
 فقـط  و دهـد نمـي  جامان هاشاخص روي بر تفسيري گونههيچ BFAماژول . گردد، استفاده می شود

 داده نمـايش  اطالعـات  روي بر تفسير و بررسي هرگونه. دهدمي نمايش را نظر مورد هايشاخص
  .باشدمي پزشک عهده رب شده

  هوشـياري  ميـزان  مغـزي،  هايسيگنال اطالعات استخراج با که است ايوسيله سيستم اين حقيقت در
  .کندمي مانيتور را اندکرده فمصر بيهوشي يا و بخشآرام داروهاي که بيماراني

  
  گيرياندازه اساس

 (CMRR)ابزاري که داراي قابليت بسيار باالي حذف نويز مد مشترک  کنندهتقويت يک کمک با
 خاصي هايالگوريتم همچنين. شودپيوسته از بيمار گرفته و تقويت مي EEG هايسيگنال, باشدمي

  .دارد وجود سيستم در BFIص در محاسبه شاخ هاآرتيفکت تأثير حذف براي
  . است EEG هايسيگنالپايه آناليز محتواي فرکانسي  و فاز  بر BFI گيرياندازه اساس

شکل موج     ايثانيه پنجاهرا در هر پريود  (BS: Burst Suppression) ميزان همچنينسيستم  اين
EEG اري و سکوت سيگنال اين کميت ميزان همو. زندمي تخمينEEG  در بيهوشي عميق را نشان

  .دهدمي
توسط نيز  (EMG: Electromyography)و   (SQI: Signal Quality Index) پارامترهايهمچنين 

  .شودمي گيرياندازه BFAمانيتور عمق بيهوشي 
 

  BFI  شاخص
و  صاف EEGيک موج  دهندهنشان صفر که طوري به باشدمي ۱۰۰ تا صفر رنج در BFI عدد

 حالت در BFIرنج . دهدمي نشان بيداري حالت در را EEGفعاليت سيگنال  ۱۰۰هموار است و 
مقادير جدول زير اعداد تقريبي هستند که بر اساس . باشدمي ۶۰ تا ۴۰ بين,  مناسب بيهوشي

 و BFI بينجدول زير رابطه . ميزان متوسط رفتار بيماران در برابر داروي بيهوشي تهيه شده است
  .دهدمي نشانرا حاالت کلينيکي بيمار 
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Clinical state BFI  
  ۱۰۰-۸۰    (Awake) بيداري

  ۸۰ -۶۰ (Light/Moderate sedation)سبک و يا حالت آرامش  بيهوشي
 General)مناسب بيهوشي براي عمل جراحي  محدوده

Anesthesia)  
۶۰-۴۰  

همواري شکل موج عميق که در بيشتر مواقع با صافي و  بيهوشي
EEG همراه است. (Deep Hypnotic State)  ۴۰-۲۰  

که در  BSغالب با الگوی ) نزديک به کما(بيهوشی بسيار عميق  
 .باشدمي) خنثي(ايزوالکتريک  EEG سيگنال شکل موجبيشتر مواقع 

(Burst Suppression)  
۲۰- ۰  

  
EMG   
. گـذارد مـي  تـأثير  BFIگرام بـر روي عـدد   الکترومـايو  هـاي سيگنال يا و صورت عضالت هايفعاليت

را  EMGاست که بيشتر انرژي هاي تأثيرگـذار بـر روي فعاليـت     EMGيک فيلتر  داراي BFAمانيتور 
به صورت لگـاريتمي از   HZ 47-30را در باند فرکانسي  EMGسطح انرژي  EMGعدد . کندحذف مي

  . دهدنمايش مي ۱۰۰صفر تا 
فعاليـت  ,  زماني که بيمار بيهوش اسـت . ود دارد که بيمار بيدار استمعموالً زماني وج EMG فعاليت
EMG کند پيدا افزايش تواندبه داليل زير مي:  
 جراحي حين دردناک تحريک يک به العمل عکس •

 عضالت نبودن استراحت حالت در •

 .شديد دردهاي دهنده مخدرتسکين داروهاي مصرف علت به عضالت سختي •

 الکتروکوتر دستگاه مانند, اطراف در بزرگ يخارج الکتريکي ميدان وجود •
 
. شـود مـي  ديده BFIبخصوص زماني که افزايش ناگهاني در عدد . بايد متناوباً چک شود EMG عدد

 توانـد مـي  EMGافزايش فعاليت عضالني همراه باشد، خطر احتمـالي تـأثير    با BFIاگر افزايش عدد 
در حـين  , بايد به تحريکات دريافت شـده از بيمـار   ،افتدمي اتفاق حالت اين وقتي. باشد داشته وجود

، دادن داروهـاي مسـدودکننده    EMGبراي داشتن بيهوشي بـدون تـأثير   . جراحي توجه خاصي کرد
 کـه  زمـاني  از. شـود مـي  BFIباعث کـاهش عـدد    (Neuromuscular blocking Agent)عصبي عضالني 

 عنـوان  بـه  تواندنمي  بيمار، حرکات ت،اس کرده دريافتعضالني -عصبي مسدودکننده داروي بيمار
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 بـه  توانـد مـي  BFIاين شرايط عـدد   در. و تحريک بيمار در نظر گرفته شود برانگيختگي از اي نشانه
  .گيرد قرار استفاده مورد بيهوشي مديريت براي ارزش با وسيله يک عنوان،

  

    BSنشانگر
که ايـن عـدد    کندمي محاسبه را ذشتهگ ثانيه ۵۰ در  EEGهموار بودن سيگنال  درصد BFA مانيتور

درصـد   ۲۰در   EEGاين معنا است که سيگنال  به BS%=20عدد . نشانگر سطوح عميق بيهوشي است
عـدد  , معمولي و سـبک  هايبيهوشي در.  و هموار بوده است (iso-electric)خنثي , گذشته ثانيه ۵۰از 
BS  کمـا  بـه  بيمار که مواردي در. رودمي البا عدد اين بيهوشي شدن تر عميق بابرابر صفر است و 

  .است ۷۵%معموالً باالي  BS شود،مي نزديک
  

   SQIکيفي سيگنال  شاخص
 EEGسيستم يک الگوريتم حذف آرتيفکت وجود دارد که با وجود اين الگوريتم، از داشتن سيگنال  در

, باشد داشته جودو, معمول حد از بيش نويز که زماني. کرد حاصل اطمينان توانبدون نويز مي
 الگوريتم. شودمي مشاهده آشفتگي موج شکل روي بر آن درنتيجه و يابدمي کاهش سيگنال کيفيت
هنگام  زيو ن ماريب نحرکت داد ايو هنگام پلک زدن و  يداريب زمان در بخصوص آرتيفکت حذف

-بيان مي SQIدد درحقيقت ع. کندمي عمل کنندمي ايجاد خارجي تداخل که ييهااستفاده از دستگاه

. تا چه حد قابل اعتماد است (BFI)که عدد نمايش داده شده به عنوان ضريب هوشياري بيمار  دارد
  .است سيگنال باالي کيفيت دهندهنشان, ۱۰۰برابر با  SQIعدد 

  
  هشدار 

 سـن  سـال  ۲ از کمتر بيماران يا و عصبي شديد هايناهنجاري با بيماران براي BFA مانيتور
  .کند گزارش را دقيقي اعداد اندتونمي

  
  هشدار 

 بيمـاراني  يـا  و طبيعي وزن ۱۳۰% از بيشتر يا و ۷۰% از کمتر وزن با بيماران براي BFA مانيتور
 دقيقـي  اعداد تواندنمي, اند کرده مصرف است الکل داراي که روان محرک داروهاي که

  .دهد گزارش
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  هشدار 

 BFIتداخل ايجاد کند و عـدد   EEGبر روي سيگنال  اندتومي ميکر پيس دستگاه از استفاده
  .دهد نمايش حد از باالتر را
  

  هشدار 
 برابـر  در بيمـار  کابـل . نکنيد استفاده قلبي الکتروشوک دستگاه همراه به BFAمانيتور  از

  .است نشده محافظت شوک
  

  :نکته
راديوي , وکوترمانند دستگاه الکتر( کنندمي ساطع باال فرکانس انرژي که تجهيزاتي

 در. کند ايجاد اختالل EEGد بر روي سيگنال نمي توان) قابل حمل و تلفن همراه
  .کنيد دور تداخالت اين ميدان از را BFA  مانيتور حالت، اين مشاهده صورت

  
  هشدار 

براي کاهش  شود،مي استفاده الکتروکوتر دستگاه همراه به BFAهنگامي که از مانيتور  در
نبايد بين محل جراحي و الکتـرود   (Neuro sensor)ي بيمار، سنسورهاي مغزي ريسک سوختگ

  .بازگشتي الکتروکوتر قرار داشته باشد
  

  هشدار 
 .شود استفاده نبايد زا اشتعال بيهوشي گازهاي مجاورت در دستگاه اين از

  
  هشدار 
 کلـي  نشتي ريانج باشد، متصل بيمار به پزشکي تجهيزات ساير همراه به BFAمانيتور  اگر

  .شود بيمار به احتمالي صدمات باعث و يابد افزايش است ممکن
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  هشدار 
 بـه  کـه  هـادي  هاينبايد با قسمت (Neuro sensors)هادي سنسورهاي مغزي  هايقسمت

  .کند پيدا تماس, است وصل ارت
  

  هشدار 
 بيمـار  بـاليني  عالئـم  همچنـين  و مانيتورينـگ  پارامترهـاي  ساير همراه به BFAمانيتور  از

  .شودمي تضمين بيمار بيهوشي ميزان و بيهوشي داروي تعادل کار اين با. کنيد استفاده
  

  هشدار 
. نـدارد  وجـود  اپراتـور  بـراي  تعميـري  قابـل  قسمت هيچ. نکنيد باز را BFAبدنه  گاههيچ

 امکـان  سيسـتم  کـردن  بـاز  صورت در. گردد باز ديده آموزش افراد توسط بايد سيستم
  .دارد وجود دستگاه ديدن صدمه همچنين, شخص به جدي آسيب و رفتگيگ برق

  
  سنسورها قراردهي و پوست سازيآماده

 و آب محلـول  وسـيله  بـه  را پوسـت  شـود مي توصيه سنسور، امپدانس بودن پايين از اطمينان براي
  .کنيد تميز ماليم صابون

  
  :نکته

 نـازکي  اليه اينکه دليل به. دشونمي توصيه پوست کردن تميز براي الکل از استفاده
اگر الکل اسـتفاده  . رودمي باال سنسور امپدانس و ماندمي باقي پوست روي الکل از

  .شود خشک آن اثر تا کنيد صبر ثانيه ۳۰, شده است
  

  :نکته
 توسـط  شده توصيه يسنسورهاقابل تأييد است که از  زماني BFAمانيتور  عملکرد
  .شود استفاده سازنده شرکت
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با ماليمت بر روی پوسـت خشـک    ز کننده پوست،بوسيله گاز استريل آغشته به مقدار کمی ژل تمي
ای خشـک و يـا يـک    ط پارچـه سپس توس. روندن ببکشيد بطوری که اليه های غير هادی پوست از بي

  .دگاز استريل ديگر پوست را از وجود ژل تميز کننده پاک نمايي
  

 عمـل  بـه پردازشـهايي  . به بيمار وصـل کنيـد   ۱-۱۲طبق شکل  را)  Neuro sensor(مغزي  سنسورهاي
  )0.78inch(سـانتيمتر   ۲که تغييـر محـل سنسـورها بـه انـدازه       دهدمي نشان, سيگنال روي بر آمده
 نـواحي  در سنسـورها  شـود مـي  توصيه حال هر به. گذاردبر روي شاخص بيهوشي نمي يخاص تأثير

 بهتـر  کيفيـت  بـا  سـيگنالي  تـا  شـود  داده قـرار  دارد وجود کمتري ايماهيچه فيبرهاي که ازجمجمه
  .باشيم داشته

  
 مغزي سنسورهاي نصب صحيح روش ۱-۱۲ شکل

  
  پيشاني وسط): ۱( سفيد الکترود
  پيشاني چپ سمت:  )۲( سبز الکترود
 جگاهيگ) : ۳(سياه  الکترود

  
  :نکته
 هـاي با قسـمت  (Neuro sensor)شويد که هيچ قسمتي از سنسورهاي مغزي  مطمئن •

 .نباشد تماس در, هستند وصل زمين يا و ارت به که هادي

 شـد،  ديـده  سنسـورها  محـل  در پوسـت  روي بر غيرعادي عالمت يا و التهاب اگر •
 .کنيد داج بيمار از را سنسورها

  .کنيد بررسي را پوست سالمت و تعويض را مغزي سنسورهاي يکبار ساعت ۲۴ هر •
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  هشدار 

يکبار مصرف هستند و نبايد بـراي بـيش از يـک بيمـار      (Neuro sensor)مغزي  سنسورهاي
 .قبل از استفاده به تاريخ انقضاء آن حتماً توجه کنيد. مورد استفاده قرار گيرند

  
  :نکته

 گفتـه  رنگـي  کـد  طبـق  شـد،  محکم پوست روي بر مغزي سنسورهاي نکهاي از بعد
 .کنيد وصل موردنظر سنسور به را کابل الکترودهاي, شده

  
  : نکته

 قرارگيـري . انـد  گرفتـه  قـرار  پيشـاني  چـپ  سـمت  در سنسورها ۱-۱۲ شکل در
 .است قبول قابل نيز راست سمت در سنسورها

  
  : نکته

و صورت ممکـن اسـت از دقـت    ر ناحيه س يدر جراحي ها BFAاستفاده از ماژول 
  .برخوردار نباشد يکاف ياندازه گير

  
  .دهدمي نمايش را سنسورها از استفاده چگونگي زير شکل

  
 مغزي سنسورهاي از استفاده صحيح روش ۲-۱۲ شکل

  
. ببنديـد  زير صورت به پارگي محل از را بندي بسته مغزي، سنسورهاي بندي بسته کردن باز از بعد
 خواهنـد  اسـتفاده  غيرقابـل  زودي به سنسورها نشود، انجام کار اين بنديبسته کردن باز از بعد اگر
  .شد
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  همراه بنديبسته در مغزي سنسورهاي از نگهداري صحيح روش ۳-۱۲ شکل

  
 

  BFAسيستم مانيتورينگ  ۱۲-۲
 BFAوجـود مـاژول   , نمايش و ثبت پارامترهاي عمق بيهوشي بـر روي مـانيتور عالئـم حيـاتي     براي

 عالئـم  مـانيتور  به را بيهوشي عمق اطالعات,  واسط کابل کي قيطر از BFAماژول . باشدمي الزامي
ـ  .دهـد مي نمايش را اطالعات اين حياتي عالئم مانيتور و کندمي تقلمن حياتي ـ ذتغ نيهمچن  مـورد  هي

 .گردديم نيتام توريمان قيطر از زين ماژول ارين

  
   BFAماژول  ۱۲-۲-۱

  

  
  BFA ماژول ۴-۱۲ شکل
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  BFAماژول  هاينشانگر و هاکليد
 نشدن قطع تا و شوديم روشن گردد متصل توريبه مان BFAکه ماژول  يزمان : Power نشانگر
 )۵- ۱۲شکل ( .مانديم يباق تيوضع نيا در ارتباط

 توريمان يبر رو  BFA ELECTRODE ALARMآالرم  شينما صورت در:  Alarmنشانگر 
هرتز  ۱ماژول با فرکانس  يرو بر زين نشانگر نيا، )يمغز ياز اتصال نا مناسب سنسورها يناش(

  ) ۵-۱۲شکل ( .گردديروشن خاموش م

شکل ( رديپذيامپدانس انجام م يريگاندازه اتيعمل ديکل نيا فشردن صورت در: امپدانس ديکل
-يم در زن چشمک صورت به هيثان کيماژول به مدت  يرو بر آن به مربوط نشانگر و )۱۲-۵

 )۵- ۱۲شکل ( .ديآ

  
  BFAهاي ماژول نشانگرکليدها و  ۵-۱۲ شکل
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   حياتي الئمع مانيتور در BFAماژول  ۱۲-۲-۲
 

  : BFAراه اندازی ماژول  مراحل
 .کنيد روشن توريمان به اتصال قيطر از را BFA ماژول .۱

 .متصل کنيد BFAکابل بيمار را به ماژول  .۲

  
  هشدار 

 معـرض  در بيمـار  کابـل  باشـيد  مواظـب , اسـت  ظريف بسيار بيمار کابل که اين دليل به
 .نگيرد قرار کشيدگي

  
  هشدار 

 اسـت  ممکـن  ديگـر  هـاي کابـل . کنيد استفاده سازنده شرکت تأييد دمور BFAکابل  از
  .شود سيستم مناسب عملکرد عدم باعث

  

  هشدار 
 خدمات واحد براي را هاآن و نکنيد تعمير عنوان هيچ به را BFAصدمه ديده  هايکابل
 مورد در مسئوليتي هيچ شرکت, تعمير صورت در. کنيد ارسال شرکت فروش از پس

  .پذيردنمي گيريهانداز دقت
 

 %EMG%,SQI%,BS%,BFIپارامترهاي مختلف شـامل   توانيدمي شما و شده برقرار, ارتباط .۳
ـ ثان ۲۰حـدود  در (  را بر روي مانيتور عالئم حياتي مشاهده کنيـد  EEGو همچنين سيگنال   هي

ـ ا از پـس  پارامترها ريسا و شوديم داده شينما توريمان رد گناليتنها س ييابتدا ـ  ني  بـه  دتم
 .)نديآيم در شينما

  
  مانيتور عالئم حياتي در BFA  نمايش

قـرار دارد، کليـد روتـاري را     BFAدر ناحيه مربوط به  نمامکان که زماني. بچرخانيد را روتاري کليد
 .ناميممي BFA large pageکه آن را  آيدفشار دهيد پنجره شکل زير به نمايش درمي
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 BFA Large Page ۶-۱۲ شکل

  
طراحي شده است به طوري که  BFAصفحه خاصي است که براي نمايش  BFA Large Page پنجره

به وضوح ديده شود عالوه بر آن تنظيمات مربوط به  BFAجزئيات اطالعات مربوط به پارامتر 
BFA شودنيز در اين صفحه انجام مي.  
بر روي اولين گزينـه از سـمت چـپ    ,  BSرامتر پا Trendفعال يا غيرفعال کردن نمايش  براي     ■

 .شودفعال يا غيرفعال مي BSبا هربار کليک نمايش . کليک کنيد

بـر روي دومـين گزينـه از سـمت     ,  SQIپـارامتر   Trendفعال يا غيرفعال کردن نمايش  براي     ■
  .شودفعال يا غيرفعال مي SQIبا هربار کليک نمايش . چپ کليک کنيد

بر روي سـومين گزينـه از سـمت    ,  EMGپارامتر  Trendعال يا غيرفعال کردن نمايش ف براي     ■
  .شودفعال يا غيرفعال مي EMGبا هربار کليک نمايش . چپ کليک کنيد

 
  :نکته

Trend  مربوط به پارامترBFI اپراتـور  و شودهميشه بر روي صفحه نمايش داده مي 
  .کند غيرفعال را آن تواندنمي
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بـر روي چهـارمين گزينـه از چـپ      BFAپارامترهـاي   Trendانتخاب بازه زماني نمايش  براي     ■

  سـاعت بـا فاصـله يـک سـاعت       ۱-۲۴دقيقـه و   ۳۰و ۱۵انتخاب هاي قابـل دسـترس،    . کليک کنيد
 .باشدمي

تا زماني که خط کرسر حرکت داده نشده است، با هربار کليـک بـر    BFA Large Pageصفحه  در
 .کندمي تغيير حال زمان به اندازه بازه زماني انتخاب شده تا xحور روي بازه زماني، م

بـه انـدازه بـازه     Xبا تغيير بازه زماني محـور   شود،با اولين تغييري که در محل کرسر ايجاد مي 
 .شودمي zoom out , zoom inزماني نسبت به خط کرسر 

 
 خط از توانمي Trendخاصي از دسترسي به مقادير عددي پارامترها در زمانهاي  براي     ■

به اين صورت که با کليک بر روي پنجمين گزينه از چپ و چرخاندن .  کرد استفاده کرسر
 زمان, شده تنظيم ساعت ۲ و ساعت ۱ و دقيقه ۳۰و ۱۵روتاري در حالتي که بازه زماني بر روي 

مرتبط با زمان اشاره پارامترهاي عددي . کندمي تغيير کند،مي اشاره آن به کرسر خط که خاصي
ميبه خود نمايش داده  مربوط با رنگ BFA Large Pageشده توسط کرسر در سمت راست 

 .شوند
 
”   روي بر کليک با     ■  ميتنظيم  xزمان ابتدا و انتهاي محور ) گزينه از چپ ششمين( “ 

”   روي بر کليک هربار با شود م شده در به اندازه بازه زماني تنظي(ها  x محور,  “ 
  .گرددبه عقب برمي) چهارمين گزينه از چپ

 
کليـک  ) هفتمـين گزينـه از چـپ   (  EEG GAINبـر روي   EEGتعويض گين شکل مـوج   براي      ■

انتخـاب هـاي قابـل    . متناسـب بـا آن تغييـر مـي کنـد      EEGهاي شکل مـوج   Yاندازه محور. کنيد
 .باشدمي 50uVبا تغيير  250uVتا  50uVو  25uVدسترس 

 
  

 ”BFA ALM ON or OFF“بـر روي   BFI هـاي محـدوده  آالرم کـردن  غيرفعال يا فعال براي    ■
 صـداي  پارامترهـا،  زدن چشـمک  ماننـد  آالرم وقوع هايتمام نشانه ”ON“با انتخاب . کليک کنيد

 آالرم وقـوع  هايتمام نشانه  ”OFF“با انتخاب .  شودمي فعال آالرم نشانگر شدن روشن و آالرم

  .شودنمايش داده مي BFAبخش مربوط به پارامتر  در  عالمت و شده غيرفعال
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را تنظـيم   BFIکليک بر روي دهمين گزينه از چپ مي توان محـدوده بـاال و پـايين آالرم     با    ■
   (default: min: 35,max: 60). کرد

 
  :نکته

  .شودفعال مي ۲هميشه با سطح  BFIمحدوده هاي  آالرم
  

  :نکته
 BFAبـه صـفحه اصـلي     شودانجام مي BFA Large Pageدر تنظيمات  تغييري که هر

  .کندمينيز انتقال پيدا 
 
  : نکته

، کاربر بايد اقدام به  SQIيا  BFIو نامعقول شاخص  يبا مشاهده تغييرات ناگهان
 .امپدانس  نمايد يدست ياندازه گير
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  يابيو عيب BFAآالرم  هايپيغام ۱۲-۳
  :باشدبه صورت زير مي BFAتر محدوده براي پارام آالرم

 
 صوتي آالرم ديداري آالرم وقوع زمان الرمآ

BFI HIGH 
از حد بـاالي مجـاز    بيهوشي عمق شاخص مقدار

  .تجاوز کند

  .زندچشمک مي BFI  مقدار●
  . زندمي چشمک آالرم نشانگر●
پيغام با رنگ زمينه زرد نمـايش   ●

 .شودداده مي

   .شودمي فعال

BFI LOW 
از حد پايين تعيـين   بيهوشي عمق اخصش مقدار

  .شده کمتر باشد

  .زندچشمک مي BFI  مقدار●
  . زندمي چشمک آالرم نشانگر●
پيغام با رنگ زمينه زرد نمـايش   ●

  .شودداده مي

  .شودمي فعال
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  :باشدبر روي مانيتور عالئم حياتي به صورت زير مي  BFAمربوط به  هايپيغام
 

 حل راه علت پيغام

BFA ELECTRODE 
ALARM 

 يا مغزي سنسورهاي قرارگيري محل
 داشته مشکل است ممکن آن اتصاالت

 10KΩامپدانس سنسورها از  يا. باشد
 باال فرکانس هايدستگاه وجود .بيشتر باشد

 پيغام اين نمايش داليل از يکي تواندمي نيز
  .باشد خطا

 .سنسورها و اتصاالتشان را چک کنيد   ●
را چک کنيد اگـر وصـل نيسـت آن را وصـل     کابل بيمار    ●

 .کنيد و اگر مشکل دارد آن را تعويض کنيد
ــا همــه سنســورها وصــل هســتند و     ● چــک کنيــد کــه آي

 .اتصاالتشان مناسب است
  .سنسورهاي مشکل دار را عوض کنيد   ●
ــوال    ● ــن من ــه شــده در اي ــق روش گفت در  پوســت را طب

تميـز و  " اسنسـوره  قراردهي و پوست سازيآماده" قسمت
  آماده کنيد

BFA SQI LOW 

امپدانس سنسورهاي سفيد و سياه از  اگر
1kΩ عدد , بيشتر شودSQI  به تدريج

  . کندکاهش پيدا مي
فرکانس  هايدستگاه از ناشي هايآرتيفکت

  EMGو باال 

  

 .کنيد چک را هاسنسورها و درستي اتصال کابل   ●
کي يا الكتريكي کـه  آيا در نزديکي سنسورها دستگاه مکاني   ●

 Patientمثـل دسـتگاه  (عمل فرکانس بااليي انجام مي دهد 
warmer (     در صـورت امکـان   . شروع بـه کـار کـرده اسـت

 دور سنسـورها  از را بـاال  فرکـانس  کننده توزيع هايدستگاه
 .داريد نگه
  . زمين و ارت سيستم هاي توزيع کننده را چک کنيد   ●

BFA IMPEDANCE 
HIGH 

بيشــتر  5KΩنس سنســورها از امپــدا اگــر
ــداد   ــد اعـ و  %EMG%,BS%,BFIباشـ

SQI% شودنمي داده نمايش.  

 .چک کنيد که سنسورهاي مغزي خشک نباشند   ●
 .چک کنيد که پوست به خوبي تميز شده باشد   ●
ــوال    ● ــن من ــه شــده در اي ــق روش گفت در  پوســت را طب

تميـز و  " سنسـورها  قراردهي و پوست سازيآماده" قسمت
  ده کنيد آما

  

BFA LINK OFF 
  .خاموش است  BFA ماژول

  
 برقـرار  واسط کابل قيطر از را توريمان با ماژولارتباط    ●

  .ديينما
  

 ALARM SILENCEو با فشردن کليـد   شودمي فعال ۳ حسط با آالرم باال هايپيغام نمايش هنگام در
  .شودمي نظررنگ زمينه پيغام خاکستري و آالرم غيرفعال شده و از آن صرف
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  :يابيعيب
 .شودنمي روشنپس از اتصال به مانيـتور  BFAماژول  •

  .ديينما يرا بررس توريماژول با مان يارتباط کابل  -
  .بگيريد تماس شرکت فروش از پس خدمات با نشد، برطرف همچنان مشکل اگر  -

 
  .است باالتر شما انتظار مورد رنج از BFI عدد •
 داروي زود کننـده تنظـيم و قسـمت   IV-lineماشـين بيهوشـي شـامل قسـمت هـاي       سيستم -

  .را چک کنيد (vaporizer) بيهوشي
 داروي از بيشـتري  زود بـه  برسـند  مـوردنظر  بيهوشـي  حـد  به اينکه براي بيماران از بعضي - 

  .هستند نيازمند بيهوشي
درنتيجـه عـدد   , نيسـت  کـافي  (maintenanance)دارو براي مرحله نگهداري در بيهوشي  زود - 

BFI رودمي باال دردناک تحريکات حين در. 
 

 .کندافزايش پيدا مي EMGبا  متناسب BFI عدد •

 BFIفعاليت عضالت صورت و الکترومايوگرافي در سطح بـااليي باشـد، بـر روي ميـزان      اگر
   بـه  بايـد  حالـت،  ايـن  وقـوع  صـورت  در. شـود  مـي  BFIمي گذارد و باعث باال بـردن   تأثير

وقتـي بيمـار بيهـوش اسـت،     . بيمار در برابر تحريکات حين عمل توجه کـرد  هايالعملعکس
در حالـت  , به دليل عکس العمل به تحريکات دردناک درحـين جراحـي   EMGافزايش فعاليت 

به دليل مصـرف داروهـاي مخـدر بـراي تخفيـف      (تي عضالت استراحت نبودن عضالت و سف
  . آيدمي بوجود (opioids)درد 
عصـبي   کنندهنباشد، استفاده از داروهاي مسدود  EMGداشتن بيهوشي که تحت تأثير  براي

  .دهدمي کاهش را BFIميزان ) شل کننده ها(عضالني 
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 BFAتميز کردن و نگهداري ماژول  ۱۲-۴
  :به موارد زير دقت کنيدو کابل بيمار  BFAردن ماژول براي تميز ک

  .استفاده نکنيد ,آمونياک و يا استون هستند يکه دارا يااز مواد شوينده-۱
 .دنبيشتر مواد شوينده در هنگام استفاده بايد رقيق شو-۲

 .کنيد ييا سيم ظرفشويي خوددار يتميز کردن از وسايل زبر مانند پارچه فلز يبرا-۳

   .شوينده باقي مانده را خشك نماييدمواد -۴
 

  :نکته 
تميز و سپس بـه وسـيله يـک دسـتمال     بيمارستاني اتانول را به وسيله  BFAماژول 
  .کنيدخشک 

  
   انبارش

  . در صورت امكان از بسته بندي اوليه دستگاه استفاده شود. محل انبارش بايد تميز و خشك باشد
 
 

  هشدار 
لـوازم   و BFAزيست درخصوص معـدوم کـردن مـاژول     جلوگيري از آلودگي محيط براي

  . جانبي مربوط به آن بايد طبق مقررات مربوطه عمل گردد
  

  نگهداري
 دارينگـه  تميـز  بايـد  مـانيتور  شـود، مي نگهداري شرايط بهترين در مانيتور که اين از اطمينان براي
 سيسـتم  در تعميـري  قابـل  قسـمت  هـيچ . شود رعايت سيستم نگهداري به مربوط نکات کليه و شود

  .گيرد انجام سازنده توسط بايد تعميرات همه و ندارد وجود
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  :نکته
مانيتور از ارتفاع افتاد و صدمه ديد و يا در مجاورت دماي خيلي بـاال و رطوبـت     اگر
 را مـاژول  فرصت اولين در عملکرد صحت از اطمينان براي گرفت، قرار العادهفوق

  .دهيد تحويل شرکت فروش از پس خدمات به
  

  :نکته
 را سيستم گيرد،نمي قرار استفاده مورد مدتي براي سيستم که زماني از بعد و قبل

  .کنيد تميز کامل طور به
  

  :نکته
 اسـتفاده  آن از نبايـد  خـورد  تکـان  شدت به يا و خورد ضربه ماژول که صورتي در

 فـروش  از پـس  خـدمات  بـه  را ماژول بايد, عملکرد صحت از اطمينان براي و کرد
  .شود داده تحويل شرکت
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  CSMمانيتورينگ  ۱۲فصل 
 

  اطالعات عمومي ۱۲-۱
هاي هموديناميک بيمار از قبيل ضربان قلب، فشـار خـون   هاست متخصصان بيهوشي از مشخصهسال

هايي چون کاپنوگراف و پالس اکسيمتري جهـت بـرآورد سـطح    حياتي همچنين دستگاه و ساير عالئم
بـا سـطح هوشـياري     يـن پارامترهـا مسـتقيماً   کـدام از ا امـا هـيچ  . کننـد هوشياري بيمار استفاده مـي 

(consciousness) غيرمسـتقيم    هايگيرياز اينرو پزشکان مجبورند که از اندازه. در ارتباط نيستند
. جهت اعمال دوز مناسب براي هر بيمار استفاده کنند تا بيمار درد حين عمل جراحـي را حـس نکنـد   

به عنوان مثال يکي از اين اسـتانداردها بـر   . جود دارداستانداردهايي نيز جهت تعيين دوز موردنياز و
براي ساير بيماران از جمله زنـان   اين استانداردها الزاماً. اساس نياز يک مرد ميانسال تهيه شده است

مناسـب  , هـاي ناشـناخته و خطرنـاک هسـتند    و بيماراني با سنين مختلف و افرادي که داراي بيماري
  .باشدنمي

وجود دارد که بيمار دوز دارويي بيش  از حد لزوم دريافت کرده که عـالوه بـر    موارد بسيار رايجي
ريکاوري بلندمدت و اغلـب ريکـاوري    ,زيان اقتصادي منجر به طوالني شدن زمان بيدار شدن بيمار

  .همراه با تهوع شده است
ه و هنـوز  تر و البته نادرتر وضعيتي است که در آن بيمار داروي کمي دريافت نمـود حالت دردناک

هاي شل کننده قادر به انجام هـيچ  کامالً قوه ادراک خود را از دست نداده اما به دليل تزريق داروي
العملي در طول جراحي نيست در اين شرايط بيمار تصوير مبهمي از آنچـه در طـول عمـل در    عکس

هـاي  شـوک  تواند سبب بروز عواقب عاطفي طوالني مدت وو اين کار مي. اطرافش مي گذرد دارد
  .شونداغلب اينگونه بيماران تا چند روز بعد از عمل دچار کابوس مي. رواني بعدي گردد

هاي حياتي بيمار در تعيين سـطح هوشـياري   هاي زيادي جهت استفاده از سيگنالبه همين دليل تالش
ون توجـه  به عمل آمده است معياري که با توجه به آن بتوان دوز دارويي موردنياز هر بيمار را بـد 

هـاي حيـاتي بـر ايـن امـر      به سن و جنس و خصوصيات فيزيولوژيک و بلکه با کمک گرفتن از سيگنال
  .فائق آمد

يک وسيله غيرتهاجمي براي اسـتفاده افـراد متخصـص و آمـوزش      (CSM)مانيتورينگ عمق بيهوشي 
                           هـاي مختلـف بيمارسـتان بـراي انـدازه گيـري سـطح هوشـياري بيمـار          ديده اسـت کـه در بخـش   

(LOC: level of consciousness) شاخص . رودبه کار ميCSI    که براي تخمين سطح هوشـياري بيمـار
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(LOC) هاي مغـزي  گيرد، با آناليز سيگنالمورد استفاده قرار مي(EEG)   مـاژول  . شـود محاسـبه مـي
CSM هاي مورد نظـر را نمـايش  خصدهد و فقط شاها انجام نميگونه تفسيري بر روي شاخصهيچ 

  .باشدمي هرگونه بررسي و تفسير بر روي اطالعات نمايش داده شده به عهده پزشک. دهدمي
هاي مغـزي، ميـزان هوشـياري     اي است که با استخراج اطالعات سيگنالحقيقت اين سيستم وسيله در

  .کندر مياند را مانيتوبخش و يا بيهوشي مصرف کردهبيماراني که داروهاي آرام
  

  گيرياساس اندازه
 (CMRR)کننده ابزاري که داراي قابليت بسيار بـاالي حـذف نـويز مـد مشـترک      با کمک يک تقويت

هـاي خاصـي   همچنين الگـوريتم . شودپيوسته از بيمار گرفته و تقويت مي EEGهاي سيگنال, باشدمي
  .دارددر سيستم وجود  CSIها در محاسبه شاخص براي حذف تأثير آرتيفکت

 EEGانرژي سـيگنال  . است EEGهاي بر پايه آناليز محتواي فرکانسي سيگنال CSIگيري اساس اندازه
کنـد کـه از ايـن خاصـيت بـراي تشـخيص دو ضـريب        در باندهاي فرکانسي خاصي افزايش پيدا مـي 

  .شوداستفاده مي (β)و بتا  )α(انرژي در باندهاي فرکانسي آلفا 
، جابجايي محتـواي انـرژي در حـين بيهوشـي از فرکـانس بـاالتر بـه         ratioβو ratio αهر دو ضريب 
به عنوان يـک پـارامتر جداگانـه      (β - α)نسبت بين اين دو کميت . دهندتر را نشان ميفرکانس پايين

  .گيرددر آناليز مورد استفاده قرار مي
  

Hz

Hz
ratio E

E
126

5.4230ln
−

−=α   
Hz

Hz
ratio E

E
2111

5.4230ln
−

−=β 

  
  تخمـين   EEGاي شـکل مـوج   را در هـر پريـود سـي ثانيـه     BSاي اين سيستم همچنين ميزان لحظـه 

  .دهددر بيهوشي عميق را نشان مي EEGاين کميت ميزان همواري و سکوت سيگنال . زندمي
 (CSI)اخص عمـق بيهوشـي   اين چهار پارامتر به عنوان ورودي يک سيستم فـازي بـراي محاسـبه شـ    

  .گيرندمورد استفاده قرار مي
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  اساس اندازه گيري عمق بيهوشي ۱-۱۲شکل 

  .شودگيري مياندازه CSMتوسط مانيتور عمق بيهوشي  SQI,EMG,BS,CSIپارامترهاي 
 

  CSI (Crerebral State Index)شاخص
ـ  باشد به طوري کـه صـفر نشـان   مي ۱۰۰در رنج صفر تا  CSIعدد  صـاف و   EEGک مـوج  دهنـده ي

در حالـت   CSIرنـج  . دهـد را در حالـت بيـداري نشـان مـي     EEGفعاليت سيگنال  ۱۰۰هموار است و 
مقادير جدول زيـر اعـداد تقريبـي هسـتند کـه بـر اسـاس        . باشدمي ۶۰تا  ۴۰بين , بيهوشي مناسب 

، CSIبـين    جدول زير رابطـه . ميزان متوسط رفتار بيماران در برابر داروي بيهوشي تهيه شده است
 OAAS: Observers Assesment of)  وشـي حاالت کلينيکي بيمار و مشاهدات ناظر ارزيـابي کننـده بيه  

Alterness and sedation)دهدنشان مي.  
  

OAAS Clinical state CSI  
  ۱۰۰-۹۰    (Awake)بيداري  ۵
  ۹۰-۸۰ (Drowsy)خواب آلودگي  ۴
  ۸۰ -۶۰ (Sedation)بيهوشي سبک و يا حالت آرامش  ۳

  ۴۰-۶۰  محدوده مناسب بيهوشي براي عمل جراحي  ۱-۲

۱ 
بيهوشي عميق که در بيشتر مواقع با صافي و همواري شکل موج 

EEG ۱۰-۴۰  .همراه است  

۱ < 

معموال  BSباشد و عدد در اين حالت بيمار نزديک به حالت کما مي
 EEGاست شکل موج  ۳زير  CSIوقتي عدد . است ۷۵بزرگتر از 

  .باشد و داراي تغييرات کمي استمي) خنثي(ع ايزوالکتريک درواق
۱۰-۰  
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 0.92, کندنسبت به شرايط واقعي بيمار که ناظر بيهوشي گزارش مي CSIاحتمال دقيق بودن عدد 
  .باشدمي

 

  :باشدبه صورت زير مي OAASامتيازهاي 
 

Clinical state  OAAS  
  ۵  . دهدبيمار به راحتي پاسخ مي, وقتي اسم بيمار با حالت عادي صدا زده شود 

  ۴  .دهدبا سستي و بي حالي به صدا زدن نامش با صداي عادي پاسخ مي
  ۳  .دهدپاسخ مي, فقط زماني که نامش را با صداي بلند و چندين بار صدا کنيم 

  ۲  .دهدپاسخ نمي,بيمار با تکان دادن و تحريک ماليم 
  ۱  .خ نمي دهدبيمار به تحريکات مهلک و آزاردهنده پاس

  
EMG   
. گـذارد تـأثير مـي   CSIهـاي الکترومـايوگرام بـر روي عـدد     هاي عضالت صورت و يا سيگنالفعاليت

را  EMGاست که بيشتر انرژي هاي تأثيرگذار بـر روي فعاليـت    EMGداراي يک فيلتر  CSMمانيتور 
رت لگـاريتمي از  به صو HZ 85-75را در باند فرکانسي  EMGسطح انرژي  EMGعدد . کندحذف مي

  . دهدنمايش مي ۱۰۰صفر تا 
فعاليـت    ,زماني که بيمار بيهوش اسـت . معموالً زماني وجود دارد که بيمار بيدار است EMGفعاليت 

EMG تواند افزايش پيدا کندبه داليل زير مي:  
 عکس العمل به يک تحريک دردناک حين جراحي •

 در حالت استراحت نبودن عضالت •

 .ت مصرف داروهاي مخدرتسکين دهنده دردهاي شديدسختي عضالت به عل •

 مانند دستگاه الکتروکوتر, وجود ميدان الکتريکي خارجي بزرگ در اطراف •
 
. شـود ديده مـي  CSIبخصوص زماني که افزايش ناگهاني در عدد . بايد متناوباً چک شود EMGعدد 

توانـد  مـي  EMGمـالي تـأثير   با افزايش فعاليت عضالني همراه باشد، خطر احت CSIاگر افزايش عدد 
در حـين  , افتد، بايد به تحريکات دريافت شـده از بيمـار  وقتي اين حالت اتفاق مي. وجود داشته باشد

، دادن داروهـاي مسـدودکننده    EMGبراي داشتن بيهوشي بـدون تـأثير   . جراحي توجه خاصي کرد
ـ  CSIباعث کـاهش عـدد    (Neuromuscular blocking Agent)عصبي عضالني  از زمـاني کـه   . شـود يم
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تواند بـه عنـوان   نمي  عضالني دريافت کرده است، حرکات بيمار،-بيمار داروي مسدودکننده عصبي
توانـد بـه   مـي  CSIدر اين شرايط عـدد   .و تحريک بيمار در نظر گرفته شود نشانه اي از برانگيختگي

  .دعنوان، يک وسيله با ارزش براي مديريت بيهوشي مورد استفاده قرار گير
  

  )BS  )Burst suppressionنشانگر
کند که اين عـدد  ثانيه گذشته را محاسبه مي ۳۰در   EEGدرصد هموار بودن سيگنال  CSMمانيتور 

درصـد   ۲۰در   EEGبه اين معنا است که سيگنال  BS%=20عدد . نشانگر سطوح عميق بيهوشي است
هـاي معمـولي   در بيهوشي . موار بوده استو ه (iso-electric)خنثي ,  EEGثانيه گذشته سيگنال  ۳۰از 

در مواردي کـه  . رودبرابر صفر است و با عميق تر شدن بيهوشي اين عدد باال مي BSعدد , و سبک
  .است ۷۵%معموالً باالي  BSشود، بيمار به کما نزديک مي

  

  ) (SQI:Signal Quality Indexشاخص کيفي سيگنال 
 EEGجود دارد که با وجود اين الگوريتم، از داشتن سـيگنال  در سيستم يک الگوريتم حذف آرتيفکت و

, وجـود داشـته باشـد   , زماني که نويز بيش از حـد معمـول  . توان اطمينان حاصل کردبدون نويز مي
الگـوريتم  . شوديابد و درنتيجه آن بر روي شکل موج آشفتگي مشاهده ميکيفيت سيگنال کاهش مي

هـايي کـه تـداخل    از دسـتگاه الکتروکـوتر و يـا دسـتگاه     حذف آرتيفکت بخصوص در زمان اسـتفاده 
دارد که عدد نمايش داده شده بـه  بيان مي SQIدرحقيقت عدد . کندکنند عمل ميخارجي ايجاد مي

  , ۱۰۰برابـر بــا   SQIعـدد  . تـا چـه حــد قابـل اعتمـاد اســت     (CSI)عنـوان ضـريب هوشـياري بيمــار    
  .دهنده کيفيت باالي سيگنال استنشان

  
  رهشدا 

سـال سـن    ۲هاي شديد عصبي و يا بيماران کمتر از براي بيماران با ناهنجاري CSMمانيتور 
  .تواند اعداد دقيقي را گزارش کندنمي
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  هشدار 
وزن طبيعي و يـا بيمـاراني    ۱۳۰%و يا بيشتر از  ۷۰%براي بيماران با وزن کمتر از  CSMمانيتور 

تواند اعداد دقيقـي  نمي, ست مصرف کرده اندکه داروهاي محرک روان که داراي الکل ا
  .گزارش دهد

 
  هشدار 

 CSIتداخل ايجاد کند و عـدد   EEGتواند بر روي سيگنال استفاده از دستگاه پيس ميکر مي
  .را باالتر از حد نمايش دهد

  
  هشدار 

بـر  کابـل بيمـار در برا  . به همراه دستگاه الکتروشوک قلبي استفاده نکنيد CSMاز مانيتور 
  .شوک محافظت نشده است

  
  :نکته

راديوي , مانند دستگاه الکتروکوتر(کنند تجهيزاتي که انرژي فرکانس باال ساطع مي
در . اختالل ايجاد کند EEGمي تواند بر روي سيگنال ) قابل حمل و تلفن همراه

  .را از ميدان اين تداخالت دور کنيد CSM  صورت مشاهده اين حالت، مانيتور
  

  هشدار 
شـود، بـراي   کـوتر اسـتفاده مـي   وبه همراه دسـتگاه الکتر  CSMدر هنگامي که از مانيتور 

نبايد بين محـل جراحـي و    (Neuro sensor)کاهش ريسک سوختگي بيمار، سنسورهاي مغزي 
  .الکترود بازگشتي الکتروکوتر قرار داشته باشد

  
  هشدار 

  .ايد استفاده شوداز اين دستگاه در مجاورت گازهاي بيهوشي اشتعال زا نب
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  هشدار 
به همراه ساير تجهيزات پزشکي به بيمار متصل باشد، جريان نشتي کلـي   CSMاگر مانيتور 

  .ممکن است افزايش يابد و باعث صدمات احتمالي به بيمار شود
  

  هشدار 
هاي هـادي کـه بـه    نبايد با قسمت (Neuro sensors)هاي هادي سنسورهاي مغزي قسمت

  .تماس پيدا کند ,ارت وصل است
  

  هشدار 
به همراه ساير پارامترهـاي مانيتورينـگ و همچنـين عالئـم بـاليني بيمـار        CSMاز مانيتور 

  .شودبا اين کار تعادل داروي بيهوشي و ميزان بيهوشي بيمار تضمين مي. استفاده کنيد
  

  هشدار 
ـ    . را باز نکنيد CSMگاه بدنه هيچ . ور وجـود نـدارد  هيچ قسمت قابـل تعميـري بـراي اپرات

در صورت بـاز کـردن سيسـتم امکـان     . سيستم بايد توسط افراد آموزش ديده باز گردد
  .همچنين صدمه ديدن دستگاه وجود دارد, برق گرفتگي و آسيب جدي به شخص

  
  سازي پوست و قراردهي سنسورهاآماده

له محلـول آب و  شـود پوسـت را بـه وسـي    براي اطمينان از پايين بودن امپدانس سنسور، توصيه مي
  .صابون ماليم تميز کنيد

  
  :نکته

به دليل اينکه اليه نـازکي  . شوداستفاده از الکل براي تميز کردن پوست توصيه نمي
اگر الکل اسـتفاده  . رودماند و امپدانس سنسور باال مياز الکل روي پوست باقي مي

  .ثانيه صبر کنيد تا اثر آن خشک شود ۳, شده است
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 Skin preparation productوجود دارد که شـامل قطعـه     CSM procedure packته بس CSMبه همراه 
  .است (Neuro sensor)سنسور مغزي  ۳و 
  

  :نکته
توصـيه   CSM procedure packزماني قابل تأييـد اسـت کـه از     CSMعملکرد مانيتور 

  .شده توسط شرکت سازنده استفاده شود
  
پارچه خشک و يا گـاز اسـتريل بـا ماليمـت بـر روي پوسـت        يا يک Skin preparation productبوسيله 

  .از بين برود, هاي غيرهادي بافت پوستخشک بکشيد به طوري که اليه
  

بـه عمـل   پردازشـهايي  . به بيمار وصـل کنيـد   ۱۲-۲را طبق شکل )  Neuro sensor(سنسورهاي مغزي 
  )0.78inch(سـانتيمتر   ۲ه دهد که تغييـر محـل سنسـورها بـه انـداز     نشان مي, آمده بر روي سيگنال

شـود سنسـورها در نـواحي    به هر حال توصيه مـي . گذاردبر روي شاخص بيهوشي نمي يتأثير خاص
اي کمتري وجود دارد قـرار داده شـود تـا سـيگنالي بـا کيفيـت بهتـر        ازجمجمه که فيبرهاي ماهيچه

  .داشته باشيم

  
  روش صحيح نصب سنسورهاي مغزي ۲-۱۲شکل 

  
  وسط پيشاني): ۱(الکترود سفيد 
  سمت چپ پيشاني) : ۲(الکترود سبز 
 استخوان ماستوئيد پشت گوش) : ۳(الکترود سياه 
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  :نکته
هـاي  با قسـمت  (Neuro sensor)مطمئن شويد که هيچ قسمتي از سنسورهاي مغزي  •

 .در تماس نباشد, هادي که به ارت و يا زمين وصل هستند

پوسـت در محـل سنسـورها ديـده شـد،       اگر التهاب و يا عالمت غيرعادي بر روي •
 .سنسورها را از بيمار جدا کنيد

  .ساعت يکبار سنسورهاي مغزي را تعويض و سالمت پوست را بررسي کنيد ۲۴هر  •
 
  هشدار 

يکبار مصرف هستند و نبايد بـراي بـيش از يـک بيمـار      (Neuro sensor)سنسورهاي مغزي 
  .تاريخ انقضاء آن حتماً توجه کنيدقبل از استفاده به . مورد استفاده قرار گيرند

  
  :نکته

بعد از اينکه سنسورهاي مغزي بر روي پوست محکم شـد، طبـق کـد رنگـي گفتـه      
  .الکترودهاي کابل را به سنسور موردنظر وصل کنيد, شده

  
  : نکته

قرارگيـري  . سنسورها در سـمت چـپ پيشـاني قـرار گرفتـه انـد       ۲-۱۲در شکل 
  .بول استسنسورها در سمت راست نيز قابل ق

  
  : نکته

  .نسبت به محل جراحي قرار دهيد, سنسورهاي مغزي را در دورترين منطقه
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 .دهدشکل زير چگونگي استفاده از سنسورها را نمايش مي

  
  روش صحيح استفاده از سنسورهاي مغزي ۳-۱۲شکل 

  
. زير ببنديـد  بعد از باز کردن بسته بندي سنسورهاي مغزي، بسته بندي را از محل پارگي به صورت

بندي اين کار انجام نشود، سنسورها به زودي غيرقابـل اسـتفاده خواهنـد    اگر بعد از باز کردن بسته
  .شد

  
  بندي همراهروش صحيح نگهداري از سنسورهاي مغزي در بسته ۴-۱۲شکل 

 
  هشدار 

مواظـب باشـيد کابـل بيمـار در معـرض      , به دليل اين که کابل بيمار بسيار ظريف اسـت 
  .دگي قرار نگيردکشي

  

  هشدار 
هـاي ديگـر ممکـن اسـت     کابـل . ييد شرکت سازنده استفاده کنيدأمورد ت CSMاز کابل 

  .باعث عدم عملکرد مناسب سيستم شود
  

  هشدار 
ها را براي واحد خدمات را به هيچ عنوان تعمير نکنيد و آن CSMهاي صدمه ديده کابل

شرکت هيچ مسئوليتي در مورد , عميردر صورت ت. پس از فروش شرکت ارسال کنيد
  .پذيردگيري نميدقت اندازه
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  CSMسيستم مانيتورينگ  ۱۲-۲
 CSMوجـود مـاژول   , براي نمايش و ثبت پارامترهاي عمق بيهوشـي بـر روي مـانيتور عالئـم حيـاتي     

ـ  , بي سيمبا تکنولوژي  CSMماژول . باشدالزامي مي اتي اطالعات عمق بيهوشي را به مانيتور عالئم حي
  .دهدکند و مانيتور عالئم حياتي اين اطالعات را نمايش ميمنتقل مي

 
  CSMماژول  ۱۲-۲-۱

  
  

  
  CSMماژول  ۵-۱۲شکل 
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 CSMهاي ماژول کليدها و کنترل

  

 
  

  CSMهاي ماژول کليدها و کنترل ۶-۱۲شکل 
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  .شودروشن مي CSMبا يک بار فشار دادن اين کليد ماژول  -1

 
  .شودخاموش مي CSMماژول , ثانيه ۵ادن اين کليد و نگه داشتن آن به مدت با فشار د -1

 

با فشار دادن اين کليد دوبار در يک ثانيه ارتباط بي سيم با مانيتور عالئم حياتي قطع و يا  -1
  .شوددوباره وصل مي

 
  errorنشانگر قرمز رنگ  -2

  .شودروشن مي, زماني که نحوه قرارگيري سنسورهاي مغزي مناسب نباشد

 
  نشانگر سبز رنگ -3

  .شودروشن مي, وصل مي شود  CSMبه ماژول powerزماني که آداپتور 
 CSMصفحه نمايش ماژول  -4 

 
 . CSMبراي مسکوت کردن آالرم ماژول muteکليد  -5

 

مجهز  انتخاب شده و يا تاييد انتخاب مانيتور مورد نظر از ميان مانيتورهاي eventييد أبراي ت -6
   CSMبه 

 

   Displayکليد  -7
  .کندبا زدن اين کليد نحوه نمايش اطالعات در صفحه هاي مختلف تغيير مي

 

7a- گيري و نمايش داده فشردن اين کليد براي يک ثانيه مقدار امپدانس در همان لحظه اندازه
  .شودمي

 

 eventکليد  -8

  CSMمورد نظر از ميان مانيتورهاي مجهز به انتخاب مانيتور و يا  eventبراي انتخاب نوع 

 

  controlکليد  -9
  براي وارد شدن به منو تنظيمات پارامترها

 
9a- حرکت کرد و مقادير را تنظيم کرد, توانبا استفاده از اين کليد بين منوها مي.  

 
9b - براي انتخاب يک زيرمنو و يا انجام يک عمل  

 
9c- قب تربراي برگشتن به يک منو ع  
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   CSMماژول  SETUPمنو 
 

 
 CSMماژول  SETUPمنو  ۷-۱۲شکل 

  

  :براي انتخاب منو تنظيمات هنگامي که در مد نمايش هستيد
  .در باتري را برداريد -۱
 .را در هر جهت فشار دهيدcontrol  (9)هنگامي که در مد نمايش هستيد، کليد  -۲

 .شودمنو شکل باال ظاهر مي -۳
 

  :مترهابراي تنظيم مقادير پارا
  .را براي انتخاب منو فشار دهيد control (9a)کليد  -۱
 .را براي وارد شدن به زيرمنو فشار دهيد control (9b)کليد  -۲

 .را براي انتخاب پارامتر فشار دهيد control (9a)کليد  -۳

 .فشار دهيد Highlightرا براي مشخص کردن مقدار پارامتر به صورت  control (9b)کليد  -۴

 .را براي انتخاب مقدار پارامتر فشار دهيد control (9a)کليد  -۵

را بـراي لغـو کـردن آن     (9c)سازي تنظـيم انجـام شـده و    را براي ذخيره control (9b)کليد  -۶
 .تنظيم و بازگشتن به منو قبلي بدون تغيير فشار دهيد

 .تر فشار دهيدرا براي بازگشتن منو به يک سطح قبل control (9c)کليد  - ۷

بـه مـد نمـايش     CSMثانيه فشار داده نشود، صفحه نمايش مـاژول   ۲۰براي مدت  controlاگر کليد 
  .گردداصلي برمي
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  CSMتنظيمات ماژول 
  

 (DEFAULT)مقادير   توضيحات  نام منو  پارامترها

High Alarm Alarm براي فعال يا غيرفعال کردن حد باالي آالرم  ON/OFF (OFF) 

Low Alarm Alarm ل کردن حد پايين آالرمبراي فعال يا غيرفعا  ON/OFF (OFF) 

High limit Alarm  براي تعيين محدوده باالي آالرمCSI 2-99 (60) 

Low limit Alarm  براي تعين سطح حد پايين آالرمCSI  1-98 (25) 

language Config. براي انتخاب زبان سيستم  English 

Contrast Config. (22) 35-15  براي تعيين وضوح تصوير 

RF interface Config. 
در صورتي که . براي فعال کردن ارتباط راديويي

OFF باشد ارتباط بي سيم به طور کامل قطع است.  ON/OFF (ON) 

Set clock Config. 
براي تنظيم ساعت، فرمت زمان، سال، ماه، روز، 

 -------  ساعت، دقيقه، ثانيه

Back light Config. وشنايي آنتنظيم نور، صفحه نمايش و ر  
0=OFF 

(1=normal)  
2=bright 

Auto LNK Config. 

به طور اتوماتيک با هر مانيتور عالئم حياتي مجهز به 
, متري قرار دارد ۱۰که در فاصله  CSMگيرنده 

  .کندارتباط برقرار مي

Inactive/active/SN 
(Inactive)  

SN  ــاني ــط زمــ فقــ
نمايش داده مي شود 
کــه ارتبــاط برقــرار   

  .شده باشد
  



  دفترچه راهنما     CSM :۱۲فصل 
 

١ -١٢۶ 

  Device Informationمنو  

 
  Device informationمنو  ۸-۱۲شکل 

  
  .شودنمايش داده مي CSM ماژول   در اين منو اطالعات خاص مربوط به

  

  Eventمنو 
 .شودباز مي eventمنو  )EVENT )8با فشردن کليد 

 
 Eventمنو  ۹-۱۲شکل 

  

داري مرحله نگه( Maintenace, ) گذاردن تراشه( Intubation, ) اندوکسيون( Inductionهاي حالت
پايان مرحله ( End Maintenace, ) نکته خاص(Note , ) تزريق( Injection, ) جراحي( Surgery, )بيهوشي

   .قابل انتخاب است )حرکت بيمار ( Movementو ) نگه داري
شـود و در صـورتي   تأييد مـي اين انتخاب  )set )6با زدن کليد , موردنظر انتخاب شد eventزماني که 

. گـردد برمـي  ثانيه هيچ انتخابي انجام نشود، صفحه نمايش بـه حالـت عـادي نمـايش     ۵که به مدت 
, شـود انتخـاب مـي   eventزماني يک  .توان مشاهده کردمي Cرا فقط در صفحه نمايش  eventاعداد 

  ثانيـه يکبـار    ۳هـر   .آيـد در مانيتور عالئم حيـاتي بـه نمـايش درمـي     CSM Trendبر روي  eventاين 
  .جديد ارسال کرد Eventتوان يک مي
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  CSM هاي نمايش در ماژولحالت
  .شودديده مي (A)شود هميشه صفحه نمايش روشن مي CSMوقتي ماژول 

  .استفاده شود Display (7)بايد از کليد  E,D,C,B,Aهاي براي تغيير دادن مد نمايش بين حالت

  
  CSMدر ماژول  Aمد نمايش  ۱۰-۱۲شکل 

  
و همچنـين   SQI% , EMG% , BS%, CSIصفحه اصلي نمايش اطالعات است که اعداد ,  Aمد نمايش 

  .دهدساعت و مدت زمان کارکرد و شرايط شارژ باتري را نشان مي

  
  CSMدر ماژول  Bمد نمايش  ۱۱-۱۲شکل 

  
   )Event )8تفاده از کليـد  بـا اسـ  . شـود نمـايش داده مـي   EEGثانيه از شکل موج  B , ۳در مد نمايش 

 ,20uV, ±50uV, ±100uV(default), ±200uV  ±10uV±هـاي  شـکل مـوج را بـين حالـت     scaleتوان مي
  .تغيير داد

  
  CSMدر ماژول  Cمد نمايش  ۱۲-۱۲شکل 

 
 %EMGعـدد  . شودنمايش داده مي eventبه همراه نشانگرهاي  CSI Trend، منحني Cدر مد نمايش 

همچنـين زمـان مـوردنظر و    . شـود در سمت راست صفحه نمـايش ديـده مـي    به صورت بارگراف
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  نمـايش داده  Trendدقيقـه از   5.27 کـالً  . شـود بر روي صفحه ديده مـي  CSIو  %BSمقادير عددي 
  .اي تقسيم شده استثانيه ۶۰قسمت  ۶شود و محور زمان به مي

  
  CSMدر ماژول  Dمد نمايش  ۱۳-۱۲شکل 

  
. شـود دقيقه رسم مـي  ۵به صورت نمودار هستيوگرام با فاصله زماني  D  ,CSI Trendنمايش  مد در

عـدد  . شـود در آن فاصله زماني مشـخص مـي   CSIدر اين نمودار متوسط، حداقل و حداکثر مقدار 
EMG% شودبه صورت بارگراف در سمت راست صفحه نمايش ديده مي.  

  
  CSMدر ماژول  Eمد نمايش  ۱۴-۱۲شکل 

  
و همچنـين سـاعت و مـدت زمـان کـارکرد را       BS%,CSIمپدانس سنسورها و عدد ، اE مد نمايش 
بـا فشـردن   . شودثانيه يکبار به هنگام مي ۶۰اعداد امپدانس هر  Eدر صفحه نمايش . دهدنمايش مي

از بـين دو الکتـرود در    EEGسـيگنال  . شـود امپدانس در همان لحظه به هنگام ميDisplay  (7a) کليد
  .هرتز است ۳۵تا  ۲هاي بين شود که شامل فرکانسگوش گرفته مي روي پيشاني و پشت

  .دهددهي به مانيتور عالئم حياتي را نشان مي، ميزان آنتن Eدر صفحه نمايش  "LNK"عالمت 
  .دهدمانده باتري را نمايش مي، ميزان ظرفيت باقي Aدر صفحه نمايش  "BAT"عالمت 

  .باتري تا نيمه شارژ دارد                                     
  

  .باتري در حال شارژ است
در حالت اتصال به آداپتور هـم بـه ايـن شـکل     . (باتري کامالً شارژ شده است

  ). شودنشان داده مي
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  .تواند کار کند با باتري و يا به همراه آداپتوردر دو حالت مختلف مي CSMماژول 
  

  هشدار 
و يا باتري  (CSMX04)ه توسط شرکت سازنده فقط از باتري قابل شارژ توصيه شد

  .آلکالين استفاده کنيد
  

  هشدار 
  .فقط از آداپتور توصيه شده در اين منوال براي شارژ باتري استفاده کنيد

  

  :نکته
  در صورت استفاده از باتري نوع الکالين بـراي گـرفتن بهتـرين نتيجـه هميشـه از      •

 .هاي نو استفاده کنيدباتري

 .ت در محل خود قرار دهيدباتري را درس •

  
  :نکته

اگـر در    .شـود هـيچ آالرمـي زده نمـي     ، CSMدر صورت نبودن باتري در ماژول 
خارجي از ماژول جدا شـود،   Power/adaptorباتري وجود نداشته باشد و  CSMماژول 
در داخل ماژول باتري اضافي براي اين گونـه مواقـع   . شودخاموش مي CSMماژول 

  .وجود ندارد
  

  :کتهن
داراي يک ساعت است که تغذيه آن به وسيله باتري داخلي کـه درون   CSMماژول 

) سـال از زمـان توليـد    ۶حدود حـداقل  (سيستم تعبيه شده است و عمر محدودي 
شـود و  بعد از تمام شدن شارژ اين باتري، ساعت ريست مي. شوددارد، فراهم مي

در ايـن حالـت    CSMماژول  آيد وزن ميسيستم پيغام چشمک Start upدر قسمت 
  .بايد براي سرويس فرستاده شود
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  :بعد از شارژ کامل ) CSMX04( هاي قابل شارژمدت زمان استفاده از باتري

  
Wireless link Backlight level useable time (hours) 

OFF OFF 10.5 
OFF 1 9.0 
OFF 2 7.0 
ON OFF 10.0 
ON 1 8.5 
ON 2 6.5 

  :نکته
برابـر   ۳يـا   ۲آلکالين،  9Vان قابل استفاده بودن باتري هاي يکبار مصرف مدت زم

  .باشدهاي ذکر شده در جدول باال ميزمان

  
  CSMشارژ کردن باتري ماژول  ۱۵-۱۲شکل 

 
  .نصب شود CSMباتري قابل شارژ در محل موردنظر خود در ماژول  .۱
 .وصل کنيد CSMرا به ماژول  POWERخروجي کابل  .۲

 .شودروشن مي) ۶-۱۲در شکل  6(نگ نشانگر سبزر .۳

 .را روشن کنيد CSMماژول  .۴

وصل است، بـاتري در حـال شـارژ     CSMبه ماژول  Power/chargerزماني که آداپتور  .۵
از   Power/chargerزمـاني کـه آداپتـور    . شدن است و ماژول نيز قابل استفاده اسـت 

 .دهدمي جدا شود، ماژول به وسيله باتري کار خود را ادامه CSMماژول 
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  :نکته
متصل است، وجود يا عـدم وجـود    CSMبه ماژول  Power/chargerزماني که آداپتور 

  .تأثيري نخواهد گذاشت CSMهرگونه باتري در عملکرد ماژول 
 

  :نکته
 Powerوجود دارد و کابـل   CSMدرون ماژول  (CSMX04)زماني که باتري قابل شارژ 

فقـط  . کنـد شروع به شـارژ شـدن مـي    به آن وصل است، باتري به طور اتوماتيک
  شــارژ  CSMتوصـيه شـده توسـط شـرکت سـازنده در مـاژول        CSMX04بـاتري  

  .شودمي
  

۱۲-۲-۲ CSM در مانيتور عالئم حياتي  
 

 .را روشن کنيد CSMماژول  .۱

مانيتورهاي عالئـم حيـاتي اطـراف کـه     موجود در  CSMهاي ليستي از شماره سريال گيرنده .۲
بـا کليـد   . شـود نمايش داده مي CSMبر روي صفحه ماژول , ندهست CSMمجهز به گيرنده 

Event هاي مختلف حرکت کرد و بـا حرکـت بـر    هاي گيرندهشماره سريالتوان بر روي مي
موجود در سـمت راسـت پنـل جلـو مـانيتور       “ ”CSM LINKروي هر شماره سريال نشانگر 

 تـوان هـر مـاژول    گر مـي زند که با استفاده از چشمک زدن اين نشانمورد نظر چشمک مي

CSM  را به هر مانيتور مجهز به گيرندهCSM مرتبط کرد. 

، CSMدر مـاژول   Setبا زدن کليـد  ,  Eventبعد از تعيين مانيتور مورد نظر با استفاده ازکليد  .۳
نشـانگر          ,ييد شده و بعد از شروع برقراري ارتباطأارتباط با مانيتور عالئم حياتي مورد نظر ت

“CSM LINK”  شودبه رنگ سبز و به طور ثابت روشن مي. 

 %EMG%,SQI%,BS%,CSIتوانيد پارامترهاي مختلف شامل برقرار شده و شما مي, ارتباط  .۴
 .را بر روي مانيتور عالئم حياتي مشاهده کنيد EEGو همچنين سيگنال 
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  در مانيتور عالئم حياتي CSMنمايش 
قرار دارد، کليـد روتـاري را    CSMنما در ناحيه مربوط به نزماني که مکا. کليد روتاري را بچرخانيد

  .ناميممي CSM large pageآيد که آن را فشار دهيد پنجره شکل زير به نمايش درمي
 

  
 CSM Large Page ۱۶-۱۲شکل 

  
طراحي شده است به طوري که  CSMصفحه خاصي است که براي نمايش  CSM Large Pageپنجره 

به وضوح ديده شود عالوه بر آن تنظيمات مربوط به  CSMط به پارامتر جزئيات اطالعات مربو
CSM شودنيز در اين صفحه انجام مي.  
بر روي اولين گزينـه از سـمت چـپ    ,  BSپارامتر  Trendبراي فعال يا غيرفعال کردن نمايش      ■

 .شودفعال يا غيرفعال مي BSبا هربار کليک نمايش . کليک کنيد

بـر روي دومـين گزينـه از سـمت     ,  SQIپـارامتر   Trendيا غيرفعال کردن نمايش  براي فعال     ■
  .شودفعال يا غيرفعال مي SQIبا هربار کليک نمايش . چپ کليک کنيد

بر روي سـومين گزينـه از سـمت    ,  EMGپارامتر  Trendبراي فعال يا غيرفعال کردن نمايش      ■
  .شودل يا غيرفعال ميفعا EMGبا هربار کليک نمايش . چپ کليک کنيد

 
  :نکته

Trend  مربوط به پارامترCSI و اپراتـور   شودهميشه بر روي صفحه نمايش داده مي
  .تواند آن را غيرفعال کندنمي
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بـر روي چهـارمين گزينـه از چـپ      CSMپارامترهـاي   Trendبراي انتخاب بازه زماني نمايش      ■

  سـاعت بـا فاصـله يـک سـاعت       ۱-۲۴دقيقـه و   ۳۰و ۱۵ انتخاب هاي قابـل دسـترس،   . کليک کنيد
 .باشدمي

تا زماني که خط کرسر حرکت داده نشده است، با هربار کليـک بـر    CSM Large Pageدر صفحه 
 .کندزمان حال تغيير مي به اندازه بازه زماني انتخاب شده تا xروي بازه زماني، محور 

بـه انـدازه بـازه     Xغيير بازه زماني محـور  شود، با تبا اولين تغييري که در محل کرسر ايجاد مي 
 .شودمي zoom out , zoom inزماني نسبت به خط کرسر 

 
تـوان از خـط   مـي  Trendبراي دسترسي به مقادير عددي پارامترهـا در زمانهـاي خاصـي از         ■

به اين صورت کـه بـا کليـک بـر روي پنجمـين گزينـه از چـپ و چرخانـدن           .کرسر استفاده کرد
زمـان  , ساعت تنظيم شده ۲ساعت و  ۱دقيقه و  ۳۰و ۱۵ر حالتي که بازه زماني بر روي روتاري د

پارامترهاي عددي مرتبط با زمان اشـاره  . کندکند، تغيير ميخاصي که خط کرسر به آن اشاره مي
  بـا رنـگ مربـوط بـه خـود نمـايش داده        CSM Large Pageشده توسط کرسر در سمت راسـت  

 .شوندمي

”   ک بر رويبا کلي     ■   تنظـيم   xزمـان ابتـدا و انتهـاي محـور     ) ششمين گزينـه از چـپ  ( “ 
”   مي شود با هربار کليک بر روي به انـدازه بـازه زمـاني تنظـيم شـده در      (ها  xمحور  , “ 

  .گرددبه عقب برمي) چهارمين گزينه از چپ
 

کليـک  ) از چـپ  هفتمـين گزينـه  (  EEG GAINبـر روي   EEGبراي تعويض گين شکل مـوج        ■
انتخـاب هـاي قابـل    . متناسـب بـا آن تغييـر مـي کنـد      EEGهاي شکل مـوج   Yاندازه محور. کنيد

 .باشدمي 50uVبا تغيير  250uVتا  50uVو  25uVدسترس 
 

 Event Listگذاري شده است بر روي عالمت  Trendهاي مختلف که در  Eventبراي مطالعه      ■
 :کليک کنيد تا صفحه زير باز شود



  دفترچه راهنما     CSM :۱۲فصل 
 

٢ -١٢۴ 

 
 CSM/ EVENT LIST WINDOWمنو  ۱۷-۱۲شکل 

  

تاريخ و سـاعت  وقـوع    به همراه   Event  ۲۵۵سازي تعداد مانيتور عالئم حياتي داراي قابليت ذخيره
، و چرخانـدن   EVENT LIST WINDOWبا کليک بر روي اولين گزينه از چـپ در منـو   . باشدمي آن

تـوان  مـي  ”DELETE“ت کرد و با کليـک بـر روي   هاي مختلف حرک Eventتوان بر روي روتاري مي
Event نظر خود را حذف کرد و با کليـک بـر روي    مورد“DELET ALL”   تمـامEvent    هـايي کـه در

  .پاک کرد) مثالً براي بيمار جديد(يکجا   ,صفحه وجود دارد
  

  :نکته
شود، يک عالمت بـه صـورت خـط    ارسال مي CSM moduleکه توسط  eventبه ازاي هر 

 ۳۰دقيقـه،   ۱۵بـه ازاي بـازه هـاي زمـاني     (شود نمايش داده مي Trendدر محور  چين
هـا در   Eventهمچنين تـاريخ و سـاعت ارسـال ايـن     ) دقيقه و يک ساعت و دو ساعت

  .آيدبه نمايش در مي Event Listصفحه 
  
 ”CSM ALM ON or OFF“بـر روي   CSIهـاي  براي فعال يا غيرفعال کردن آالرم محـدوده     ■
هاي وقوع آالرم ماننـد چشـمک زدن پارامترهـا، صـداي     تمام نشانه ”ON“با انتخاب . ليک کنيدک

هاي وقـوع آالرم  تمام نشانه  ”OFF“با انتخاب   .شودآالرم و روشن شدن نشانگر آالرم فعال مي
  .شودنمايش داده مي CSMدر بخش مربوط به پارامتر  غيرفعال شده و عالمت
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را تنظـيم   CSIي دهمين گزينه از چپ مي توان محـدوده بـاال و پـايين آالرم    با کليک بر رو    ■
   (default: min: 35,max: 60). کرد

  
  :نکته

  .شودفعال مي ۲هميشه با سطح  CSIآالرم محدوده هاي 
  

  :نکته
 CSMشود به صـفحه اصـلي   انجام مي CSM Large Pageهر تغييري که در تنظيمات 

  .کندمي نيز انتقال پيدا
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  يابيو عيب CSMهاي آالرم پيغام ۱۲-۳
  :باشدبه صورت زير مي CSMآالرم محدوده براي پارامتر 

 
 آالرم صوتي آالرم ديداري زمان وقوع الرمآ

CSI HIGH 
 مجـاز بـاالي   حد از مقدار شاخص عمق بيهوشي

  .کند تجاوز

  .زندچشمک مي CSI مقدار ●
  . زندنشانگر آالرم چشمک مي●
زمينه زرد نمـايش   پيغام با رنگ ●

 .شودداده مي

   .شودفعال مي

CSI LOW 
پايين تعيـين   حد از مقدار شاخص عمق بيهوشي

  .شده کمتر باشد

  .زندچشمک مي CSI مقدار ●
  . زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينه زرد نمـايش   ●

  .شودداده مي

  .شودفعال مي
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  :باشديتور عالئم حياتي به صورت زير ميبر روي مان  CSMهاي مربوط به پيغام
 

 راه حل علت پيغام

CSM 
ELECTRODE 
ALARM 

محل قرارگيري سنسورهاي مغزي يا 
اتصاالت آن ممکن است مشکل داشته 

هاي فرکانس باال نيز وجود دستگاه. باشد
تواند يکي از داليل نمايش اين پيغام خطا مي

  .باشد

 .کنيدسنسورها و اتصاالتشان را چک    ●
کابل بيمار را چک کنيد اگـر وصـل نيسـت آن را وصـل        ●

 .کنيد و اگر مشکل دارد آن را تعويض کنيد
ــا همــه سنســورها وصــل هســتند و     ● چــک کنيــد کــه آي

 .اتصاالتشان مناسب است
  .سنسورهاي مشکل دار را عوض کنيد   ●

CSM SQI LOW 

اگر امپدانس سنسورهاي سفيد و سياه از 
1kΩ عدد , بيشتر شودSQI  به تدريج

عدم مناسب بودن . کندکاهش پيدا مي
شود که عدد شرايط امپدانسي باعث مي

SQI  کمتر شود %50از.  
هاي فرکانس هاي ناشي از دستگاهآرتيفکت

  EMGباال 

  

 .ها را چک کنيدسنسورها و درستي اتصال کابل   ●
ـ  يا الكتريكي آيا در نزديکي سنسورها دستگاه مکانيکي   ● ه ک

 Patientمثـل دسـتگاه  (عمل فرکانس بااليي انجام مي دهد 
warmer (     در صـورت امکـان   . شروع بـه کـار کـرده اسـت

هاي توزيع کننده فرکـانس بـاال را از سنسـورها دور    دستگاه
 .نگه داريد

 . زمين و ارت سيستم هاي توزيع کننده را چک کنيد   ●
و  CSM از ماژول power/chargerبا جدا کردن کابل      ●

را نسـبت بـه    CSMمـاژول   ياستفاده از بـاتري تأثيرپـذير  
  .هاي توزيع کننده کاهش دهيدسيستم

CSM 
IMPEDANCE 
HIGH 

بيشــتر  5KΩاگــر امپــدانس سنســورها از 
ــداد   ــد اعـ و  %EMG%,BS%,CSIباشـ

SQI% شودنمايش داده نمي.  

 .چک کنيد که سنسورهاي مغزي خشک نباشند   ●
 .ه خوبي تميز شده باشدچک کنيد که پوست ب   ●
پوست را طبق روش گفته شده در ايـن منـوال تميـز و       ●

  .آماده کنيد و از سنسورهاي نو استفاده کنيد

CSM LINK OFF 
  .خاموش است  CSMماژول 

روشـن اسـت امـا     CSMهمچنين مـاژول  
  .سيم برقرار نيستارتباط بي

ر سعي کنيد که ارتباط بي سيم را به روش گفته شـده د    ●
  .برقرار کنيد ۲-۲-۱۲بخش 

  
 ALARM SILENCEشود و با فشردن کليـد  فعال مي ۳هاي باال آالرم با سطح در هنگام نمايش پيغام

  .شودنظر ميرنگ زمينه پيغام خاکستري و آالرم غيرفعال شده و از آن صرف
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  :شوند که عبارتند ازديده مي CSMهاي خطا فقط در ماژول تعدادي از پيغام
  

  پيغام خطا  علت  اه حلر
اگر اين . را خاموش و سپس روشن کنيد CSMماژول 

پيغام همچنان مشاهده شده با خدمات پس از فروش 
  .تماس بگيريد

   Error codes  افزارياشکال سخت
(1-10 and 14)  

  .را خاموش کنيد CSMماژول -۱
  .کابل بيمار را از آن جدا کنيد-۲
  .را روشن کنيد CSMماژول -۳
سپري شد کابل بيمار را در  Startupتي مرحله وق-۴

  .محل خود نصب کنيد

 CSMاگر کابل بيمار الکترودها زماني به ماژول 
است، اين  startupوصل شود که ماژول در مرحله 

  .پيغام خطا مشاهده خواهد شد

Error codes   
(1,12 and 13) 

  

  
  :يابيعيب
 .شودروشن نمي CSMماژول  powerبا فشردن کليد  •

  .باتري سيستم را عوض کنيد و يا آن را به طور کامل شارژ کنيد  -
  .اگر مشکل همچنان برطرف نشد، با خدمات پس از فروش شرکت تماس بگيريد  -

 
  .از رنج مورد انتظار شما باالتر است CSIعدد  •
کننــده دز داروي تنظــيمو قســمت  IV-lineسيســتم ماشــين بيهوشــي شــامل قســمت هــاي  -

  .را چک کنيد (vaporizer) بيهوشي
بعضي از بيماران براي اينکـه بـه حـد بيهوشـي مـوردنظر برسـند بـه دز بيشـتري از داروي          - 

  .بيهوشي نيازمند هستند
 CSIدرنتيجه عـدد  , کافي نيست (maintenanance)دز دارو براي مرحله نگهداري در بيهوشي  - 

 .روددر حين تحريکات دردناک باال مي
 

 .کندايش پيدا ميافز EMGمتناسب با  CSIعدد  •

 CSIاگر فعاليت عضالت صورت و الکترومايوگرافي در سطح بـااليي باشـد، بـر روي ميـزان     
   در صـورت وقـوع ايـن حالـت، بايـد بـه      . مـي شـود   CSIتأثير مي گذارد و باعث باال بـردن  

وقتـي بيمـار بيهـوش اسـت،     . هاي بيمار در برابر تحريکات حين عمل توجه کـرد العملعکس
در حالـت  , به دليل عکس العمل به تحريکات دردناک درحـين جراحـي   EMGعاليت افزايش ف
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به دليل مصـرف داروهـاي مخـدر بـراي تخفيـف      (استراحت نبودن عضالت و سفتي عضالت 
  . آيدبوجود مي (opioids)درد 

کننده عصـبي   نباشد، استفاده از داروهاي مسدود EMGبراي داشتن بيهوشي که تحت تأثير 
  .دهدرا کاهش مي CSIميزان ) کننده هاشل (عضالني 

 

 .شودبر روي مانيتورعالئم حياتي روشن نمي ”CSM LINK“نشانگر  •

 .درست انتخاب شده است CSM moduleچک کنيد که آيا مانيتور مورد نظر درست   -

نتوانست مانيتور عالئم حياتي موردنظر خود را پيدا کند، محل مـانيتور يـا    CSMاگر ماژول   -
روشـن   CSMل را براي گرفتن سيگنال بهتر عوض کنيـد و ارتبـاط بـي سـيم را در مـاژول      ماژو
 .کنيد

 
 CSMتميز کردن و نگهداري ماژول  ۱۲-۴

  
 تميز کردن

هاي آن از دستمال نـرم مرطـوب بـه    و کابل بيمار و ساير اکسسوري CSMبراي تميز کردن ماژول 
  .سايش به همراه آب گرم استفاده کنيدو يا محلول شوينده ماليم ضد ۷۰%ايزوپروپيل الکل 

 
 :نکته

  :دربرابر مواد شوينده زير مقاوم است CSMماژول 
 آب گرم §

 ۹۹%ايزوپروپيل الکل  §

 ۱۰%استون  §

 ۳%هيدروژن پروکسايد  §
 

  هشدار 
  .جلوگيري نماييد CSMاز نفوذ مايعات به داخل ماژول 
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  انبارش 
بـاطري    شـود ابتـدا آن را تميـز نمـوده و    فاده نميدستگاه است  چنانچه براي مدت زمان طوالني از

در صـورت امكـان از بسـته بنـدي اوليـه      . محل انبارش بايد تميـز و خشـك باشـد   . آنرا خارج نماييد
  . دستگاه استفاده شود

  
  هشدار 

  .وجود ندارد power/chargerهيچ فيوز قابل تعويض درون مانيتور و يا آداپتور 
  

  هشدار 
و لـوازم   CSMز آلودگي محيط زيست درخصوص معـدوم کـردن مـاژول    براي جلوگيري ا

قبل از معدوم کـردن مـاژول   . جانبي مربوط به آن بايد طبق مقررات مربوطه عمل گردد
CSM باتري را از آن خارج کنيد.  

  
  نگهداري

ري داشـود، مـانيتور بايـد تميـز نگـه     براي اطمينان از اين که مانيتور در بهترين شرايط نگهداري مي
هـيچ قسـمت قابـل تعميـري در سيسـتم      . شود و کليه نکات مربوط به نگهداري سيستم رعايت شود

  .وجود ندارد و همه تعميرات بايد توسط سازنده انجام گيرد
 

  :نکته
اگر مانيتور از ارتفاع افتاد و صدمه ديد و يا در مجاورت دماي خيلي بـاال و رطوبـت       

نان از صحت عملکرد در اولين فرصت مـاژول را  العاده قرار گرفت، براي اطميفوق
  .به خدمات پس از فروش شرکت تحويل دهيد

  
  :نکته

گيرد، سيستم را قبل و بعد از زماني که سيستم براي مدتي مورد استفاده قرار نمي
  .به طور کامل تميز کنيد
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  :نکته
ديده باشد و را چک کنيد تا صدمه ن power/chargerماه يکبار، آداپتور و کابل  ۱۲هر 

  .از نظر ايمني مشکلي نداشته باشد
  

  :نکته
  .در هنگام نگهداري باتري را از سيستم جدا کنيد

  
  :نکته

در صورتي که ماژول ضربه خورد و يا به شدت تکـان خـورد نبايـد از آن اسـتفاده     
بايد ماژول را بـه خـدمات پـس از فـروش     , کرد و براي اطمينان از صحت عملکرد

  .شود شرکت تحويل داده
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  STمانيتورينگ  ۱۳فصل 
 

  اطالعات عمومي ۱۳-۱
  .شوديناميده م ST، انحراف سطح ايزو الکتريک باال و يا پايينبه سمت  STسگمنت  يجابجاي

  مقايسه ST (ST point)با نقطه  (ISO point)نقطه ايزوالکتريک , اين انحراف يگيراندازه يبرا

را مشخص ) .در آن وجود ندارد يفعاليت الکتريکهيچ (نقطه ايزوالکتريک سطح صفر ولتاژ . شوديم
سگمنت  يبر رو STنقطه . است Rقبل از موج  80msکند که موقعيت آن به صورت پيش فرض يم

ST  بين نقطهJ  و موجT 110آن به صورت پيش فرض  موقعيت باشد کهيمms  بعد از موجR  
  :دهدنمونه را نشان مي QRSشکل زير يک کمپلکس  .باشديم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ST ياندازه گير اساس ۱-۱۳شکل 
 

در هـر ضـربان    ST و  ISO يبين دو نقطـه انـدازه گيـر    ينمايش داده شده، فاصله عمود ST عدد
ECG باشديم. 

   انـد را بررسـي  هاي نرمـال طبقـه بنـدي شـده    که به عنوان ضربان QRSهاي کمپلکس ,STالگوريتم 
 ) شـود ها به وسيله الگوريتم تشخيص آريتمي فراهم مـي  آشکارسازي و طبقه بندي ضربان(کند مي

يـک  , هاي نرمـال هاي ضربانبا ترکيب ويژگي. کندهايي که منشاء بطني دارند را حذف ميو ضربان
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  از ايـن طريـق محاسـبه     STانحـراف سـگمنت   . کنـد گيـري شـده ايجـاد مـي    متوسط QRSکمپلکس 
  .شودمي

  

ـ    توان شدت و يم STگمنت با استفاده از مانيتورينگ تغييرات س را  يمدت زمان ايسـکمي عضـله قلب
بدون هـيچ نشـانه يـا دردي     يايسکمي عضله قلب يآنجائيکه گاهاز . بيماران بزرگسال نشان داد يبرا

وقـوع  اعالم  يترين هشدار براتواند سريعمي STمانيتورينگ پيوسته انحراف سگمنت , افتديم اتفاق
  .اين ايسکمي باشد

  

  :نکته
ايـن  اسـتفاده از   .بزرگسال و کودکـان قابـل اسـتفاده اسـت     يبرا STيتورينگ مان

   .شودينوزادان توصيه نم يبرامانيتورينگ 
  

  :نکته
کمـپلکس نرمـال وجـود نداشـته      ۵حـداقل  , گذشته بيمار  ECGضربان  ۵۰اگر در 

   .نمايش داده نخواهد شد STعدد , باشد
  

  :نکته 
 Traceليد اصلی مـی باشـد کـه در     HR, Pace, Arr, STليد مورد استفاده برای  

  .می باشد مقابل تنظي ECGاول نمايش داده شده و در منوی 
  

 :نکته

توصـيه مـی شـود فيلتـر      STجهت اطمينان از صـحت آنـاليز انحـراف سـگمنت     
Extended انتخاب شود.  

 
 

بـا وارد  ، STدر صـورت نيـاز بـه مانيتورينـگ     . به صورت پيش فرض غيرفعال اسـت  STمانيتورينگ 
 .توان آن را فعال کرد يشدن به منو مربوطه م
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و بـا وارد شـدن بـه    شـوند  ميذخيره ,  STعددي ر يدافعال است، مق STکه مانيتورينگ  يدر هنگام

 .را مشاهده کرد اين مقاديرتوان يم TRENDمنو 

  
 :نکته

 .باشديم ST  ،mV يگيرواحد اندازه

  
  
 

 
 
 
 
 

 
  ECG يبوط به پارامترهادر بخش مر STعدد  ۲-۱۳شکل 

 
  . باشديم mV 2.0+ تا   mV 2.0-بين  STسگمنت  يگيرمحدوده اندازه

  و مثبــت بــودن آن  STدهنــده انحــراف بــه ســمت پــايين ســگمنت  نشــان STبــودن عــدد  يمنفــ
  .باشديم STدهنده انحراف به سمت باالي سگمنت نشان

  
  :نکته

ـ مـا پـس از قرارگ  باشـد ا ينم STنگ يتوريمان يا دارايستم آريس سـتم  يسدر  يري
منـو   توسطتوان يو م ديآمیوجود ق ماژوالر بياز طر STنگ يتوريمانامکان  ،ماژوالر

را در پنجـره   ر آنيرا انجـام داد و مقـاد   مات مربوط به آني، تنظماژوالرموجود در 
ECG مشاهده کرد.  
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۱۳-۲ ST ANALYSIS WINDOW   
 :شودمي ، منو زير باز کليک کنيد ECG WINDOWاز پنجره  ST ANALYSIS يبررو

  
        

  
  
  
 
  ECG/ST ANALYSIS WINDOW ۳-۱۳شکل  

  
  :نکته

تبادل چ يرد و هيگيانجام م ماژوالرستم يتنها در س STم يمات و ترسيتنظ يتمام
  .وجود ندارد STنگ يتوريا در مورد مانيستم آريستم و سين ساين يب يارتباط

  
   ■    ST ANALYSIS   
حالـت  در  STمانيتورينـگ  . را فعال يا غيرفعـال کـرد   STتوان مانيتورينگ يا استفاده از اين تنظيم مب

در بخش مربـوط بـه    "ST OFF"غيرفعال است،  STکه مانيتورينگ  يزمان. باشدمي OFFپيش فرض 
 .شودينمايش داده م ECG يپارامترها

  
   ■    ST ALARM   

آالرم و روشـن   يصـدا  ,قـوع آالرم ماننـد چشـمک زدن پارامترهـا    و يهاتمام نشانه "ON"باانتخاب 
وقـوع آالرم غيـر فعـال شـده و      يتمام نشانه ها "OFF"با انتخاب . شودشدن نشانگر آالرم فعال مي

 .شودنمايش داده مي ST در بخش مربوط به پارامتر" "عالمت 

  
   ■    ALARM LEVEL   

  .حساس ترين نوع آالرم است" ۱" است سطح" ۲"و"۱"قابل دسترس  يانتخاب ها
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   ■     ST LIMIT 

  .شوديفعال م STاز حد باال و پايين تنظيم شده، تجاوز کند، آالرم  STکه عدد سگمنت  يزمان
 ) 0.1با فاصله   2.0+~2.0-: محدوده تغييرات (

  .باشدمي 0.2-پايين  براي حد و 0.2+ باال براي حد پيش فرض مقدار 
 

   ■     EVENT DURATION 
ـ  يمدت زمانتوان تنظيم ميبا استفاده از اين  بـر   STآالرم شـرايط  , در ايـن مـدت  ه را تعيين کرد ک

قابــل دســترس   يهــاانتخــاب. ، تــا آالرم فعــال شــود  ودهر بــبرقــرا ECGروي شــکل مــوج  
60s,45s,30s,15s,OFF  حالت پيش فرض . باشديمOFF       است که در ايـن شـرايط بـه محـض خـارج

  .شوديآالرم فعال م, از محدوده تنظيم شده ST شدن عدد
  

   ■     ST RELEARN 
در  "RELEARN"پيغـام   و شـود يشروع م)  Learning( ياين قسمت عمليات يادگير يبا کليک بر رو

ــا  ــه پارامتره ــوط ب ــش مرب ــ ECG يبخ ــايش داده م ــدوداً ينم ــه ح ــود ك ــول   ۲۰ ش ــه ط ــه ب   ثاني
  . انجامدمي

  :شوديمراحل زير انجام م (Learning) يدر حين عمليات يادگير
  .شوديم پاک DEFAULT POINTپنجره موجود در  QRSمتوسط کمپلکس  - 
 .شوديمعين م QRSکمپلکس جديد  يالگو ,يعمليات يادگيربا انجام  - 

 .شودينمايش داده م DEFAULT POINTتعيين شده در پنجره جديد کمپلکس  - 

  
  : نکته

ـ  ECG/ARR ANALYSISه در پنجـر  <ARR RELEARN>با انتخـاب   تـوان  يم
  .را انجام داد) Learning( يعمليات يادگير
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  :نکته
به صورت خود به خودي شروع هر زمان که يکي از کارهاي زير انجام شود، مانيتور 

و  ”ST ANALYSIS:ON“در صـورتي کـه   : (کنـد مي به يادگيري مجدد الگوي مرجع
  CHECK LEAD)مانند .اشته باشدوجود ند ECGبراي  افزاريسختهيچ آالرم 

  روشن کردن مانيتور - 
 ECGاتصال کابل  - 

  ECGتغيير ليد  -

  ”HOME/PATIENT INFORMATION“در پنجره  ”NEW“انتخاب  - 
 
 

  :نکته
بـر روي   ”LRN“يک خط زرد رنگ عمودي به همراه بر چسـب  ,  TRENDدر پنجره 

  .کندص ميرا مشخ, زماني که عمليات يادگيري انجام شده است STپارامتر 
  

   ■     DEFAULT POINT 
  :شوديپنجره زير باز م ST ANALYSIS WINDOWاز  "DEFAULT POINT"با انتخاب 

با تغيير نقاط انـدازه  .شودمياستفاده  ST و ISO يگيرنقاط اندازه موقعيتتنظيم  ياز اين پنجره برا
  .شودمحاسبه مي مجدداً, متناسب با نقاط جديد STمقدار انحراف ,  STو  ISOگيري 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ECG/ST ANALYSIS/DEFAULT WINDOW ۴-۱۳شکل 
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دو خـط  . شـود غالـب نمـايش داده مـي    QRSالگوي کمـپلکس   DEFAULT در پنجره , طبق شکل باال
  .دهدرا نشان مي STو  ISOعمودي مکان نقاط 

ISO : جهت تحليل نقطه مرجع براي نمايشST ) .80:مقدار پيش فرضms(  
ST :ي جهت تحليل گيرنقطه اندازهي نمايش براST ). 110:مقدار پيش فرضms( 

  )5msبا فاصله   5ms ~400ms: محدوده تغييرات (
  .باشدمي STگيري براي اندازهنقطه مرجع ,  Rپيک موج 

 
 :نکته

، نقـاط  و بعـد از اتمـام عمليـات يـادگيري     STمانيتورينگ  بار هر قبل از, بهتراست
  .قرار گيرد يبازنگر مجدداً مورد  ISO , ST يگيراندازه

 
  :نکته

ـ   ينياز به ارزياب ST و   ISOيگيرنقاط اندازهصحيح تعيين  يعمالً برا  يدقيـق کلينيک
   .وجود دارد

  
  :نکته

نقـاط   ،کنـد تغييـر  اي به طور قابل مالحظهبيمار  HRعدد  يا ECGشکل سيگنال اگر 
  .بايد مجدداً تنظيم شود ST يگيراندازه

ـ      نرمال QRSي الگو يدر صورت  .ديـده خواهـد شـد    پنجـره در  يتشکيل نشـده باشـد، يـک خـط افق
در  "ST ANALYSIS KEY IS OFF"فعـال باشـد، پيغـام     غير STکه مانيتورينگ  يدر صورتهمچنين 

  .شوديظاهر م پنجرهاين 
محـل   به سمت چپ و يا راست يو سپس چرخاندن کليد روتار ST  يا  ISOتوانيد با انتخاب يشما م

ISO   و ST آن اين انتخاب را تثبيـت   يبعد از رسيدن به نقطه مطلوب با کليک بر رو. را تنظيم کنيد
  .کنيد

  
  :نکته

  .شوديدر نظر گرفته نم STدر آناليز  يغيرعاد QRS يهاکمپلکس
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  :نکته

و يا در ) کننديکه از پيس ميکر استفاده م يبيماران يبرا(فعال است  Paceکه  يزمان
 يهـيچ شـکل مـوج    DEFAULT POINTدر پنجره  (Learning) يعمليات يادگيرحين 

ـ   STوISO خط مربوط به  وشود و فقط دينمايش داده نم در ايـن   .شـود يديده م
  .شودينم يگيراندازه  STعدد  شرايط

  
  :نکته

در  STبـر روي پـارامتر    ”CHG“يک خط قرمز رنگ عمودي به همـراه بـر چسـب    
  انـد را مشـخص   تغيير کـرده  STيا  ISOگيري که نقاط اندازهزماني , TRENDپنجره 

  .کندمي
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  STآالرم  يهاپيغام ۱۳-۳
  :افتدآالرم اتفاق مي کند، هاي مجاز تجاوزازمحدوده STعددي وقتي که مقدار 

  
 آالرم صوتي آالرم ديداري زمان وقوع الرمآ

ST HIGH 
 مجــازبـاالي   حـد  از STعـددي  مقدار.

  .کند تجاوز

  .زندچشمک مي STد عد ●
  . زندنشانگر آالرم چشمک مي ●
پيغام با رنگ زمينه متناسب با سطح  ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

   .شودفعال مي

ST LOW 
پـايين تعيـين    حد از STعددي  مقدار.

  شده کمتر باشد

  .چشمک مي زند STعدد  ●
  . نشانگر آالرم چشمک مي زند ●
ا سطح پيغام با رنگ زمينه متناسب ب ●

  .شودآالرم نمايش داده مي

  .شودفعال مي

  
  

  :باشدشامل موارد زير مي STمربوط به  يهاپيغام
 

 راه حل علت پيغام

ST OUT OFF RANGE 
HIGHT 

بيشتر از حد باالي محـدوده   ST ,+1mVعدد 
  .محاسبه شده است, گيري اندازه

  .را چک کنيد ISOو  STمحل نقاط  -
سي کنيد و اقدامات کلينيکي مشکل بيمار را برر -

  .الزم را به عمل آوريد

ST OUT OFF RANGE 
LOW 

کمتر از حد پـايين محـدوده    ST ,-1mVعدد 
  .محاسبه شده است, گيرياندازه

  .را چک کنيد ISOو  STمحل نقاط  -
مشکل بيمار را بررسي کنيد و اقدامات کلينيکي  -

  .الزم را به عمل آوريد

  
  .شوديتنظيم م ST WINDOWدر پنجره  STمربوط به  يهاامپيغ يسطوح آالرم برا
مسـکوت   120sمدت  يبرا و آالرم يرنگ زمينه پيغام خاکستر،  ALARM SILENCEبا فشردن کليد 

 .شوديم
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  آريتمي مانيتورينگ ۱۴فصل 
  اطالعات کلي ۱۴-۱

ــه  ــه اخــتالل وب ــ هرگون ــتم در  ينظمــيب ــســيگنال )  morphology(و شــکل ري ــه  يآريتمــ يقلب   گفت
  .دارد يده قلبدر پمپ شدن خون و برونثير مستقيمي أت يثبات ريتم قلب. شودمي

   يبقـاء انسـان بسـيار حيـات     هـا و پرفيـوژن ارگـان   يدر شرايط مناسب بـرا  يده قلبنگه داشتن برون
بنابراين تشخيص دقيق و سـريع   .شود يتواند باعث کاهش برون ده قلبيم يوجود آريتم. باشديم

  .باشدداراي اهميت زيادي ميها يآريتم
 PVCتعـداد   ,مانند ضربان قلب ( شرايط بيمار يارزياب يبرا يتوانند از مانيتور آريتميمتخصصين م

  .بيمار تجويز کنند يرا برا ياستفاده کنند و درمان مناسب )اکتوپيک يربان هاضريتم و و در دقيقه 
  

  :نکته
سـتم  يسباشد اما پس از قرارگيـري در  نمي يتميسيستم آريا داراي مانيتورينگ آر

ـ آمـی وجـود  ب ق ماژوالرياز طر نگيتورين ماني، امکان انجام اماژوالر تـوان  و مـي  دي
را  را انجـام داد و مقـادير آن   يمات مربوط به آن، تنظماژوالرمنو موجود در توسط 

  .مشاهده کرد ECGدر پنجره 

  
  : نکته

  بـه وسـيله   )  HR(عـدد ضـربان قلـب    , زماني که مانيتورينگ آريتمي فعال اسـت 
  .شودافزار آريتمي محاسبه مينرم

  
  : نکته

  .آريتمي وجود دارد ۱۳گيري در اين سيستم قابليت اندازه
  

  : نکته
باشـد و  آريتمي براي بيماران بزرگسال و کودکـان قابـل اسـتفاده مـي     مانيتورينگ

 .شوداستفاده از آن براي نوزادان توصيه نمي
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  :نکته 

 Traceد اصلی مـی باشـد کـه در    يل HR, Pace, Arr, STد مورد استفاده برای  يل
  .م می باشديقابل تنظ ECGش داده شده و در منوی ياول نما

  
  هشدار 

به دفترچه سيسـتم اسـتفاده    آشنا آموزش ديده و فقط بايد توسط افراد تميمانيتور آري
  .گردد

  

  هشدار 
اطمينـان   يبـرا . باشدارزيابي وضعيت بيمار مي ييک وسيله کمکي برامانيتورينگ آريتمي 

  .بيمار نيز استفاده شود يبالين يهانشانه بيشتر بايد همواره در کنار آن از عاليم و
  

  :نکته
 IIيا  Iهاي شود که از ليدافزار آريتمي توصيه ميتن بهترين دقت نرمبراي داش

  .استفاده شود
  
  سازي آريتميريتم آشکارالگواساس 

اي از ضـربان  الگـو بـه مجموعـه   . ( اساس الگوريتم تشخيص آريتمي بر پايه قوائد تطبيق الگوها است
اين الگـوريتم در ابتـدا کمـپلکس    ) .باشندشود که داراي شکل يکساني ميهاي منطبق بر هم گفته مي

کند و در نهايت برچسـب هـر ضـربان    را آشکار کرده سپس الگوهاي مختلف را ايجاد مي QRSهاي 
    گـذاري تقسـيم  بنـدي و برچسـب  طبقـه , اين الگوريتم به سه بخش آشـکار سـازي  . شودمشخص مي

  :شودمي
  

  .کندستخراج ميا ECGرا از روي شکل موج  QRSکمپلکس  :يآشکارسازالگوريتم 
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  در واقـع  . دهـد شـبيه بـه هـم تشـکيل مـي      QRSهـاي  الگوهايي بـا کمـپلکس  : يبندطبقه الگوريتم

در حين فـاز يـادگيري يـک    . گيرندهايي که شکل مشابهي دارند در يک الگوي يکسان قرار ميضربان
پايه الگوي نرمـال  مانيتور يک الگوي مرجع بر , شود سپسساخته مي QRSمجموعه اوليه از الگوهاي 

آن کمپلکس با شکل موج همـه  , جديد آشکار شود QRSزماني که يک کمپلکس . کندغالب ايجاد مي
کـدام از الگوهـا   اگر ضربان بـا هـيچ  . گيردالگوهايي که تاکنون ايجاد شده اند مورد مقايسه قرار مي

  .شودوعه الگوها اضافه ميکند و اين الگو به مجمخود يک الگوي جديد ايجاد مي, تطبيق پيدا نکند
کند و هر الگو و ضربان متعلق به آن با يکـي از  همه الگو ها را تحليل مي :يگذاربرچسب الگوريتم

  .شودگذاري ميضربان بطني وضربان ناشناخته برچسب, اسامي ضربان نرمال
  .ييد کندأتواند وقوع يک آريتمي را تمانيتور مي, با اين فرايند

الگوريتم ديگري براي تشخيص فيبريالسيون بطني وجود دارد که اسـاس آن  , عملياتبه موازات اين 
ـ  يهـا بدست آمده از بخش يهمچنين با استفاده از پارامترها. بر پايه تحليل شکل موج است  و يقبل

حداکثر يک دقيقه پس از وقـوع  . تشخيص داده خواهد شدAFIB  يآريتم، R-R يتحليل فواصل زمان
AFIBبوطه اعالم و زمان وقوع آن در ، آالرم مرTrend شوديذخيره م.  
  ها ضربان ريتم و بنديطبقه
در صـورتي   .باشـد هاي مجزا مـي ، برپايه تحليل ضربان (Beat Classification)ضربان هر بندي طبقه

منطبـق نباشـد، ايـن ضـربان بـه عنـوان ضـربان        نرمـال   هـاي ضربان جديد، بـر الگو  هايويژگيکه 
 HRهـا بـراي محاسـبه عـدد     مـانيتور از همـه ضـربان    .شـود مـي  طبقه بنديناشناخته  زودرس و يا
  .کندها حذف ميبندي آريتميرا در طبقههاي ناشناخته ضربانکند و استفاده مي

مـانيتور تـوالي    .هاستضربان بر پايه تحليل توالي (Rhythm classification) هاضربان ريتمبندي طبقه
اگر همزمان دو يـا تعـداد    .کنده را با توالي ذخيره شده در مانيتور مقايسه ميگذشت ضرباندوازده 

  .شودفعال مي اولويت آريتميآالرم مانيتور با توجه به , بيشتري آريتمي آشکار شود
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  :کندهاي قابل تشخيص در سيستم مانيتورينگ موجود را توصيف ميجدول زير آريتمي
  

  نوع آريتمي  زمان وقوع
 ECG ASYSTOLE  .معتبر آشکار شود QRSگذرد بدون اينکه يک کمپلکس ميثانيه  ۵

Ventricular Fibrillation  :الگوريتم يک شکل موج سينوسي با ويژگيهاي فيبريالسيون تشخيص مي دهد.  
به علت شـباهت ايـن شـکل    . هستند VFIBهاي خاص داراي شکل موج سينوسي شبيه به  VTACبعضي از (

  ).بندي کندطبقه VFIBرا به عنوان  VTACممکن است اين نوع مانيتور , هاموج

VFIB 

ARRHYTHMIA 

N :Ventricular Tachycardia      يـا تعـداد بيشـتريPVC     متـوالي در فاصـله زمـانيT= (60*(N-1))/R 
  . تعريف شده است VTACبه عنوان نرخ  Rو  PVCبه عنوان تعداد  Nآشکار شود، که 

VTAC 

ARRHYTHMIA 

Ventricular Run  :۳  تاN-1  PVC  متوالي با نرخ ضربان بزرگتر از نرخVTAC تنظيم شده  
RUN 

ARRHYTHMIA 

Accelerated Idioventricular Rhythm  :  تـا   ۳بيشـتر از PVC   بـا نـرخ ضـربان کمتـر از نـرخ       متـوالي
VTAC  تنظيم شده  

AIVR 

ARRHYTHMIA 

Ventricular couplet :نرمال ،  دنباله ضربان ها با الگويPVC  ،PVC نرمال ،, PVC ، PVC   
COUPLET 

ARRHYTHMIA 

Ventricular bigeminy : ، دنباله ضربان ها با الگوي نرمالPVC  ، نرمال ،PVC نرمال ،,PVC   
BIGEMINY 

ARRHYTHMIA 

Ventricular Trigeminy : ، دنباله ضربان ها با الگوي نرمال ، نرمالPVC  ، نرمال ، نرمال ،PVC    
TRIGEMINY 

ARRHYTHMIA 

 Sinus Tachycardia :نرخ ضربان بزرگتر از نرخ تنظيم شده.  
  .شودهاي نرمال را به هم مي زند و آناليز از ابتدا  شروع ميترتيب ضربان, وقوع يک ضربان غير نرمال 

TACHY 

ARRHYTHMIA 

Sinus Bradycardia   :نرخ ضربان کمتر از نرخ تنظيم شده.  
  . شودزند و آناليز از ابتدا  شروع ميهاي نرمال را به هم ميترتيب ضربان, ربان غير نرمالوقوع يک ض

BRADY 

ARRHYTHMIA 

 Atrial Fibrillation :يهاتغييرات نامنظم فاصله کمپلکس QRS يدر يک بازه زمان يمتوال 
AFIB 

ARRHYTHMIA 

Pause  : موج  ۲فاصلهR  صله دو موج برابر متوسط فا ۱/۲متوالي جديدR هاي قبلي باشددر ضربان.   PAUS 

ARRHYTHMIA 

 FREQUENT PVCs  .بيشتر شود ARR SETUPاز پنجره  countها در دقيقه از آستانه تنظيم شده در بخش  PVCتعداد 

 

بـه انتشـار يـک ايمپـالس نابجـا       ) Premature Ventricular Contraction : PVC( ضربان زودرس بطني 
(ectopic) شودکانون بطني قبل از يک ضربان نرمال گفته مي از. 

ثانيـه يـک بـار بـه      ۵به نمايش در مي آيـد و هـر    ECGدر صفحه مربوط به پارامترهاي  PVCعدد 
  .شودهنگام مي
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  ذخيـره  ثانيـه   ۲۰هـر  ,  PVCsعـددي فعلـي   مقـدار   فعال اسـت،  يمانيتورينگ آريتمکه  يدر هنگام
 .توان آن را مشاهده کرديم TRENDو با وارد شدن به منو شود مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ECG يدر بخش مربوط به پارامترها PVCعدد  ۱- ۱۴شکل 
 

  :نکته
) براي بيماراني که داراي پيس ميکر هستند(, باشد PACE:ONدر صورتي که 

  .را آشکار کند PVC  هاي مربوط بهتواند آريتميسيستم نمي
 

۱۴-۲ ARR ANALYSIS WINDOW   
  :شودمنو زير باز مي, کليک کنيد ECG WINDOWاز پنجره  ”ARR ANALYSIS“بر روي 

  
  

  
  
  
  

 
  ECG/ARR ANALYSIS WINDOW ۲- ۱۴شکل 

  
  :نکته 

گيرد و هيچ تبادل انجام ميماژوالر تنها در سيستم  ARRتمامي تنظيمات و ترسيم 
  .وجود ندارد ARRارتباطي بين اين سيستم و سيستم آريا در مورد مانيتورينگ 
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 ■    ARR MONITOR   
در حالـت پـيش   . شـود از اين تنظيم براي فعال يا غيرفعال کردن مانيتورينـگ آريتمـي اسـتفاده مـي    

 "PVCs OFF"زماني که مانيتورينگ آريتمي غيرفعال اسـت،  . است "OFF"فرض مانيتورينگ آريتمي 
  .آيدبه نمايش درمي ECGمربوط به پارامترهاي بخش در 

  
   ■    ARR SETUP  

  :يد تا پنجره زير باز شودکليک کن ARR ANALYSISاز پنجره  ”ARR SETUP” يرو بر
  

    
  ۳ECG/ARR ANALYSIS/ ARR SETUP WINDOW- ۱۴شکل 

 
     دهد که مانيتورينگ آريتمي را با توجه بهبه شما اين اجازه را مي, ARR SETUPجدول 

هاي قابل تشخيص در ستون اول اين نام کليه آريتمي. هاي بيمار خاص خود تنظيم کنيدنيازمندي
هاي مانيتورينگ آريتمي به ويژگي, هاي ديگر اين جدولبا استفاده از ستون. جدول آمده است

با خط تيره مشخص , هاي خاص کاربرد ندارندتنظيماتي که براي آريتمي. دلخواه قابل تنظيم است
در صفحه به , باشندتغيير نمي هاي خاص قابلاند در حالي که تنظيماتي که براي آريتميشده
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 ۳-۱۴تنظيمات پيش فرض مربوط به آريتمی ها مطابق شکل (.شودتر ديده ميرنگصورت کم
  .)می باشد

  
که قصد تغيير تنظيمات مربوط به آن را  حرکت بدهيد و بر روي آريتمي خاص نما رامکان -۱

 .داريد، کليک کنيد

  تنظيم قابل ييک آريتم يکه برا يهايمکان نما بين پارامتر ،چرخش کليد روتاريبا -۲
 ALARM( اولين ستون, ينام آريتم يبا اولين کليک بر رو( .کندي، حرکت مباشندمي 

LEVEL(  ,شوديانتخاب م(.  
  .کليک کنيد آن يانتخاب شده، بر رو يآريتمپارامتر به تنظيمات  يدستياب يبرا -۳
آن  يانتخاب شود و سپس بر روموردنظر شما  گزينهکه  يرا بچرخانيد، تا جاي يروتار -۴

 .کليک کنيد

  .ديگر انجام دهيد يها يتنظيمات مربوط به آريتم يرا برا ۴تا  ۱مراحل  -۵
 

   ●    ALARM LEVEL  
  .باشديم OFF, 2,1خاص  يهر آريتم يتنظيم سطح آالرم برا يقابل دسترس برا يهاانتخاب

  ).اجعه کنيدمر ۳اطالعات بيشتر در مورد سطوح آالرم به بخش  يبرا( 
باشد و هميشه قابل تنظيم نمي”VTAC“ و  ”ASYSTOLE”  ،“VFIB“ های ي آريتميسطح آالرم برا

  .شودمي فعال“  ”1در سطح 
  

   ●    RATE 
  .کندميتعيين  را خاص  يوقوع يک آريتمزمان ,  COUNTاين پارامتر به همراه  تنظيم

,  ”ASYSTOLE”  ,“VFIB” , ”COUPLET”  ,“BIGEMINY” ,“TRIGEMINY“ي هاآريتمي يبرا 
“AFIB“   ،“PAUSE”  و“FREQUENT PVCs”  , عددRATE باشديقابل تنظيم نم.  

 ”VTAC“ي آريتم RATEاز تنظيمات  ”AIVR“و  ”RUN“ي هايمربوط به آريتم RATEتنظيمات 
  .باشدينمشود و در پنجره قابل تنظيم گرفته مي
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 محدوده قابل تنظيم

  نوع آريتمي  RATEبراي 

  VTAC   10با فاصله  100-200 
 VTAC   RUNنرخ  مانند

<VTAC rate-1  AIVR 
 TACHY   10با فاصله  100-200 
 BRADY   5با فاصله  30-105 

  
●       COUNT 

  .کندميتعيين  را خاص  يوقوع يک آريتمزمان  RATEاين پارامتر به همراه  تنظيم
,  ”ASYSTOLE”  ,“VFIB” , ”COUPLET”  ,“BIGEMINY” ,“TRIGEMINY“ي هاآريتمي يبرا

“TACHY” ,“BRADY”  ،“AFIB”   و“PAUSE”  , عددCOUNT باشديقابل تنظيم نم.  
  .باشدو غير قابل تنظيم مي COUNT ≥3نيز  ”AIVR“براي آريتمي 

 محدوده قابل تنظيم

  نوع آريتمي  COUNTبراي 

  VTAC   1با فاصله  5-12 
 RUN ۱با فاصله  VTACcount-1تا  3بين 

 FREQUENT PVCs   1با فاصله  1-15 
  
 

●       ARCHIVE 
و اطالعـات مربـوط بـه آن     يخاص، آريتم يتوان تعيين کرد که بعد از وقوع يک آريتميبا اين تنظيم م

ــک بــر رو  ــا اينکــه ذخيــره ي کاغــذ رکــوردگير يذخيــره شــود، بــه طــور اتوماتي و  يســازشــود و ي
  .جام شودهمزمان ان يرکوردگير

  .مراجعه شود ARR EVENT RECALLپنجره شده، به ذخيره  يهايمشاهده آريتم يبرا
STR :شوديموردنظر در صورت وقوع، ذخيره م يآريتم.  
REC :انجام شود يموردنظر، به صورت اتوماتيک رکوردگير يدر صورت وقوع آريتم.  

STR/REC :ي همزمــان انجــام دگيرو رکــور يمــوردنظر، ذخيــره ســاز يدر صــورت وقــوع آريتمــ  
 .شودمي

OFF :گيردصورت نمي يو رکوردگير يموردنظر، ذخيره ساز يدر صورت وقوع آريتم. 
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●       ALL ALARM LEVEL 
و يا همـه  شود تنظيم مي يکسانبه صورت ها  يسطح آالرم همه انواع آريتم, تنظيم با استفاده از اين

  .شونديغيرفعال مهمزمان 
  

●       ALL ARCHIVE 
  .شودييکسان م يمربوط به همه انواع آريتم ARCHIVEبا استفاده از اين تنظيم، شرط 

  
   ■    ARR EVENT RECALL  

  بــاز منــو زيــر  ،دکليــک کنيــ ”ARR ANALYSIS“از پنجــره  ”ARR EVENT RECALL“ي بــر رو
  :شوديم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    ۴ECG/ARR ANALISIS/ ARR EVENT RECALL WINDOW- ۱۴شکل 

  
 .بيمار وجود داردگذشته  يآريتم ۱۵۰قابليت ذخيره سازي و بررسي حداکثر در اين پنجره 

  :نکته
 /ECG/ARR ANALISISاگر آريتمی اتفاق بيفتد و ادامه پيدا کنـد يکبـار در پنجـره    

ARR EVENT RECALL WINDOW   ذخيره می شود ولی اگر برای مدتی قطع شود
  .ره می گردداتفاق بيفتد، دوباره ذخي" و مجددا
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  :ها در صفحات مختلفيمشاهده ليست آريتم يبرا    ■   
بـه طـور    يرخداد آريتمـ  هشتقابليت مشاهده حداکثر   ”ARR EVENT RECALL“ در هر صفحه

هـا در صـفحات   يوجود داشـته باشـد، آريتمـ    يآريتم هشتکه بيش از  يزمان. همزمان وجود دارد
کليک کنيد تا  )اولين مورد از چپ( ”UP-DOWN” روي  بر. باشندذخيره و قابل بررسي مي, مختلف

  . داشته باشيد يدسترسها آريتميبتوانيد به صفحات مختلف 
  :ذخيره شده يانتخاب يک آريتم يبرا    ■   

  .ست را انتخاب کنيدلي نظر در مورد يدومين مورد از چپ را کليک کنيد، تا آريتم
  
  :ي ذخيره شدهيتمحذف کردن يک آر يبرا     ■   

هـاي  يکليک کنيد تا مشخص کنيد قصد حذف کردن کـدام يـک از آريتمـ   را چهارمين مورد از چپ 
ـ  آريتمي،  ”DEL/UNDEL”ي با کليک بر رو. ذخيره شده را داريد دهـد  يانتخاب شده، تغيير رنگ م

   حـذف کـالً از صـفحه   آريتمـي مـورد نظـر     ”ARR EVENT RECALL“ با خـارج شـدن از پنجـره   و 
  .شوديم
  

  :نکته
ـ  ينما بر روبا قرار دادن مکان پنجرهقبل از خارج شدن از   انتخـاب شـده و    يآريتم

نظـر  انتخاب شده صرف يتوان از حذف آريتميم ”DEL/UNDEL“زدن مجدد کليد
  .کرد

  
  :يمشاهده جزئيات بيشتر يک آريتم يبرا     ■   

 :شوديم پنجره زير باز, سومين مورد از چپ کليک کنيد يبر رو
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    ۵ECG/ARR ANALISIS/ARR EVENT RECALL/WAVE WINDOW- ۱۴شکل 
  

مختلـف   يانتخاب شده، همچنين مقادير پارامترهـا  يدر اين پنجره شکل موج و زمان رخداد آريتم
  .شودينمايش داده م يبيمار در زمان وقوع آريتم يحيات

 
 UP-DOWN   ● 

حرکت شود که بين صفحات مختلف يسمت، اين امکان فراهم ماين ق يبا کليک بر رو
  .بررسي شودمختلف،  يآريتم يمربوط به رخدادها يو پارامترهاکرده تا شکل موج 

  
RECORD   ●   

در . شوديفراهم مرکوردگيری از سيگنال آريتمی اين قسمت، امکان  يبا کليک بر رو
ت به صورت تنظيما HOME/RECORDER WINDOWصورتيکه در پنجره 

RECORDER SWEEP:25mm/s  وMANUAL RECORD TIME:10Sec  باشد، از
ثانيه قبل از  ۱۰ثانيه رکورد گرفته می شود، اين رکورد از  ۲۰سيگنال آريتمی به مدت 

 .ثانيه پس از آن می باشد ۱۰وقوع آريتمی تا 
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   ■    ARR RELEARN  

ـ   يعمليـات يـادگير   ”ARR RELEARN”يبا کليک بر رو در  ”RELEARN”و پيغـام  .شـود يشـروع م
  .آيديبه نمايش درم ECGبخش مربوط به شکل موج 

 
  : نکته

ـ نيـز   ECG/ST ANALYSISدر پنجره  <ST RELEARN>با انتخاب  تـوان عمليـات   يم
  .را انجام داد )Learning( ييادگير

  
 :نکته

  .کشدثانيه طول مي ۲۰در بيشتر مواقع عمليات  يادگيري در حدود 
  

 :هنکت

عمليـات   مشـابه پيـدا کنـد،    ضـربان  ۶ثانيه تعـداد  ۲۰ مدت در نتواند اگرمانيتور
تا زماني که شـرايط قابـل قبـول     ”RELEARN“و پيغام  يادگيري ادامه پيدا مي کند

  .ماندايجاد نشود بر روي صفحه نمايش باقي مي
  

 : نکته

سـازي  ين ذخيـره چنهم, هامربوط به آريتميهاي آالرمکليه  در حين فاز يادگيري،
  .شودغيرفعال مي Trendاطالعات در 

  
  :نکته

کنيـد و مطمـئن   بررسـي  را  ECGکيفيت سـيگنال  , يقبل از شروع عمليات يادگير
  .باشديشرايط نرمال م يبيمار دارا ECGشويد که شکل موج 
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  :نکته

 به صورت خود به خودي شروعهر زمان که يکي از کارهاي زير انجام شود، مانيتور 
و  ”ARR ANALYSIS:ON“در صـورتي کـه   : (کندمي به يادگيري مجدد الگوي مرجع

  CHECK LEAD)مانند .وجود نداشته باشد ECGبراي  افزاريسختهيچ آالرم 
  روشن کردن مانيتور - 
 ECGاتصال کابل  - 

  ECGتغيير ليد  -

  ”HOME/PATIENT INFORMATION“در پنجره  ”NEW“انتخاب  - 
 

  :نکته
  :انجام شود learingگاه يکي از شرايط زير اتفاق بيافتد عمل شود هر توصيه مي  

  .يک ليد قطع و وصل شود و يا محل الکترود ها تغيير کند - 
 .گذشته باشد Learningساعت از آخرين  ۸ - 

  .بيمار تغيير قابل توجهي ديده شود ECGدر شکل موج  -
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 .C.Oمانيتورينگ  ١٥فصل 

 اطالعات کلي ١-١٥
در هـر دقيقـه توسـط هـر بطـن وارد      است کـه   يمقدار خون (CARDIAC OUTPUT) ده قلببرون

  . قه استيتر بر دقيآن ل يريگواحد اندازه. شودسيستم جريان خون مي
ـ   يبا توجه به اينکه که عملکرد اساس  ق انتقـال ميـزان  قلب رفع نيازهاي متابوليک بافتهاي بـدن از طري

اکسـيژن مـي باشـد، بنـابراين انـدازه گيـري بـرون ده قلبـي از اهميـت ويـژه اي            يکافي خون حاو
ــ  يريــانــدازه گ ..برخـوردار اســت   Right Heartســعادت بـه روش   يتورهــايدر مان يبـرون ده قلب

Thermodilution يـي ن روش به عنوان استاندارد طاليا .شود يانجام م )Gold Standard(  ـ گازهانـد  يري
CO شوديشناخته م.  

  
  Right Heart Thermodilutionبا استفاده از روش  .C.Oاندازه گيري 

شود به به داخل قلب بيمار هدايت مي )pulmonary artery catheter (PAC)( در اين روش کاتتري
براي تعبيه شده  ييع تزريقي آن در دهليز راست قرار گرفته و مقاومت گرماينحوي که خروجي ما

    پس از جايگيري مناسب کاتتر، يک مايع سرد. گيري دما در سر سرخرگ ريوي قرار گيرد اندازه
اين مايع در بطن راست با خون مخلوط . شودبا حجم و دماي مشخص در دهليز راست تزريق مي

      تعبيه شده، يياين تغيير دما توسط مقاومت گرما. شودشده و باعث تغيير دماي خون مي
  . شودمي يريگندازها

دا کرده و به حالت يش پيافزا يدا کرده سپس به آراميخون ابتدا کاهش پ يع سرد، دمايق مايبا تزر
ن ييخون را پا يشتر دمايب يقيع تزريکمتر باشد، ما يهر چقدر بررون ده قلب. گردد ياول خود برم

ن يمعموال ا. شوديستفاده ما CO يريگاندازه يرات دما براييتغ ير منحنياز سطح ز .آورديم
ده يد ۱-۱۵چه در شکل  شود، مانند آنيش داده ميبه صورت معکوس شده به کاربر نما يمنحن

  .شوديم
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توجه شود که جهت به ( يقيع تزريق مايرات دما پس از تزرييتغ ينمونه منحن  ۱-۱۵شکل 

  )دهديکاهش دما را نشان م يمنحن يسمت باال
  

  :نکته

 .انجام شود يکنواختيد با سرعت يع بايق مايتزر         

  
  هشدار 

  .د توسط افراد متخصص انجام شوديبا CO يريگانجام اندازه
  

ـ     همان. رديپذير ميثأع تيق ماياز نحوه تزر CO يعدد محاسبه شده برا  يطـور کـه گفتـه شـد منحن
ـ يش يافزا يرات دما در ابتدا به آرامييتغ ينرمال برا ـ  افته و سپس به حال شـکل  (گـردد  يت اول بـر م

را نشـان   يق آهسته و طوالنين و تزرييباال، پا يده قلب از برون ييهاها نمونه ير منحنيسا). الف-۱۵-۲
، عمـل  Thermodilutionبـه روش   CO يجـه حاصـل شـده بـرا    ينـان از نت ياطم يبـرا  معموالً .دهنديم

-بـراي تصـميم   ر محاسبه شـده يمقاد  نيانگيچند بار انجام شده و از م CO يريگ ع و اندازهيق مايتزر

  .کننديهاي درماني استفاده مگيري
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 CO يريگر دما در اندازهييتغ يهاياز منحن يانمونه  ۲-۱۵شکل 

  
 C.O. RHسازي جهت اندازه گيري آماده

 
جهت . ( رديمناسب قرار گ ين امر وارد قلب شده و در جايکاتتر توسط فرد متخصص در ا .۱

قوانين و استانداردهاي بيمارستان مربوطه را  C.Oج شدن ناخواسته کاتتر پيشگيري از خار
 .)رعايت کنيد

 .وصل شود SAADATشرکت  COگر کاتتر به کابل مخصوص يسر د .۲

وصل  SAADATتور يمون يواره کناريبه کانکتور مربوطه در د SAADATشرکت  COکابل  .۳
 .شود

 .ديرا آماده داشته باش )صفر درجه يدمابا  يقيع تزريما( يخيسرم و محلول  .۴
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 C.O. RHگيري سازي جهت اندازهآماده  ۳-۱۵شکل 
 

  هشدار 
در صورت . کنديرا محاسبه م COرا صفر در نظر گرفته و  يقيع تزريما يدما COماژول 

  .ج همراه با خطا خواهد بودي، نتايقيع تزريما يصفر نبودن دما

  
  هشدار 

  .اين دفترچه راهنما استفاده کنيد هاي تعيين شده درفقط از اکسسوري
  

  هشدار 
  .ديهاي رسانا اطمينان حاصل کنها با قسمتاز عدم تماس اکسسوري 
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  :نکته 
   گيري غير قابل اطمينـان و گـاهي  اندازه نباشد stableمار يت بيکه وضع يطيدر شرا

  . ممکن استغير
  

  هشدار 
  .ه الکتروکوتر استفاده نشودن استفاده از دستگايدر ح CO يريگاز اندازه

  
  هشدار 

  .استفاده شود ماريک بيش از يب يبراد يک بار مصرف نبايکاتتر 
  

  :نکته 
  .دينان حاصل کنيآن اطم يبنداز سالم بودن بسته ،قبل از استفاده از کاتتر

  
  : نکته

ـ قبل از استفاده از کاتتر، از سالم بودن بـالون سـر کـاتتر بـا       ک بـار بـادکردن آن   ي
  .دينان حاصل کنياطم

  
  : نکته

ـ تزربـار  ک يبا  يقيع تزرير مايقبل از استفاده از کاتتر ، از سالم بودن مس ع از يمـا ق ي
  .دينان حاصل کنياطم ،قيسر مخصوص تزر
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۱۵-۲CARDIAC OUTPUT MENU   
پنجره نشان داده شده در  ،کليک کنيد HOME MENUدر پنجره  CARDIAC OUTPUTبر روي 

  . شودباز مي  ۴-۱۵شکل 

 
  HOME/CARDIAC OUTPUT MENU  ۴-۱۵شکل 

  
صفحه ظاهر  يدر باال No Cableام يتور وصل نشده باشند، پيبه مون يبه درست COاگر کابل و کاتتر 

آماده نبودن  يظاهر شود، به معن Noisy Baselineام يپس از اتصال کابل مربوطه اگر پ. خواهد شد
ش داده يحذف نشده و همچنان نما يام پس از مدتين پياگر ا. است يريگآغاز اندازه يستم برايس

مانند الکتروکوتر در حال  يگريا دستگاه ديمناسب کاتتر بوده و  يريگيعدم جا يشود، به معن
 Ready For Measurementام غيدر صورت ظاهر شدن پ. شوديز ميجاد نوياستفاده بوده و باعث ا

  .است يريگدستگاه آماده آغاز اندازه
 ياگر دما. شود يش داده مينمان پنجره يدر ا TBloodخون در کنار  يپس از اتصال کاتتر، دما

 Out Of Rangeام غين مکان پيگراد باشد، در ايدرجه سانت ۴۵ تا  ۲۵شده خارج محدوده  يريگاندازه
  .وجود ندارد يريگن حالت امکان آغاز اندازهيدر ا. شوديش داده مينما
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§ START  
 Ready forد پس از ظاهر شدن پيغام يجد يريگک اندازهيمات، جهت انجام يپس از انجام تنظ 

Measurement  ديکلStart  غام يرا انتخاب کرده و سپس با مشاهده پInject Now  محلول را تزريق
 COدر زمان محاسبه  شود ونمايش داده مي Thermodilutionگيري منحني در طول اندازه. کنيد

محاسبه  COمقدار   گيريدر پايان اندازه. شود يظاهر م يمنحن يدر باال CALCULATINGغام يپ
به دليل تزريق نا (اگر شکل منحني نامناسب تشخيص داده شود . ديآيش در ميشده به نما

منحني  .در کنار عدد محاسبه شده، عالمت سؤالي ظاهر خواهد شد )مناسب و يا وجود نويز
Thermodilution پنجره اندازه گيري  ۵يکي از  عدد محاسبه شده و زمان انجام اندازه گيري در و

متوقف  يريگاندازه STOPد يبا فشردن کل يريگن اندازهيدر ح. شودمي ذخيره  EDITدر پنجره 
  .شوديم

  
 : نکته

مار يرات حاصل از حرکت بييمانند تغ يويخون سرخرگ ر يدر دما يرات ناگهانييتغ
 ييها ياز منحن يريجلوگ يبرا. شود COو ممکن است باعث محاسبه ق داريا تزري

ام ياند، بهتر است بالفاصله پس از ظاهر شدن پص داده شدهيکه به اشتباه تشخ
Inject Now ديق کنيع را تزريما.  

   
  
§ EDIT 

 .شوديم  باز  ٥-١٥پنجره شکل  HOME/CARDIAC OUTPUT MENUاز پنجره  EDITبا انتخاب 
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 HOME/CARDIAC/EDIT WINDOW ۵-۱۵شکل 

 

محاسبه  COو مقدار  يو شکل منحن يريگر انجام شده با زمان اندازهياخ يريگاندازه ۵ن پنجره، يا
. شوديش داده مين صفحه نماييشده در پا يريگاندازه يهاCO ن يانگيم. دهديشده را نشان م

ن يانگيح را حذف کرده و ميد نا صحانجام شده، موار يهايريگتواند با مشاهده اندازهيپزشک م
ها اندازه گيري انجام شود و همه آن ۵در صورتي که بيش از . مانده را مشاهده کندير باقيمقاد

  .  اندازه گيري به طور اتوماتيک حذف خواهد شد اولينن منحني يپذيرش شوند، با ذخيره  ششم
  

• SCROLL 
مورد  يمنحن يکادر قرمز را بر رو SCROLL يک بر رويپس از کل يک منحنيانتخاب  يبرا

  .دينتر کنينظر حرکت داده و ا
  

• DELETE 
 .شوديآن قرار گرفته پاک م يقرمز رو درانتخاب شده که کا يمنحن DELETEبا زدن 
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• DELETE ALL 
  .شوديره شده پاک ميذخ يهايد همه منحنين کليبا فشردن ا

  
§ SETUP 

از پنجـره   SETUPبا انتخاب  .انجام شود SETUP يدر منومات يد تنظيبا يريگقبل از آغاز به اندازه
HOME/CARDIAC OUTPUT MENU  شوديباز م ۶-۱۵پنجره  شکل. 

  HOME/CARDIAC/SETUP WINDOW ۶-۱۵شکل 
 

 
• Measurement Mode 

 يب که پس از آماده شدن براين ترتيبه ا. رديگيصورت م MANUALمد در  CO يريگاندازه
د يبا CARDIAC OUTPUT MENUدر  STARTد يکل يريوع هر اندازه گشر يبراع، يق مايتزر

  . فشرده شود 
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• Catheter Type 

 يکاتترهاقابل انتخاب  ينه هايگز .ديموجود انتخاب کن يهانهيکاتتر مورد استفاده را از گز
131HF7  139وHF75P  شرکتEdwards به عنوان  يگرينه ديگز .هستندSimulatorي، برا 

   .ه شده استيتعب 0.542برابر با .Comp. Con  موالتور بايکار با س
  
•   Comp. Con.  

Computation Constant ن يا. کندير ميياست که با توجه به نوع کاتتر انتخاب شده، تغ يبيضر
ب به صورت ين ضريجا که ااز آن. مختلف متفاوت باشد يکاتترها يب ممکن است برايضر

  .ديينان حاصل فرمايرد، از صحت نوع کاتتر انتخاب شده اطمر دايثأت COم در محاسبه يمستق
  
 CARDIAC OUTPUT(يدر صفحه اصل SETUPمات انجام شده پس از خروج از صفحه يتنظ

MENU( ر اصالح شونديشود تا در صورت اشتباه وارد شدن مقاديظاهر م.  
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   .C.O هاي مربوط به پيغام ۱۵-۳
  حاتيتوض غاميپ

No Cable  کابل کاتتر وصل نشده است. 

Ready for measurement 
  و انتظار  يريگآغاز اندازه يط برايآماده بودن شرا

  از طرف کاربر) start ديکلفشردن (افت فرمان آغاز يدر

Noisy Baseline 

   يريگاندازه يآماده نبودن برا -گناليبودن س يزينو
 يريگيدهنده جاحذف نشود، نشان  يام پس از مدتين پياگر ا(

نان حاصل يمناسب کاتتر اطم يريگياز جا. نامناسب کاتتر است
 )ديکن

Start pressed when not 
ready please wait 

ظـاهر   Ready for measurementام غيکه پ ياگر قبل از زمان
د آغاز نشده يجد يريفشرده شود، اندازه گ startد يشود کل

ـ انـدازه گ  آغاز يبرا. شود يام ظاهر مين پيو ا تـا ظـاهر    يري
  .ديمنتظر بمان Ready for measurementام يشدن پ

Inject now ع آغاز شوديق مايتزر 

Not injected in the expected 
time 

 يبرا يپس از اعالم آمادگ يمدت طوالن يبرا يقيع تزريما
  .است  ق نشدهيتزر) start ديکلفشردن (ق يتزر

Minimum not detected in 
the expected time 

ص داده يقابل انتظار تشخ يدر محدوده زمان يقله منحن
  .نشده است

calculating  در حال محاسبهCO 

Curve end not detected! 
ص داده يقابل انتظار تشخ يدر محدوده زمان يمنحن يانتها

 .نشده است

Minimum and  End Not 
Confirmed-Noisy Curve 

جـه  ياسـت در نت  يزيه شدت نـو ص داده شده بيتشخ يمنحن
ادامـه   COست به محاسـبه  يح نيص صحين که تشخيبا فرض ا

  .شوديداده نم

Done! Check edit menu or 
oldest curve is replaced! 

ـ گانـدازه  ۵مربوط به  يپنجره ها ـ اخ يري . ر پـر شـده اسـت   ي
ها و حـذف و انتخـاب آن    يرين اندازه گيانگيمشاهده م يبرا
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ـ  Editهـا بـه صــفحه    ـ در غ .ديــکن همراجع ن صـورت بــا  يــر اي
ن يتـر  يميد، قـد يجد يريو آغازاندازه گ startد يفشردن کل

  .شود يپاک م يرياندازه گ
  
  

   COکابل تميز کردن  ۱۵-۴
يک پارچه نرم مرطوب بـه ايـزو پروپيـل    از . مانيتور جدا کنيد کابل را ازقبل از تميز کردن 

  .ه کنيد و سپس آن را با يک پارچه خشک کنيداستفاد کابلبراي تميز کردن % ۷۰الکل 
  

  هشدار 
  .کنيد يتشعشع و يا اتيلن اکسايد خوددار, به وسيله اتوکالو COکابل از استريل کردن 

  
  هشدار 

 يخوددار يدر هر نوع مايع کابلاز غوطه ور کردن , کابلبراي جلوگيري از صدمه زدن به 
  .کنيد

  
  :نکته

ـ  حيط زيست در خصوص معدوم کردناز آلودگي م يجلوگير يبرا  يـک   يتتر هـا اک
  .عمل گردد مارستانيبه ب بايد طبق مقررات مربوطبار مصرف 
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  رکوردر ۱۶فصل 
  ياطالعات کل ۱۶-۱

   SAADATرکـوردر حرارتـي    )optional(اضـافه کـردن    داراي قابليـت  يسيستم مـانيتور عالئـم حيـات   
  . باشدمي

  :در سيستم يهاي رکوردگيرقابليت
   mm/s۵۰و mm/s ۶  ،mm/s ۵/۱۲ ,mm/s ۲۵سرعت رکوردگيري قابل انتخاب بين  ■
  کل موجکانال رکوردگيري از ش ۲حداکثر  ■
   freezeيا حالت  real timeقابليت رکوردگيري به صورت  ■
   هاي زماني قابل تنظيمرکوردگيري اتوماتيک با فاصله ■
  قابليت تنظيم رکوردگيري اتوماتيک در هنگام وقوع آالرم  ■
  قابليت ايجاد تاخير در رکوردگيري دستی ■
  

  يريانواع رکوردگ ۱۶-۲
  از شکل موج real time رکوردگيري پيوسته ■
  از شکل موج real timeاي ثانيه ۳۰و  ۲۰، ۱۰رکوردگيري  ■
  از شکل موج ثانيه ۱۰رکوردگيري اتوماتيک به مدت  ■
  رکوردگيري از پارامترها در زمان وقوع آالرم ■
 )Freeze(رکوردگيري از شکل موج ثابت شده  ■

  رکوردگيري از پارامترهاي عددي  ■
   TRENDرکوردگيري از  ■
   NIBP LIST کوردگيري از ر ■
   ARR EVENT LIST رکوردگيري از  ■
   ARR WAVE رکوردگيري از  ■
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  از پارامترهاي عددي يريرکوردگ
توان از پارامترهاي عـددي بـه تنهـايي    براي هر دو شکل موج در پنجره رکوردر مي OFFبا انتخاب 

  .رکورد گرفت
  

   يدست يريرکوردگ
ثانيه اي است که در منـوي رکـوردر قابـل تنظـيم      ۳۰و  ۲۰،  ۱۰و  (continuous)داراي انواع پيوسته

  .است
  :مد پيوسته

شـود و تـا   ثانيه قبل شروع مـي  ۵در پنل جلو سيستم، رکوردگيري از  "REC/STOP"با فشردن کليد 
  .کندرکوردگيري ادامه پيدا مي, دوباره فشرده نشود "REC/STOP"زماني که کليد 

  :ايثانيه ۳۰و  ۲۰، ۱۰مد 
  ثانيـه قبـل شـروع     ۵از  real timeدر پنل جلـو سيسـتم، رکـوردگيري     "REC/STOP"با فشردن کليد 

  .شودثانيه به طور اتوماتيک رکوردگيري قطع مي ۳۰يا  ۲۰، ۱۰شود و بعد از گذشتن مي
  

  کياتومات يريرکوردگ
بـه  ,  "PERIODIC INTERVAL"مانيتور به فاصله هاي زماني تنظيم شده در منوي رکوردر قسـمت 

  . مراجعه کنيد ۶-۲براي اطالعات بيشتر به بخش. کندثانيه رکوردگيري مي ۱۰مدت 
  

  از آالرم يريرکوردگ
در هنگامي که اين قابليت فعال باشد، به محض وقوع آالرم سيسـتم بـه طـور اتوماتيـک شـروع بـه       

  پارامترهـا از  افتـد کـه مقـادير عـددي    اتفـاق مـي   ايـن رکـوردگيري زمـاني   . کنـد رکوردگيري مي
هنگام وقـوع آالرم از مقـادير عـددي    . هاي تنظيم شده خارج شود و يا آريتمي اتفاق بيافتدمحدوده

شود و در کنار عامل وقـوع آالرم يـک فلـش بـراي نشـان دادن عامـل       پارامترها رکورد گرفته مي
  .شودآالرم نمايش داده مي

افتـد، رکـوردر عـالوه بـر پارامترهـاي      تفاق مـي ا  ECGدر هنگامي که آالرم مربوط به پارامتر هاي 
  .گيردنيز رکورد مي ECGثانيه از شکل موج  ۲۰عددي به مدت 



  دفترچه راهنما    رکوردر  :۱۶فصل 
 

 ١۶ -٣  

عالوه بر منـو   ALARM RECقابليت فعال يا غير فعال کردن  ,زماني که سيستم داراي رکوردر باشد
HOME\RECORDER WINDOW  ,در منوهاي مربوط به هر پارامتر نيز وجود دارد.  

  
  ) Freeze(ثابت شده  يهااز شکل موج يريگرکورد

بـه   freezeدر حالـت  ها مربوط به آن يعدد يها و پارامترهاگنالياز س يريت رکوردگيستم قابليس
توانيد شکل موج مـورد نظـر را ثابـت کـرده و از     در اين حالت شما مي. ثانيه را دارا است ۲۰مدت 

  .ها رکوردگيري کنيدآن
  

  TRENDاز  يريرکوردگ
بـا  . و مقـادير عـددي مربـوط بـه آن را داراسـت      TRENDيستم قابليت رکـوردگيري از نمـودار   س

  .گرددرکوردگيري آغاز مي TREND WINDOWاز پنجره  "RECORD"فشردن 
  

  NIBP LISTاز  يريرکوردگ
 . باشدمي NIBP LISTاز  يريت رکوردگيقابلداراي ستم يس

  .گرددرکوردگيري آغاز مي NIBP LIST WINDOW پنجرهاز  "RECORD"با فشردن  
  

  ARR EVENT LISTاز  يريرکوردگ
ـ قابلداراي سـتم  يس از  "RECORD"بـا فشـردن   . باشـد مـي  ARR EVENT LISTاز  يريت رکـوردگ ي

  .گرددرکوردگيري آغاز مي ARR EVENT LIST WINDOW  پنجره
  

  ARR WAVEFORMاز  يرکوردگير

 ARR WAVEFORM LISTذخيره شـده در پنجـره   هاي تواند از شکل موج هاي آريتميميستم يس
 ARR EVENT RECAL/WAVE WINDOWاز پنجـره  "RECORD"بـا فشـردن   . کنـد  يريرکـوردگ 

 .گرددرکوردگيري آغاز مي
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  عملياتي و وضعيتي رکوردر يهاغاميپ ۱۵-۳
  :اطالعات قابل مشاهده بر روي کاغذ رکوردر

  انواع رکوردگيري   ■
MANUAL RECORD        
PERIODIC RECORD       

    ALARM RECORD)پارامتر عامل آالرم منا (  
FREEZE RECORD        
( نام پارامتر(  TREND RECORD      

NIBP LIST RECORD       
ARR EVENT LIST RECORD     
ARR WAVEFORM RECORD     
NIBP LIST RECORD       

تاريخ و ساعت رکوردگيري     ■ 

  شماره تخت   ■
  بيمار، جنس، وزن، قد و تاريخ تولد IDنام بيمار،    ■
  نام پارامتر و مقدار آن   ■
  سرعت رکوردگيري   ■
  بر روي شکل موج مربوط به آن  RESPو يا ليد  ECGگين و فيلتر , ليد   ■
  نام بيمارستان و بخش مربوط به آن   ■
 نام دکتر   ■

  
  کاغذ رکوردر ۱۶-۴

اسـتفاده   SAADATميليمتري براي رکوردر  ۵۸در حساس به حرارت فقط بايد از کاغذ سفيد رکور
  .شود

  
  :نکته 

رکوردر حساس به حرارت توصيه شده توسط شـرکت سـازنده    يفقط از کاغذها
در غير اين صورت ممکن است کيفيت رکوردگيري ضعيف شود و يا , استفاده کنيد

  .هد حرارتي صدمه ببيند
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  :نکته 
 .گريد دار استفاده نکنيد يهرگز از کاغذ رکوردر ها    

  
  :نکته 

استفاده از کاغذهاي رکوردري که در انتهاي رول آن از چسـب بـراي نگـه داشـتن       
در صورت اجبار براي اسـتفاده از ايـن نـوع    . توصيه نمي شود, استفاده شده است

  .کاغذ جديد را جايگزين کنيد, تا جاي ممکن قبل از رسيدن به انتها, کاغذ
  

  هشدار  
حرارتي در حين رکوردگيري و بعد از آن بسيار داغ است و دست زدن بـه آن باعـث   هد 

  .شودصدماتي چون سوختگي مي
  

  :جازدن کاغذ
  .فشار دهيد, قرار دارد کيس رکوردر يکه بر رو يکليد ■
در به طوري که قسمت حساس به حرارت کاغـذ   ديرا در محل خود قرار ده رکاغذ رکورد لرو ■

  .ي قرار گيردحرارت دمجاورت ه
  .ديدر رکوردر را ببند ■
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  :نکته 
از  . سطح حساس به حرارت کاغذ رکوردر بايد در مجاورت هد حرارتي قرار گيرد  

 .اطمينان حاصل نماييدنصب صحيح کاغذ 

  
  
  
  
  

                             b. روش درست          a. روش نادرست  
  رکوردر کاغذ يقرارده ۱-۱۶شکل 

  
  :نکته 

   ,وجـود داشـته باشـد    يجسم خـارج , آشکارساز وجود کاغذ يکه بر رو ير صورتد  
 يبـر رو  يبنابراين در صورت مشـاهده جسـم خـارج    .تواند درست عمل کندينم

  . سنسور آن را تميز کنيد
  

  هشدار  
بـا   .شوديم خارج ياست، کاغذ رکوردر با سرعت ثابتکار که رکوردر در حال  يدر هنگام 

  . نديبيصدمه م ررکورد ,کاغذ دنيکش
  

  :نکته 
در  .هرگز کاغـذ را بـا فشـار بيـرون نکشـيد     , که کاغذ جمع شده است يدر صورت

  . رکوردر را باز کنيد و کاغذ را در بياوريد
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  :نکته 
. در هنگام داخل کردن کاغذ رکوردر مواظب باشيد که هد حرارتي صـدمه نبينـد   

 .کنيد يخوددار ياز دست زدن به هد حرارت

  
  :نکته  

شود از کاغذهايي که داراي عالمـت هـاي رنگـي جهـت هشـدار بـراي       توصيه مي  
در غير اين صورت کاربر بايـد قبـل   . استفاده شود, باشدنزديک شدن به اتمام مي

  .از رکوردگيري از کافي بودن ميزان کاغذ اطمينان حاصل نمايد
  

  آالرم رکوردر  يهاغاميپ ۱۶-۵
 راه حل  علت وقوع  پيغام

Rec. Software Error  اشکال نرم افزاري 
در صورت برطرف نشدن . سيستم را خاموش و سپس روشن کنيد

 .مشکل با خدمات پس از فروش شرکت تماس بگيريد

Recorder Fault  افزارياشکال سخت. 
در صورت بر طرف . سيستم را خاموش و سپس روشن کنيد

 .بگيريدنشدن مشکل با خدمات پس از فروش شرکت تماس 

Rec Door Open  در رکوردر را ببنديد .در رکوردر باز است. 

Rec Paper Out   رول کاغذ رکوردر جديد در سيستم قرار بدهيد .کاغذ رکوردر تمام شده است. 

Printhead Hight Temp   دماي هد حرارتي بسيار باال
 .براي چند دقيقه رکوردگيري نکنيد  .است

Printhead Hight Vol  ولتاژ هد حرارتي باال است. 
در صورت بر طرف . سيستم را خاموش و سپس روشن کنيد

 .نشدن مشکل با خدمات پس از فروش شرکت تماس بگيريد

Printhead Low Vol  ولتاژ هد حرارتي پايين است. 
در صورت بر طرف . سيستم را خاموش و سپس روشن کنيد

 .بگيريدنشدن مشکل با خدمات پس از فروش شرکت تماس 

Time out Error   رکوردر نمي تواند رکورد
 .بگيرد

در صورت بر طرف . سيستم را خاموش و سپس روشن کنيد
 .نشدن مشکل با خدمات پس از فروش شرکت تماس بگيريد
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  رکوردرتميز کردن  ۶- ۱۶

  ش وجود پودر کاغذ و يا جسم خارجي بر روي هد حرارتي و غلطک کيفيت رکوردگيري را کاه
هد و غلطک را تميز کنيد و صبر کنيد تا کامال خشک , با استفاده از پارچه آغشته به الکل. مي دهد

  . سپس در رکوردر را ببنديد, شود
  

  هشدار  
به دليل داغ شدن هد و محيط اطراف  ياز تميز کردن رکوردر بالفاصله بعد از رکوردگير

  . کنيد يآن خوددار
  

  :نکته 
  .وردر از کاغذ سنباده و يا اجسام تيز استفاده نکنيدبراي تميز کردن رک
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  ايمني بيمار  ۱۷فصل 
 يدسـتگاهها  يايمنـي بـين المللـي بـرا     يبر اساس احتياجات استانداردها مانيتور عالئم حياتي سيستم

بـدين معنـي کـه کليـه      .اسـت Float  يورود ياين سيسـتم دارا  .الکتريکي پزشکي طراحي شده است
شـوک  الکترو و الکتروکوتر ابر تاثيرات ناشي از دربر" ضمنا. باشدها از برق شهرايزوله مياکسسوري

 ,مناسب و به روش گفته شـده در دفترچـه اسـتفاده شـود     ياگر از الکترودها. محافظت شده است
 .گرددبرمي يثانيه به شرايط عاد ۱۰حداکثر بعد از , اعمال شوک به بيمارسيستم بعد از 

  

  
هـاي کـاربردي   متشـامل قسـ   IEC60601-1 هاي داراي اين عالمت طبق الزامات اسـتاندارد  ماژول

 تـاثيرات ناشـی از اسـتفاده همزمـان بـا      و محافظـت شـده در مقابـل    CFمتصل بـه بيمـار از نـوع    
 .باشندالکتروشوک مي

 

  
هـاي کـاربردي   شـامل قسـمت   IEC60601-1 هاي داراي اين عالمت طبق الزامات اسـتاندارد  ماژول

 اشـی از اسـتفاده همزمـان بـا    تـاثيرات ن  و محافظـت شـده در مقابـل    BFمتصل بـه بيمـار از نـوع    
   .باشندالکتروشوک مي

  
  هشدار 

تخت و سيستم هايي که به بيمار متصـل اسـت را   , بيمار ،در هنگام استفاده ازالکتروشوک
  . لمس نکنيد

  

  .دستور العمل زير را اجرا کنيد تا از ايمني نصب اطمينان حاصل نماييد
  

 يوجـود گازهـا   ,گردوخـاک , گيرد بايد از لرزشمحيطي که سيستم در آن مورد استفاده قرار مي 
  .رطوبت باال مبرا باشد دما و ,قابل اشتعال خورنده و

 .کنـد مـي  درجه سانتيگراد به خـوبي کـار   ۴۰تا ۰بين  يطراحي شده است که در دما يسيستم طور
ـ   يگيـر دقت اندازه يبر رو ,کندها تجاوز ميمحيط از اين محدوده يهنگامي که دما ثير أمـانيتور ت

  . ها آسيب برسدالکتريکي و ماژول يممکن است به مدارها گذارد ونامطلوب مي
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  زمين کردن مانيتور 
يک کابل سـه شـاخه قابـل     يدارا  مانيتور سيستم. ايمني بيمار و پرسنل بايد سيستم زمين شود يبرا

) زمـين حفـاظتي  (سيستم را به زمـين خـط بـرق     ,آن يکه يکي از سيم ها.جدا شدن از سيستم است
 اگـر از . با افراد فني بيمارسـتان مشـورت کنيـد    ,اگر پريز سه شاخه در دسترس نباشد .وصل ميکند

  .استفاده کنيد يکمک باتر با از دستگاه بدون برق و ,زمين حفاظتي به طور کامل اطمينان نداريد
  

  زمين هم پتانسيل کننده
اينکه به منظور حفاظت از سيستم زمين کردن آن به وسيله کابل بـرق اصـلي انجـام شـده      به دليل

قلـب   يآزمايشات داخل که بـر رو  يبرا. مي باشد)  Class I( حفاظت کالس يک يسيستم دارا ,است
بايد به طور جداگانه با زمين هم پتانسيل شونده اتصال داشـته   مانيتور سيستم ,شودو مغز انجام مي

يک طرف کابل هم پتانسيل کننده به جک زمين هم پتانسيل کننده در پشت سيسـتم و طـرف    .باشد
زمـين حفـاظتي    يهـا اگر يـک مشـکل در سيسـتم    .شودديگر به سيستم هم پتانسيل کننده وصل مي

 يآزمايشـات خاصـي بـر رو    .کنـد حفظ مي حفاظت سيستم را, زمين هم پتانسيل کننده, اتفاق بيافتد
  انجــام  ،زمــين هــم پتانســيل کننــده هســتند يپزشــکي کــه دارا يهــادر مکــان قلــب و مغــز فقــط

  .مناسب قرار دارد يکه آيا سيستم در شرايط کار ،کنيد هر بار قبل از استفاده چک .شودمي
  

  هشدار 
امکان انفجار وجود , زابيهوشي اشتعال يدر صورت استفاده ازسيستم در مجاورت گازها

  .دارد

  
  ها در مانيتور به عالمتتوضيحات مربوط 

  

  
آن را بـه   يدفترچـه راهنمـا   قبـل از اسـتفاده از دسـتگاه حتمـاً     كه دهنده اين استاين عالمت نشان

  .و به نکات هشدار دهنده آن توجه کنيد دقت مطالعه کنيد
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اشـی  وجود اين عالمت در کنارکانکتور بيمار نشان می دهد که بخشی از حفاظت در برابر تـاثيرات ن 

از الکتروشوک، در اکسسوری متصل به بيمـار درنظـر گرفتـه شـده اسـت و بنـابراين بايـد تنهـا از         
 .اکسسوريهای مورد تاييد استفاده شود

  

  
 .سيستم زمين هم پتانسيل کننده
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  شروع کار  ۱۸فصل 
  .جعبه را باز کنيد و محتويات آن را چک کنيد۱۸-۱

يا  و يانباردار يجعبه را برا .مانيتور و لوازم جانبي آن را با دقت در بياوريد .را باز کنيد يبندبسته
  .حمل و نقل در آينده نگه داريد

  

  .گونه صدمه مکانيکي در آن مشاهده نشودچک کنيد که هيچ ■
  .که همه لوازم جانبي و کابل برق موجود باشدچک کنيد  ■

  

  .اگر مشکلي مشاهده شد بالفاصله با توزيع کننده تماس بگيريد
  

  :نکته
ـ يالعمل شروع کار مربوط به سردستون يا مشـاهده   يبـرا . باشـد يستم ماژوالر م

  .ديآن مراجعه کن يا به دفترچه راهنمايستم آريسشروع کار العمل ردستو
  

   .را در محل خود قرار دهيد فيوز باتري ۱۸-۲
در پنـل پشـت    ,ابتـدا فيـوز را در محـل خـود    , کنيـد اولين بار استفاده مي يهنگامي که از سيستم برا

   .سيستم قرار دهيد
  

  .کابل برق را به سيستم متصل کنيد ۱۸-۳
  .باشد HZ۶۰/۵۰و  V AC ۲۴۰ -۱۰۰ استفاده مي کنيد که ACمطمئن شويد که برق ■
و طرف ديگـر آن را بـه پريـز     عالئم حياتيسيستم  يل مورد نظر را به محل آن بر رويک سر کاب ■

  .برق ارت دار متصل کنيد
  

  :نکته 
  ,روشـن نشـد   ياگر نشانگر بـاتر . شودروشن مي يمطمئن شويد که نشانگر باتر

اگر اين مشکل همچنان ادامه پيدا . تغذيه برق محلي و اتصال کابل برق را چک کنيد
  .خدمات پس از فروش تماس بگيريدبا  ,کرد
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  :نکته 
ايـن حالـت    اگـر در . بعد از حمل و نقل و يا انبار احتياج به شـارژ شـدن دارد   يباتر

 يسيستم به علت نداشتن شارژ باتر ,بدون اتصال کابل برق سيستم را روشن کنيد
 يبـرا  ,بدون اينکه روشن کنيددر اين حالت سيستم را  .تواند روشن شودکافي نمي

  .وصل نماييد يساعت به برق شهر ۲۴مدت 
  

  :نکته
ـ پا يبجـا توان يآن م يرتباشارژ  يبرا ،ايستم آريکار سه شروع ب در سـتم  يساز  ،هي

ـ سـتم آر يس يشـتر بـه دفترچـه راهنمـا    ياطالعات ب يبرا( .ماژوالر استفاده کرد ا ي
  )دمراجعه شو

  
  .مانيتور را روشن کنيد ۱۸-۴

  بـوقي شـنيده    يدر همـان زمـان صـدا   . روشن کردن مـانيتور فشـار دهيـد    يرا برا POWERکليد 
ثانيـه يـا    ۳۰شـدن   يبعـد از سـپر    .شـوند روشن مي همزمان مدتیشود و نشانگر زرد و قرمز مي

توانيـد  مـي   شـما  شـود و نمايش مشاهده مـي صفحه  ،داخلي توسط مانيتور يهابيشتر و انجام تست
  .شروع کنيدستم ماژوالر يا درون سيپس از قرار دادن آررا  يمانيتورينگ حالت عاد

 
  :قبل از شروع مانيتورينگ بايد تنظيمات زير صورت گيرد

 PATIENTقسمت  ۲برای اطالعات بيشتر به فصل (تنظيم اطالعات بيمار جديد  -

INFORMATION مراجعه شود(. 

  NIBPقبل از اندازه گيری   )Adult/Neonate/Pediatric(تنظيم مد بيمار  -

 صدای آالرم -

 محدوده آالرم -

  IBPقبل از اندازه کيری  Zeroingعمليات   -

 تنظيمات پالس اکسيمتری -

   Respتنظيمات  -
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  :نکته 
مـانيتور را   يهـا عملکرد همه مـاژول ستم ماژوالر، يا درون سيپس از قرار دادن آر

  .ها اطمينان حاصل کنيداز صحت عملکرد آن چک کنيد و
  

  :نکته 
 .احتياج به دوباره شارژ شـدن دارد  يباتر, يبعد از مدتي کار کردن سيستم با باتر

 .وصل باشد AC ياين کار کافي است که سيستم به برق شهر يبرا

  
  

  :نکته
شارژ توسط ماژوالر ا يآر يرتبا ستم ماژوالر باشد،يا درون سيستم آريکه س يزمان

 .گردديم

  
  هشدار 

مانيتور مشاهده کرديد که ممکـن اسـت بـه علـت خرابـي       ييا پيغامي بر رو اگر نشانه و
مـانيتور کـردن بيمـار     يتا اطمينان از رفع مشکل هرگز از آن سيسـتم بـرا   ,سيستم باشد

  .استفاده نکنيد
 

   .بيمار را وصل کنيد يسنسورها ۱۸-۵
  . يتور و بيمار وصل کنيدلوازم جانبي مورد نياز رابه مان

  
  :نکته

مربوط به هـر مـاژول   اطالعات در مورد اتصال درست لوازم جانبي به بخش  يبرا
   .مراجعه کنيد
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SAADAT Monitors Technical specifications  
 
APPLICABLE STANDARDS 
EN 60601-1 (1995), EN 60601-1 (2006), EN 601-1-1 (2001), EN 60601-1-2 (2007), EN 60601-1-8 (2007),  
EN 60601-2-26 (2003), IEC 60601-2-26 (2012), EN 60601-2-27 (2006), IEC 60601-2-27 (2011),  
EN 60601-2-30 (2000), IEC 80601-2-30 (2009), EN 60601-2-34 (2000), IEC 60601-2-34 (2011),  
EN 60601-2-49 (2001), IEC 60601-2-49 (2011), EN 1041 (2008), EN 980 (2008), EN 1060-1 (2009),   
EN 1060-3 (2009), EN 12470-4 (2009), AAMI ISO 81060-2 (2009), ISO 9919 (2005), ISO 80601-2-61 (2011),  
ISO 21647 (2004), ISO 80601-2-55 (2011), ISO 10993-1 (2003), ISTA 1A (2001) 

CLASSIFICATION 
Protection against electroshock Class I, Type CF for all modules (except Multi-gas, NIBP and CSM/ 

BFA modules that are BF) (based on IEC 60601-1) 
Mode of operation Continues operation equipment 
Harmful Liquid Proof Degree IPX1  (In ARIA: IPX32) 
Method of sterilization and disinfection Refer to each module's chapters and chapter 21 for detail. 

Safety of anesthetic mixture Not suitable for use in the presence of a flammable anaesthetic 
mixture with air or with oxygen or nitrous oxide. 

DISPLAY 

ALBORZB9 Modular LED COLOR 1366 × 768, 18.5” 
Waveforms ECG, SPO2, IBP1, IBP2, RESP/GAS,EEG (Freezable), C.O. 

Numeric Parameters 

HR, PVCs, ST, SPO2, PR, NIBP (SYS, DIA, MAP),  
IBP1(SYS,DIA,MAP), IBP2(SYS,DIA,MAP), RR, T1, T2, DT, 
EtCo2, FiCo2, AWRR, EtN2O, FiN2O, EtO2, FiO2, EtAA, FiAA, 
CSI/BFI, BS%, EMG%, SQI%, C.O, Alarm Limits. 

Operation Method Membrane/Keys and rotary knob, Touch Screen(Optional) 

ECG 

Leads 

Selectable 3, 5 or 10 Wires 
For 3 wire: I, II, III 
For 5 wire :I, II, III, V, aVR, aVF, aVL 
For 10 wire : I,II,III,V,aVR,aVF,aVL ,C2, C3, C4, C5. C6  

Dynamic Range ± 5 mV 
Lead Off Current < 90 nA 
Gain 4, 2, 1, 1/2, 1/4, Auto 
Calibration 1mV, 0.5 sec 

Filters 
“MONITOR” ( 0.5 - 24 Hz ) 
“NORMAL” ( 0.5 - 40 Hz ) 
“EXTENDED” ( 0.05-100 Hz) 

CMRR > 98 dB 
Internal Noise  < 30 µV RTI 

Input Impedance > 5 MΩ 

QRS Detection 
Duration : 40 to 120 msec 
Amplitude : 0.25 to 5 mV for Adult/Pediatric 

0.2 to 5 mV for Neonate 

Heart Rate Range 
15 - 300 BPM for adult/Pediatric 
15 - 350 BPM for neonate  

Accuracy ±1% or 2 BPM 
Tall T-Wave Reject up to 1.2 mV Amp. 
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Pacer Detection/Rejection 

Duration : 0.1 - 2 msec 
Amp: ±2 to ± 700 mV (Without over/undershoot) 
Reject from heart rate counter 
Re-insert into ECG to display on screen 
Ineffective pace rejection:  HR:0, Pace: 60 

     HR:60, Pace:60 
     HR:30, Pace:80  

Beside rejection of atrial paces preceed ventricular paces by 150 or 
250 ms 

Protection Defibrillator and Electrosurgery 
Standards ANSI/AAMI EC-13, EN 60601-2-27 

ANALOG OUTPUT 
Signals ECG 
Maximum delay ≤30 ms 
Output range ± 5  V 
Signal gain  1000 (1V/mV) 
Gain accuracy ± 20 mV 
Maximum offset ± 50 mV 

ECG bandwidth 
“MONITOR” ( 0.5 - 24 Hz ) 
“NORMAL” ( 0.5 - 40 Hz ) 
“EXTENDED” ( 0.05-100 Hz) 

Pacemaker pulses  
Amplitude: 5 V (nominal) 
Duration: 5 ms 

ECG range -5 to 5 mV 
Output impedance 249 Ω ± 5% 
Data rate 400 samples/sec 
Standards ANSI/AAMI EC-13 

ARRHYTHMIA ANALYSIS 

Type ASYS, VFIB, VTAC, RUN, AIVR, COUPLET, BIGEMINY, 
TRIGEMINY, TACHY, BRADY, AFIB, PAUS, FREQUENT PVCs 

Learning Rapid Learning: only 20 seconds required for recognition of 
dominant rhythm. 

Method  Real time arrhythmia detection with innovative feature. 

Memory Capability of storing the latest 150 ARR event. (waveform and 
Parameters) 

ST ANALYSIS 
Display resolution: 0.01 mV 
Measurement Range -2mv to +2mv 
Alarm Range: -2mv to +2mv 
Features: User Adjustable Isoelectric and ST point trending of ST values 
Update period:  5 Sec. 

NIBP ( SAADAT or CAS) 
Measurement method Oscillometric 
Measurement mode Manual/Automatic/Stat 
Measurement time 20-25 sec (excluding cuff pressurization time) 
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Measurement Range 

Adult:  SYS 30 ~ 255 mmHg 
DIA 15 ~ 220 mmHg 
MAP 20 ~ 235 mmHg 

Neonate: SYS 30 ~ 135 mmHg 
DIA 15 ~ 110 mmHg 
MAP 20 ~ 125 mmHg 
 

Pediatric:            SYS 30 ~ 240 mmHg 
DIA 15 ~ 220 mmHg 
MAP 20 ~ 230 mmHg 

Pressure Transducer accuracy ±3 mmHg full range 
Initial Inflation Target Adult 150 mmHg, Pediatric 140 mmHg,  Neonate 85 mmHg 
Overall System Efficacy  Meet ANSI/AAMI SP-10/2002 
Memory 500 Records 

SPO2 (Masimo Rainbow  Set) 

Method  2 Wave length pulse wave type 

Range 

SpO2 0 – 100 % 
SpMet 0 – 99.9 % 
SpCO 0 – 99 % 
SpHb 0 – 25.0 g/dL 
SpOC 0 – 35.0 ml/dL 
PR 25 – 240 bpm 
PI 0 – 20.0 % 
PVI 0 – 100 % 

Accuracy 

Oxygen Saturation 
During no motion conditions:  

Adult/Pediatric:   ±2% (SPO2 70 ~ 100%) 
Neonate:      ±3%(SPO2 70 ~ 100%)  

During motion conditions:    
                   Adult/Pediatric/Neonate:    ±3% (SPO2 70 ~ 100%) 
During low perfusion conditions: 
                   Adult/Pediatric/Neonate:   ±2% (SPO2 70 ~ 100%) 

 
 

Pulse Rate 
During no motion conditions:        
                    Adult/Pediatric/Neonate:    ±3bpm   (PR 25 ~ 240) 
During motion conditions:  

                          Adult/Pediatric/Neonate:    ±5bpm  (PR 25 ~ 240) 
During low perfusion conditions:  

                        Adult/Pediatric/Neonate:   ±5bpm    (PR 25 ~ 240) 
 
Carboxyhemoglobin Saturation  
                          Adult/Pediatric:          ±3%      (1 - 40)  

 
Methemoglobin Saturation   
                          Adult/Pediatric/Neonate:    ±1% (1 – 15) 
 

 
Total Hemoglobin    
                          Adult/Pediatric:   ±1g/dL    (8 – 17) g/dL 

Resolution 

SpO2 1 % 
SpCO 1.0 % 
SpMet 0.1 % 
SpHb 0.1 g/dL 
PI 0.1% 



  دفترچه راهنما    مشخصات فنی :۱۹فصل 
 

٩١- ۴ 
 

PVI 1% 
SpOC 0.1 ml/dL 
PR 1 BPM 

Please note that pulse-oximetry method (SPO2) is compared to laboratory spectroscopy of sample blood (SaO2). 
This method measures precision of SPO2 measurement using statistical analysis. Therefore, measurement 
precision is reliable for at least two third of measurements. 
TEMPERATURE 
Probe Type YSI 400 Compatible 
Range  0 - 50 °C 
Accuracy ± 0.2 °C 

RESPIRATION 
Method  Impedance 
Base Resistance 250 -1250 Ohm 
Dynamic Range 0.2 - 2 Ohm 
Breath Rate Range 0 - 253 BrPM 
Accuracy ±2% or 2 BrPM 

IBP 
Channel 4 

Measurement Range 
SYS -50 ~ 300 mmHg 
DIA -50 ~ 300 mmHg 
MAP -50 ~ 300 mmHg 

Pressure Filter 8Hz, 16Hz,22Hz selectable 
Press Sensor Sensitivity 5 μV / V / mmHg 
Press Sensor Impedance  300 ~ 2500 Ohm 
Resolution 1 mmHg 
Accuracy 2 % or 2mmHg (each one is greater) without transducer 

Multi-gas (Mainstream) 
Power supply 4.5-5.5 VDC, max 1.4W 
Method Infrared absorption 
Measuring mode Mainstream 
IRMA Harmful Liquid Proof Degree IPX1 

Et and Fi Parameters 

Fi and ET are displayed after one breath and have a continually updated breath average. 

IRMA CO2 CO2, CO2 waveform 
IRMA ICU CO2,O2, 2 selectable waveform 

IRMA OR 
CO2,O2,N2O, Anaesthesia Agent (HAL, ISO, ENF, SEV, DES),  
5 selectable waveform,  MAC 

IRMA OR+ 
CO2,O2,N2O, Anaesthesia Agent (HAL, ISO, ENF, SEV, DES),  
5 selectable waveform,  Automatic identification, MAC 

 

Sensor head 
3-10 channel NDIR type gas analyzer measuring at 
4-10µm. pressure,  temperature and full spectral interference 
correction. 

Sensor Dimension (W×D×H) 
IRMA CO2/AX+: 38×37×34mm 
IRMA OR/OR+ (including O2 sensor XL): 38×29×39mm 



  دفترچه راهنما    مشخصات فنی :۱۹فصل 
 

٩١- ۵ 
 

Sensor weight 
<25g(cable excluded) 
<38g(O2 sensor XL included, cable excluded)  

Oxygen sensor 
integrated ultra-fast response time galvanic oxygen sensor. 
>100000 oxygen hours 

Calibration 
No routine calibration required  
Room air calibration of O2 sensor performed automatically when 
changing airway adapter (<5sec)  

Warm-up time 

concentrations reported in less than 10s, 
full accuracy with in 10s for IRMA CO2, 20s for IRMA AX+ and 1 
minute for IRMA OR/OR+.  
(IRMA OR HAL measurement: Full accuracy within 3 minutes) 

Operating temperature 
IRMA CO2:                 0 to 40°C 
IRMA OR /OR+:               10 to 35°C 
IRMA AX+:                       10 to 40°C 

Storage and transportation temperature 

IRMA CO2:                 -40 to 75°C 
IRMA OR /OR+:               -20 to 50°C 
IRMA AX+:                       -20 to 75°C 
IRMA oxygen sensor XL: -20 to 50°C 

Operating humidity 10  to 95% RH, non-condensing 
Storage and transportation humidity 5  to 100% RH, condensing 

Operating atmospheric pressure 
IRMA CO2/AX+:                525 to 1200hPa 
IRMA OR/OR+:                  700 to 1200hPa 

Storage and transportation pressure 500 to 1200hPa 
Surface temperature max 50ºC / 122ºF 

Rise time (@10 l/min) 

CO2≤ 90ms 
O2≤300ms 
N2O≤300ms 
HAL,ISO,SEV,ENF,DES≤300ms 

Delay time ≤ 140ms 
Primary agent threshold 0.15% V 
Secondary agent threshold 0.2% +10% of total agent concentration 
Agent identification time <20 seconds 
Total system response time < 1 second 

Respiration rate  0~150BrPM 

Accuracy specifications-during standard conditions 
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Gas 
Measuring range 

Accuracy 
CO2 OR AX+/OR+ 

CO2 

0-15% 0-10% 0-10% ±(0.2%ABS+2%REL) 

  10-15% ±(0.3%ABS+2%REL) 

15-25% 10-20% 15-25% Unspecified 

N2O - 0-100% 0-100% ±(0.2%ABS+2%REL) 

HAL,ISO,ENF 
- 0-5% 0-8% ±(0.15%ABS+5%REL) 

5-12% 8-25% Unspecified 

SEV 
- 0-8% 0-10% ±(0.15%ABS+5%REL) 

8-15% 10-25% Unspecified 

DES 
- 0-18% 0-22% ±(0.15%ABS+5%REL) 

18-25% 22-25% Unspecified 

O2 - 0-100% 0-100% ±(1%ABS+2%REL) 
 

Accuracy specification-during all condition 

CO2 ±(0.3%ABS or ±4%REL) 

N2O ±(2%ABS or ±5%REL) 

Single agent ±(0.2%ABS or ±10%REL) 

Dual agent ±(0.2%ABS or ±10% of total agent concentration) 

O2 ±(2%ABS+2%REL) 
 

Note 1 : The accuracy specification is valid for all specified environment conditions, and includes effects from the 
following interfering gases : N2O, O2, HAL, ISO, ENF, SEV, DES, Ethanol, Isopropyl alcohol,  Acetone, 
Methane, He. See Appendix IV for effects from water vapour partial pressure on gas reading. 
Note 2: The accuracy specification is not valid if more than one gas for IRMA OR and more than two gas for 
IRMA OR+/AX+ are in the gas mixture. 

Interfering gas and vapour effects 
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Gas or vapour Gas level CO2 Agents N2O 
IRMA CO2, OR IRMA 

AX+/OR+ 
N2O 4) 60 vol% -  1 & 2) -  1 & 2) -  1) -  1) 
HAL 4) 4 vol% -   1) -   1) -  1) -  1) 
ENF, ISO, SEV 4) 5 vol% +8% of reading 3) -   1) -  1) -  1) 
DES 4) 15 vol% +12% of reading 3) -   1) -  1) -  1) 
Xe (Xenon) 4) 80 vol% -10% of reading 3) -  1) -  1) 
He (Helium) 4) 50 vol% -6% of reading 3) -  1) -  1) 
Metered does inhaler 
propellants 4) 

Not for use with metered dose inhaler propellants 

C2H5OH (Ethanol) 4) 0.3 vol% -  1) -  1) -  1) -  1) 
C3H7OH (Isopropanol) 4) 0.5 vol% -  1) -  1) -  1) -  1) 
CH3COCH3 (Acetone) 4) 1 vol% -  1) -  1) -  1) -  1) 
CH4 (Methane) 4) 3 vol% -  1) -  1) -  1) -  1) 
CO (Carbon monoxide) 5) 1 vol% -  1) -  1) -  1) -  1) 
NO (Nitrogen monoxide) 5) 0.02 vol% -  1) -  1) -  1) -  1) 
O2 5) 100 vol% -  1 & 2) -  1 & 2) -  1) -  1) 

 

Note 1 : Negligible interference, effect included in the specification “ Accuracy all conditions” above. 

Note 2 : For probes not measuring N2O and/or O2 the concentrations shall be set from host according to the 
instructions. (IRMA CO2 measures neither N2O, nor O2. IRMA AX+ dose not measure O2.) 
Note 3 : Interference at indicated gas level. for example, 50 vol% Helium typically decreases the CO2 readings by 
6%. This means that if measuring on a mixture contaning 5.0 vol% CO2 and 50 vol% Helium, the measured CO2 
concentration will typically be (1-0.06) * 5.0 vol% = 4.7 vol% CO2. 

Note 4 : According to the EN ISO 21647:2004 standard. 

Note 5 : In addition to the EN ISO 21647:2004 standard. 

Sample Rate 20 Hz / channel 

Multi-gas (Sidestream) 

Power supply 

4.5-5.5 VDC                                           
ISA CO2: <1.4 W (normal op.), <1.8 W (peak @ 5 VDC) 
ISA AX+: <1.6 W (normal op.), <2.0 W (peak @ 5 VDC) 
ISA OR+: <2.0 W (normal op.), <2.4 W (peak @ 5 VDC) 

Method  Infrared absorption 
Measuring mode Sidestream 
Et and Fi Parameters 

 Fi and ET are displayed after one breath and have a continually updated breath average. 

ISA CO2  CO2, CO2 waveform 

ISA OR+/AX+  CO2,O2, N2O, primary and secondary Agents (HAL, ISO, ENF, 
SEV, DES) 

 

Automatic agent identification ISA OR+/AX+: primary and secondary agent. 
Sensor head 2-9 channel NDIR type gas analyzer measuring at 4-10µm.  

Sensor Dimension (W×D×H) 
ISA CO2/AX+:       33x78×49mm 
ISA OR+:                49×90×100mm 
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Sensor weight 
ISA CO2/AX+:         130g (including cable) 
ISA OR+:                 400g (including cable) 

 

Calibration 
No span calibration is required for the IR bench. An automatic zero 
reference calibration is performed at startup and then every 24 
hours. 

Compensation 

ISA CO2     
Automatic compensation for pressure and temperature.  
Manual compensation for broadening effects on CO2.   

ISA OR+/AX+     Automatic compensation for pressure, temperature and 
broadening effects on CO2. 

 

Warm-up time 
 

ISA CO2 <10 seconds (concentrations reported and full accuracy) 

ISA OR+/AX+ <20 seconds (concentrations reported, automatic agent 
identification enabled and full accuracy) 

Operating temperature 
ISA CO2: 0 to 50°C 
ISAOR+ /AX+:  5 to 50°C 

Storage temperature -40 to 70°C 

Operating humidity 
<4 kPa H2O (non-condensing) 
(95 %RH at 40°C) 

Storage humidity 
5 to 100 %RH (condensing) 
(100 %RH at 40°C) 

Operating atmospheric pressure    
52.5 to 120 kPa 
(Corresponding to a max altitude of 4572 m/15000 feet) 

Storage atmospheric 20 to 120 kPa    
Typical rise time at 50 l/min sample flow 

CO2 ≤ 200 ms (≤ 250 ms for ISA OR+/AX+) 
N2O ≤ 350ms 
Agents  ≤ 350ms 
O2 ≤ 450ms 

 

Primary agent threshold (ISA OR+/AX+) 0.15 V%. When an agent is identified, concentrations will be 
reported even below 0.15 V% 

Secondary agent threshold (ISA OR+/AX+) 0.2 V% +10% of total agent concentration 
Agent identification time (ISA OR+/AX+) <20 seconds (Typically <10 seconds) 
Total system response time < 3 second (with 2m sampling line) 
Sampling flow rate 50 ± 10 ml/min 
Respiration rate  0~150BrPM 
Accuracy specifications-during standard conditions 
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                      Gas Measuring Range Accuracy 

CO2 
0~15%  ±(0.2 V% +2% of reading) 
15~25%  Unspecified 

N2O 0-100%  ±(2 V% +2% of reading) 

HAL,ISO,ENF 
0-8% ±(0.15 V%+5% of reading) 
8-25%  Unspecified 

SEV 
0-10%  ±(0.15 V% +5% of reading) 
10-25%  Unspecified 

DES 
0-22%  ±(0.15 V% +5% of reading) 
22-25%  Unspecified 

O2 0-100%  ±(1 V% +2% of reading) 
 

Accuracy specification-during all condition 

CO2 ±(0.3 kPa + 4% of reading) 

N2O ±(2 kPa + 5% of reading) 

Agents ±(0.2 kPa + 10% of reading) 

O2 ±(2 kPa + 2% of reading)  
 

Note 1: The accuracy specification is valid for all specified environment conditions. 

Note 2: The accuracy specification is not valid if more than tow agents are present in the gas mixture. If more than 
tow agents are present, an alarm will be set. 

Interfering gas and vapour effects 

Gas or vapour Gas level CO2 Agents N2O 
IRMA CO2, OR IRMA 

AX+/OR+ 
N2O 4) 60 vol% -  2) -  1) -  1) -  1) 
HAL 4) 4 vol% -   1) -   1) -  1) -  1) 
ENF, ISO, SEV 4) 5 vol% +8% of reading 3) -   1) -  1) -  1) 
DES 4) 15 vol% +12% of reading 3) -   1) -  1) -  1) 
Xe (Xenon) 4) 80 vol% -10% of reading 3) -  1) -  1) 
He (Helium) 4) 50 vol% -6% of reading 3) -  1) -  1) 
Metered does inhaler 
propellants 4) 

Not for use with metered dose inhaler propellants 

C2H5OH (Ethanol) 4) 0.3 vol% -  1) -  1) -  1) -  1) 
C3H7OH (Isopropanol) 4) 0.5 vol% -  1) -  1) -  1) -  1) 
CH3COCH3 (Acetone) 4) 1 vol% -  1) -  1) -  1) -  1) 
CH4 (Methane) 4) 3 vol% -  1) -  1) -  1) -  1) 
CO (Carbon monoxide) 5) 1 vol% -  1) -  1) -  1) -  1) 
NO (Nitrogen monoxide) 5) 0.02 vol% -  1) -  1) -  1) -  1) 
O2 5) 100 vol% -  2) -  2) -  1) -  1) 

 

Note 1 : Negligible interference, effect included in the specification “ Accuracy all conditions” above. 
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Note 2 : Negligible interference with N2O/O2 concentrations correctly set, effect included in the specification “ 
Accuracy all conditions” above. 
Note 3 : Interference at indicated gas level. for example, 50 vol% Helium typically decreases the CO2 readings by 
6%. This means that if measuring on a mixture contaning 5.0 vol% CO2 and 50 vol% Helium, the measured CO2 
concentration will typically be (1-0.06) * 5.0 vol% = 4.7 vol% CO2. 

Note 4 : According to the EN ISO 21647:2004 standard. 

Note 5 : In addition to the EN ISO 21647:2004 standard. 

Sample Rate 20 Hz / channel 

CSM 

EEG sensitivity ±400µV 
Noise <2µVp-p <0.4µV RMS, 1-250 Hz 
CMRR  >140dB 
Input impedance >50MΩ 
Sample rate 2000 samples/sec(14 bits equivalent) 
CSI and update  0-100. Filter 6-42Hz, 1sec. update 
EMG 0-100 logarithmic. Filter 75-85 Hz,1 sec. update 
BS%  0-100%. Filter 2-42 Hz, 1 sec. update 
Digital output  Wireless to CSM card in monitor (ISM 2.4GHz) 
Wireless range Up to 10 meters 
Display size 1.3" x 0.7" 
Alarms High/low with user selectable limit 
Artifact rejection Automatic 
Sensor impedance range 0-10kOhm I measurement current 0.01µA 

Battery Rechargeable NiMH or 9V Alkaline (6AM6/IEC: 6LR61/ANSI: 
1604A) 

Supply current 30mA(typical) 

Max. battery lifetime-Alkaline 
30h(stand alone) 
18h(transmitting wireless) 

Battery recharge time 4 Hours (CSMX04 Only) 
Weight 4.6 ounces (130 g) with battery 
Dimensions 4.6×2.7×1.2” 

Classification Internal power supply Class II, type BF, continuous use Sensors 
Danmeter Neuro Sensors 

Cable length 77” with 14” split 
Mounting options Velcro strip l.7x0.9" 
Memory Data recording 18 hours 

CSM module Environment - Operation 
Temperature  50-104°F 
Rel humidity   30~75% 
Air pressure  700-1060 hPa 

CSM module Environment-Transport and 
storage 

Temperature  50-104°F * 
Rel. humidity  30-95% 
Air pressure   700-1060hPa 
 
*If transport without sensors:-4-158°F 

BFA 

EEG sensitivity ±450µV 
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Noise <2µVp-p <0.4µV RMS, 0.25-250 Hz 
CMRR  >140dB 
Input impedance >50MΩ 
Sample rate 1000 samples/sec(16 bits equivalent) 
Brain Function Index (BFI)  0-100. Filter 1-47Hz, 1sec. update 
EMG 0-100. Filter 30-47 Hz,1 sec. update 
BSR  0-100. Filter 2-47 Hz, 1 sec. update 
Signal Quality Index (SQI) 0-100. 1 sec. update 
EEG Waveform ±250µV, user-adjustable, 5 sec 
Alarms Auditory and visual, user-adjustable limits 
Artifact rejection Automatic 
Sensor impedance measurement 0-30kOhm / Manual-Automatic/ measurement current 0.06µA 
Power supply  5 VDC 
Power Consumption Less than 0.5 W 
Weight 100 gr 
Dimensions 111×64×25 mm 
Classification Class I, type BF, continuous use  
Sensors Ambu Neuro Sensors 
Cable length 195 cm/ 77” with 35 cm/ 14” split 
Memory Data recording (96 hours) 
Trend BFI/EMG/SQI/BS, 10 sec. update 

Environment - Operation 
Temperature  5-40°C 
Rel humidity   20~96% 
Altitude                 -200~3000m 

Cardiac Output 
Method Right Heart Thermodilution 
Range 0.5-18 l/min 
Resolution 0.01l/min 
Reproducibility ±3% 

RECORDER 
Model SAADAT Thermal Printer 
Printing Speed 6, 12.5, 25, 50 mm/sec 
Paper 58mm by 100 foot roll 

ALARM 

Sources Error messages, All other parameter limits 
Alarm On/Off Selectable for all parameters 

Alert 
Blinking on display, 
Volume Selectable Audio Alarms 
Light indicator 

TREND 

Sources 

HR, PVCs, ST, AFIB, SPO2, PR, PI, PVI, SpOC, %SpCO, %SpMet, 
SpHb, RR, T1, T2, IBP1(SYS,DIA,MAP),  IBP2(SYS,DIA,MAP),  
IBP3(SYS,DIA,MAP), IBP4(SYS,DIA,MAP), 
EtCo2,FiCo2,AWRR(sidestream, mainstream),  
EtN20,FiN2O,EtO2,FiO2,EtAA,FiAA(ISO, DES, ENF, HAL, SEV) 
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Trend Time Save 96 Hours 

Trend Time Interval 15, 30, 45 Min, 1, 2 and 4 Hours 
Resolution 1 sec 

INPUT/OUTPUT 

Network Reliable TCP/IP Protocol Ethernet LAN with RJ45 Interface and 
WIFI 

Connection VGA connector 

GENERAL 

Safety Based on IEC 60601-1, Class I 
Protection Against Electro surgery and Defibrillator (Except BFA/CSM) 
AC Power 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, Ip: 0.9 – 0.4 A 

Internal Battery 

Sealed Lead Acid, Rechargeable, 12 V, 3.3 AH 
Charge time: 16 Hours 
Usage: More than 1:45 Hours (Full charge) 

 
Lithium Polymer 11.1V,4.3AH (Optional) 

Charge time: Maximum 8 Hours 
Usage: More than 3.5 Hours                              

Physical Specification 

Model Dimension 
Weight (approximately)  

with Lithium 
Polymer Battery 

with Sealed Lead 
Acid Battery 

ALBORZ B9 Modular 45(W) × 36(H) × 17(D) 7 Kg  8 Kg  
 

ENVIRONMENTAL 

Temperature 
Operating:                 5 to 40 °C 
Storage & Transport: -20 to 60 °C 

Humidity 
Operating:                20-90 % (Noncondensing) 
Storage & Transport: 10-95 % (Noncondensing) 

Altitude  -200 to 3000 m 
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  لوازم جانبي ۲۰فصل 
  

  اطالعات عمومي
  .لوازم جانبي مورد استفاده سيستم به همراه کد سفارش آن آمده است در اين بخش ليست کليه 

 

  هشدار 
- لوازم جانبي ذکر شده در اين بخش براي استفاده سيستم مانيتور عالئم حياتي توصيه مي

ي از استفاده از لوازم جانبي شود و شرکت سازنده مسئوليت هيچ گونه خطراحتمالي ناش
 .کندديگر را قبول نمي

 
  هشدار 

حفاظت بيمار در برابر تاثيرات ناشی از دفيبريالتور منوط به استفاده از اکسسوريهای 
  .مشخص شده در اين فصل می باشد

  
  :نکته

ه شده يتوص يلوازم جانب مشابهستم ماژوالر، يس يه شده برايتوص يلوازم جانب
 .باشنديا ميآرستم يس يبرا

  
 ECGلوازم جانبي  ۲۰-۱

 
●ECG PATIENT CABLE 3 WIRES       PART. #:10-003 

      ●ECG PATIENT CABLE 5 WIRES       PART. #:10-038 
      ●ECG PATIENT CABLE 10 WIRES                                                                                            PART. #:10-066 

 
    SPO2(MASIMO & RAINBOW)لوازم جانبي  ۲-۲
  

● Adult Reusable Sensor, > 30 Kg, (LNCS DCI)      PART.#:18-045 
● SPO2 Disposable Sensor, <1 Kg, (LNCS NeoPt)     PART.#:18-046 
● SPO2 Disposable Sensor, <3 Kg or >40 Kg, (LNCS Neo)    PART.#:18-047 
● SPO2 Reusable Y- Sensor, > 1 Kg (LNCS)      PART.#:18-049 
● SPO2 Extension Cable, (Red LNC-10)       PART.#:18-060 
● SPO2 Reuseable Sensor,Finger/Toe, Adulat > 30 Kg, Red DCI-dc12   PART.#:18-055 
●SPO2 Extension Cable         PART.#:18-056 
●Rainbow R25 Sensor, Adult, Adhesive, >30Kg, (SPO2,SPCo,SPMet)   PART.#:18-062 
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●Rainbow Resposable R2-25a Sensor, Disposable, Adult, >30Kg, (SPO2,SPHb,SPMet) PART.#:18-063 
●Rainbow Resposable R2-25r Sensor, Reusable, Adult, >30Kg, (SPO2,SPHb,SPMet)  PART.#:18-064 
●Rainbow Resposable R2-20a Sensor, Disposable, Pediatric, 10-50KG, (SPO2,SPHb,SPMet) PART.#:18-065 
●Rainbow Resposable R2-20r Sensor, Reusable, Pediatric, 10-50KG, (SPO2,SPHb,SPMet) PART.#:18-066 
●Rainbow DC-3 SC 360, Reuseable, Adult, (SpO2,SpMet,SpHb)    PART.#:18-068 
●Rainbow DCI, Reuseable, Adult, (SpO2,SpCO,SpMet)     PART.#:18-069 
●M-LNCS DCI, Reuseable, Adult, (SpO2)      PART.#:18-070 
●Rainbow R1-20L Pulse Co-Oximeter Sensor, Disposable, Pediatric, ( SPHb ,SPO2,SPMet) PART.#:18-072 
● SPO2 Disposable Sensor, 3-20 Kg, (LNCS Inf)      PART.#:18-075 
 
 

   TEMPلوازم جانبي  ۲۰-۳
  

      ● TEMP Probe – Skin –LAUNCH (98ME04GA634)     PART.#:10-083 
● TEMP Probe –Rectal –LAUNCH (98ME04GA635)     PART.#:10-084 
● Data Cable for Redel Connector to TEMP for ARIA     PART.#:24-073 

 

   NIBPلوازم جانبي  ۲۰-۴
  

 ● NIBP Infant Cuff, Tuff-Cuff  (TCS0813)      PART.#:13-033 
● NIBP Infant Cuff, Ultra Check (US0814)      PART.#:13-051 
● NIBP Child Cuff, Tuff-Cuff  (TCS1219)      PART.#:13-034 
● NIBP Child Cuff, Ultra Check (US1320)      PART.#:13-052 
● NIBP Small Adult Cuff, Tuff-Cuff  (TCS1725)      PART.#:13-035 
● NIBP Adult Cuff, Ultra Check (US2635HP)      PART.#:13-050 
● NIBP Cuff Reusable – Neonate – Single M5301 Bladderless, Tube Length 20Cm  PART.#:13-077 
● NIBP Cuff Reusable – Infant – Single M5302 Bladderless, Tube Length 20Cm  PART.#:13-078 
● NIBP Cuff Reusable – Pediatric – Single M5303 Bladderless, Tube Length 20Cm  PART.#:13-079 
● NIBP Cuff Reusable – Adult – Single M5304 Bladderless, Tube Length 20Cm  PART.#:13-080 
● NIBP Cuff Reusable – Large Adult – Single M5305 Bladderless, Tube Length 20Cm PART.#:13-081 
● NIBP Cuff Reusable – Thigh – Single M5306 Bladderless, Tube Length 20Cm  PART.#:13-082 
● NIBP Disposable Cuff, Neonate, 3-5.5cm, PRS (M5541-1#     PART.#:13-085 
● NIBP Disposable Cuff, Neonate, 4-8cm, PRS (M5541-2#)    PART.#:13-086 
● NIBP Disposable Cuff, Neonate, 6-11cm, PRS (M5541-3#)    PART.#:13-087 
● NIBP Disposable Cuff, Neonate, 7-13cm, PRS (M5541-4#)    PART.#:13-088 
● PU Helical Bourdon Tube        PART. #:13-073 
● PU Legthing Tube         PART. #:13-075 
● NIBP Hose 2.5m         PART. #:13-097 

 
 

  IBPلوازم جانبي  ۲۰-۵
  

● IBP Transducer , MEDEX - .MX860/866 Novatrans     PART.#:16-00 1 
      ● IBP Disposable Dome – MEDEX - MX860/866  Novatrans Dome   PART.#:16-031 
      ● IBP Extension Cable – MEDEX - MX860/866 Novatrans Extension   PART. #:16-032 
      ● IBP Transducer, MEDEX (MX960P1 LogiCal)      PART. #:16-002 
      ● IBP Transducer, Dome, MEDEX (MX960XXP1)      PART. #:16-033 
      ● IBP Extension Cable – MEDEX - MX960 Logical Extension    PART. #:16-034 

● IBP Transducer Cable – TRUWAVE       PART.#: 16-037 
● IBP Transducer , Disposable – RX only –PX260     PART.#: 16-036 

      ● IBP Holder          PART.#:16-030 
● IBP Extension Cable, for MX960        PART. #:16-050 
● One Channel IBP Interface for ARIA        PART.#: 16-051 
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● Tow Channel IBP Interface for ARIA        PART.#: 16-052    
  )GAS )Mainstreamلوازم جانبي  ۲۰-۶

  
    ● IRMA CO2 only probe(2++)        PART. # 20-053 

      ● IRMA ICU probe         PART. # 20-021 
      ● IRMA OR probe         PART. # 20-022 
      ● IRMA OR+ probe         PART. # 20-023 
      ● IRMA AX probe         PART. # 20-038 
      ● IRMA AX+ probe         PART. # 20-039 
      ● IRMA Disposable Airway Adapter without O2 port     PART. # 20-025 
      ● IRMA Disposable Airway Adapter with O2 port     PART. # 20-026 
      ● IRMA Disposable Airway Adapter for infant       PART. # 20-035 
      ● IRMA Adapter Cable        PART. # 20-027 
      ● IRMA O2 sensor          PART. # 20-024 

● Probe Holder for IRMA sensor        PART. # 20-043 
● IRMA & BFA Extension to IRMA Connector      PART. # 19-145 

  
 

  )GAS )Sidestreamلوازم جانبي  ۲۰-۷
  

      ● ISA CO2 only probe .        PART. # 20-046 
      ● ISA AX+ probe         PART. # 20-049 
      ● ISA OR+ probe         PART .# 20-052 
      ● Nomoline with luer lock connector. 2 m. Box of 25      PART. # 20-045 

● Clamp of ISA Module Holder         PART. # 20-055 
 

 

   CSMلوازم جانبي  ۲۰-۸
  

      ● CSM1 Complete Module SET        PART. # 22- 001 
● CSM2 Complete Module SET       PART. # 22-002 

      ● CSM rechargeable battery-CMX04       PART. # 22-00 3 
      ● CSM power/charger-CSMX05       PART. # 22-00 4  
      ● CSM patient cable-CSMX06        PART. # 22-00 5 
      ● CSM carrying case-CSMX09        PART. # 22-00 6 
      ● CSM procedure pack-CSMX005       PART. # 22-00 9 
      ● CSM Neuro Sensors (25pc/bag) -DMX001      PART. # 22-010 
      ● CSM clip for patient cable-CSMX007       PART. # 22 -011 
      ● CSM2 module-CSM004        PART. # 22 -012  

 
 

  BFAلوازم جانبي  ۲۰-۹
 
● CSM Accessory Patient Cable, SAADAT      PART. # 22- 028 
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   .C.Oلوازم جانبي  ۲۰-۱۰
 

● SAADAT CO Cable  PART. # 19-069 
● Intro-Flex , Percutaneous sheath Introducer – EDWARDS Lifesciences  PART. # 19-061 
● Swan-Ganz CCO/VIP , Thermodilution Catheter , EDWARDS Lifesciences  PART. # 19-062 
 
 

  کابل برق سيستم ۲۰-۱۱
● AC Power Cable  PART. # 03-018 
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 ( PM )دستگاه تميز کردن  ونگهداري  ۲۱صل ف
  

  چک کردن سيستم ۱- ۲۱
  :قبل از استفاده از سيستم به نکات زير توجه کنيد

  .و لوازم جانبي آن وارد نشده باشدگونه صدمه مکانيکي به سيستم چک کنيد که هيچ ■
  .به طور مناسب و محکم اتصال دارندچک کنيد که کابل برق و لوازم جانبي  ■
ـ کنسيستم به درسـتي کـار مـي    يهاها و ماژولچک کنيد که کليد ■ د و در شـرايط مناسـب قـرار    ن

  .دارند
  

مانيتورينـگ بيمـار را متوقـف کنيـد و بـا بخـش       , ي مانيتور ديـده شـد  بر رو يااگر هرگونه صدمه
  .تماس بگيريدشرکت سازنده مهندسي پزشکي بيمارستان و يا خدمات پس از فروش 

  
صـالحيت   يبايـد فقـط توسـط افـراد دارا     ،ستم از جمله چک کردن ايمني سيستمچک کردن کلي سي

  .انجام شود
ـ  گـذارد بايـد   ثير مـي أهر گونه چک کردني که به باز کردن سيستم نياز داشته باشد و يا در ايمني ت

  .خدمات پس از فروش انجام شودکارشناس توسط 
  

  :نکته 
. ط شرکت سازنده کاليبره شـود هر دو سال يکبار توس, شود که سيستمتوصيه مي

  .بار کاليبره شودماه يک ۶بايد هر  يو کپنوگراف IBPماژول 
  

  هشدار 
سيستم را انجام ندهد ممکن است بعـد از مـدتي    يبر رو يادوره ياگر اپراتور بازديدها

 .رابه خطر بياندازدبيمار دقت سيستم کم شود و سالمتي 
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  :نکته 
شود که حداقل هـر يـک مـاه    توصيه مي ير مفيد باتراستفاده از حداکثر عم يبرا

دشـارژ شـده و سيسـتم     الًکـام  يکه بـاتر  کند تا جايي کار ييک بار مانيتور با باتر
 .آن دوباره سيستم را شارژ کنيد از خاموش شود و بعد

 
  تميز کردن  ۲۱-۲

  

  هشدار 
دا بـودن آن از بـرق   يا سنسورها از خاموش بودن سيستم و ج قبل از تميز کردن مانيتور و

  .شهر اطمينان حاصل کنيد
  

  .شود ينگهدارغبار بايد دور از گرد و  مانيتور سيستم
بهتـر   .هر چند وقت يـک بـار تميـز شـود    مانيتور و صفحه نمايش  يشود قفسه قرارگيرتوصيه مي 

  .مانند آب و صابون انجام شود ياقفسه توسط مواد شوينده ياست شست وشو
  

  :ت کنيدبه موارد زير دق
  .استفاده نکنيد ,آمونياک و يا استون هستند يکه دارا يااز مواد شوينده-۱
 .بيشتر مواد شوينده در هنگام استفاده بايد رقيق شود-۲

 .کنيد ييا سيم ظرفشويي خوددار يتميز کردن از وسايل زبر مانند پارچه فلز يبرا-۳

  .مواظب باشيد مواد شوينده داخل کيس سيستم نشود-۴
  .واد شوينده باقي مانده را خشك نماييدم-۵

 

  :نکته 
تميز و سپس به وسـيله يـک   بيمارستاني اتانول را به وسيله مانيتور و سطح سنسورها 

 .کنيدخشک  ،دستمال
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  :ديها توجه کنيز کردن اکسسورير جهت تميبه نکات ز
  

  : ECGکابل  
آب صابون ماليم و يـا مرطـوب بـه    بايد از يک پارچه نرم مرطوب به   ECGتميز کردن کابل  يبرا

  .اتانول  استفاده شود % ۷۰ماده تميز کننده شامل 
  

  : SPO2پراب 
از يک پارچه نرم مرطوب بـه ايـزو پروپيـل    . قبل از تميز کردن پراب را از بيمار و مانيتور جدا کنيد

  .خشک کنيد ،تميز کردن پراب استفاده کنيد و سپس آن را با يک پارچه يبرا% ۷۰الکل 
  : NIBPکاف 

و يـا  % ۷۰توان از دستمال مرطوب به الکل مي, هايي که يک بار مصرف نيستندتميز کردن کاف يبرا
 ºC۶۰حـداکثر   يتوان آن را با آب صابون با دمـا يهمچنين م. استفاده کرد% ۵/۰مواد سفيد کننده 

  .شستشو داد کامالً
  

 : TEMPپراب 

، TEMPتر است قبل از گندزدايي يا استريل كردن پـراب  تر، بهبه منظور دستيابي به نتيجه مطلوب
  : آنرا  مطابق با استاندارد ذيل تميز نمود

(ANSI/AAMI ST35: Good Hospital Practice: Handling and Biological 
Decontamination of Reusable Medical Device,1991) 
 

گـه داشـته و کابـل را بـه سـمت      براي تميز کردن پراب آن را از سمت نـوک سنسـور در دسـت ن   
کشش و فشار زياد به کابل باعث خرابي پوسته کابل و قطع شدن اتصاالت داخلـي   .کانکتور پاک کنيد

خم شدن مـداوم ليـدوايرها در حـين اسـتفاده و تميـز      . گرددو در نهايت صدمه ديدن سنسور مي
  .  تواند منجر به قطع اتصاالت داخلي شودكاري نيز مي

تمـاس طـوالني در   . هاي استري جلـوگيري کنيـد  کتون و حالل, نسور با موادي مانند اتراز تماس س 
تواند قابليت انعطـاف پـراب را   هاي قليايي ميهاي پاك كننده يا محلولهاي آلي، محلولالكل يا حالل
 .ور شودکانکتور پراب نبايد در مايعات غوطه .از بين ببرد
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  هشدار 
 .ر آب جوش قرار ندهيددما را هرگز د يسنسورها

  
  : IBPوسر يترنسد

سـطح   يکـه رو  يخون و ساير اجسـام خـارج  , با استفاده از يک پارچه مرطوب و محلول پاک کننده
ور نکنيـد و آن را بـا آب بـه طـور     ترنسديوسر را در محلول غوطه. ترنسديوسر است را تميز کنيد

  .شو دهيدوکامل از ابتدا تا انتها شست
  

  : IRMAسنسور 
  .بايد توسط پارچه آغشته به اتانول و يا ايزوپروپيل الکل تميز شود IRMAسنسور 

  

  : ISAسنسور 
تميـز  % ۷۰منظم، توسط پارچه آغشته به اتانول و يا ايزوپروپيل الکـل   يهابايد در دوره ISAسنسور 

  .شود
ن آن، در هنگـام  بـه درو  ISAاز ورود گرد و غبار و مايعات از راه کـانکتور سنسـور    يجلوگير يبرا 

 .متصل باشد ISAسنسور  يبه کانکتور مربوط به آن رو يبردارتميز کردن، شيلنگ نمونه
  

  : CSMماژول  
هاي آن از دستمال نرم مرطـوب بـه   و کابل بيمار و ساير اکسسوري CSMبراي تميز کردن ماژول 

  .م استفاده کنيدو يا محلول شوينده ماليم ضد سايش به همراه آب گر ۷۰%ايزوپروپيل الکل 
 

 :نکته

  :برابر مواد شوينده زير مقاوم است در CSMماژول 

 آب گرم •

 ۹۹%ايزوپروپيل الکل  •

 ۱۰%استون  •

 ۳%هيدروژن پروکسايد  •
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  ٢١- ۵  

 
 : BFAماژول 

  :به موارد زير دقت کنيدو کابل بيمار  BFAبراي تميز کردن ماژول 
  .استفاده نکنيد ,آمونياک و يا استون هستند يکه دارا يااز مواد شوينده-۱
 .بيشتر مواد شوينده در هنگام استفاده بايد رقيق شود-۲

 .کنيد ييا سيم ظرفشويي خوددار يتميز کردن از وسايل زبر مانند پارچه فلز يبرا-۳

   .مواد شوينده باقي مانده را خشك نماييد-۴
 

  :نکته 
سـتمال  تميز و سپس بـه وسـيله يـک د   بيمارستاني اتانول را به وسيله  BFAماژول 
  .کنيدخشک 

 
  :رکوردر 

  وجود پودر کاغذ و يا جسم خارجي بر روي هد حرارتي و غلطک کيفيت رکوردگيري را کاهش 
خشک  هد و غلطک را تميز کنيد و صبر کنيد تا کامالً, با استفاده از پارچه آغشته به الکل. دهدمي

  . سپس در رکوردر را ببنديد, شود
  

  هشدار  
ر بالفاصله بعد از رکوردگيري به دليل داغ شدن هد و محيط اطراف از تميز کردن رکورد

  . آن خودداري کنيد
  

  
  استريل کردن  ۲۱-۳
   .بيمارستان انجام شود يااستريل کردن بايد طبق برنامه دوره, ي ازصدمه به سيستمجلوگير يبرا

  .ودبراي استريل کردن سيستم استفاده ش) سايدکس(شود که از دي آلدهيد توصيه مي
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   توجه
  .جازه داخل شدن به سيستم را ندهيداات به مايع   ■
  .ور کنيدات غوطههيچ قسمتي از مانيتور را نبايد در مايع   ■
  .ي سيستم نريزيدرا رو اتدر هنگام استريل کردن مايع   ■
  .کردن سيستم را خشک کنيديک دستمال خشک بعد ازتميز  با   ■
  

  :ديها توجه کنياکسسورل کردن ير جهت استريبه نکات ز
  
  : ECGکابل 

  .استفاده شود% ۷۰و يا ايزوپروپانول % ۷۰از الکل  ECGاستريل کردن کابل  يبرا
  

  : SPO2پراب 
  .کنيد يتشعشع و يا اتيلن اکسايد خوددار, پراب و کابل بيمار به وسيله اتوکالواز استريل کردن 

  
  : NIBPکاف 

ـ  . ا حرارت استريل نکنيدها را به وسيله بخار و يکاف و شيلنگ تـوان از اسـتريل   يدر صورت لـزوم م
  . کردن به وسيله گاز استفاده کرد

  
  : TEMPپراب 

بعـد از اسـتريل   . استريل کردن سنسور از اتيلن اکسايد استفاده شـود  يشود که براترجيح داده مي
از روش . دمحـيط قـرار گيـر    يکردن و قبل از استفاده سنسور بايد به طور کامل در معـرض هـوا  

از بـردن کامـل    يبـرا , شـود يتوصيه م.متداول استريل کردن به وسيله اتيلن اکسايد استفاده کنيد 
  .ساعت در معرض هوا قرار گيرد ۱۲سنسور به مدت , ثير شيميايي اتيلن اکسايدأت

  
  : IBPوسر يترنسد
Dome و يا ترنسديوسرهاي يک بار مصرف نبايد استريل و دوباره استفاده شود.  
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  :نکته

و   Domeبراي جلـوگيري از آلـودگي محـيط زيسـت در خصـوص معـدوم کـردن       
  .ترنسديوسرهاي يکبار مصرف بايد طبق مقررات مربوطه عمل گردد

  
  هشدار 

 .استريل نکنيد ETOرادر اتوکالو قرار ندهيد و آن را با  IBPترنسديوسر
 

  :   ISAو IRMAسنسور 
هـا را  هرگز آن .قابل استريل نيستند IRMA ن و آداپتور سنسور اکسيژ ، ISA يبردارلنگ نمونهيش

  .شودها ميها در اتوکالو باعث آسيب رساندن به آنقرار دادن آن .در اتوکالو قرار ندهيد



  دفترچه راهنما    PM :۲۱فصل 
 

  ٨ -٢١  

  ضد عفوني کردن  ۲۱-۴
  :توان استفاده کردمي ضد عفوني کردن از مواد زير يبرا
   ۳%هيدروژن پروکسايد   ■
   ۷۰%الکل   ■
  پانول ايزوپرو  ■
  انپروپانول  ■

ي بيمارسـتان انجـام   ااز صدمه به سيستم ضد عفوني کردن بايد طبـق برنامـه دوره   يجلوگير يبرا
  .شود

  

   هشدار 
  .ضد عفوني کردن مانيتور استفاده نکنيد يبرا ETOاز

  

  :نکته 
ـ هيچسازنده شرکت   يهـا ثير کنتـرل عفونـت بيمـاري   أگونه مسئوليتي در قبال ت

يات بيشتر بـه افـراد   ي جزئبرا. گيردين مواد شيميايي به عهده نميعفوني توسط ا
  .عفوني در بيمارستان خود مراجعه کنيد يهامتخصص بيماري

  
 :ديها توجه کنيکردن اکسسور ير جهت ضد عفونيبه نکات ز

  
 : NIBPکاف 

. ه کـرد اسـتفاد  يکننـده گلوتاردهيـد   يتوان از مـواد ضـدعفون  يغير يکبار مصرف م يهاکاف يبرا
آن  يرو يهـا کننده باعث تغيير رنـگ کـاف و نوشـته    يمدت از اين مواد ضد عفون ياستفاده طوالن

 .شوديم

  
  : TEMPپراب 

مـواد  ( و يا هيپوکلوريد سديم ) سايدکس(آلدهيد  يد, % ۷۰با شستن پراب به وسيله ايزوپروپانول 
اب بايد به طور کامل بـا آب شسـته   پر, بعد از شستشو. کنيد يپراب را ضد عفون) ۱:۱۰سفيد کننده 
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شـرکت سـازنده   . نـدارد  يمـدت کوتـاه مشـکل    يور کردن پراب در مواد شوينده براغوطه. شود
در اين مـورد بـه    ياطالعات کاف يبرا. کنديرا تضمين نم يبه وسيله اين مواد شيمياي کنترل عفونت

  .بخش کنترل عفونت بيمارستان مراجعه کنيد
  

  :نکته
 عالئمبايد طبق مانيتور , استريل کردن و ضدعفوني کردن مانيتور کمکي  ,تميز کردن

  .انجام شود حياتي
  

 هـا در ياستريل کـردن و گنـدزدايي مربـوط بـه اکسسـور     , در مورد تميز کردن بيشتر توضيحات
  .بخش مربوط به هر ماژول مراجعه کنيد

  
  :چک شود ير به صورت هفتگيشود موارد زيه ميتوص

    تگاهتميز بودن دس )۱
    )و نشانگرها کليدها,صفحه نمايش  ,بدنه (سيستم  يسالمت ظاهر )۲
      هااکسسوري يسالمت ظاهر )۳
      هاعملکرد اکسسوري )۴
 هاي با تاريخ استفاده معينو اکسسوري هاي يکبار مصرفکنترل اکسسوري )۵

 
  :شود موارد زير به صورت ماهيانه چک شودتوصيه مي

اريخ تعيين شده جهت کاليبراسيون به شرکت سيستم در ت( کنترل ليبل کاليبراسيون )۱
     )فرستاده شود

     سالمت ظاهري سيستم )۲

     تميز بودن سيستم )۳

     عملکرد کليدها و نشانگرهاي سيستم )۴

     هاسالمت ظاهري اکسسوري )۵
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  و تعميرات کلي سيستم يابيعيب ۲۲فصل 
يـد شـده توسـط شـرکت     أيت تعمير بخش داخلي مانيتور فقط بايد توسـط افـراد آمـوزش ديـده و    

 يگونـه مسـئوليتي در قبـال خطرهـا    در غير اين صورت شـرکت سـازنده هـيچ   . سازنده انجام شود
  .کندقبول نمي احتمالي به مانيتور و بيمار

 نيتور وحل مشکالت کوچک به علت عدم استفاده صحيح از ما يبرا اتورکمک به اپر ياين بخش برا
قبل از تماس با , يدها روبروشداين مشکل وقتي که با هرکدام از .يا خرابي لوازم جانبي است

 .ي ذکر شده دقت کنيدهاخدمات پس از فروش به توصيه
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 ٢ -٢٢  
 

ل ممکن يدال مشکل   اقدامات الزم  

.شودوشن نميمانيتور ر    
 .مسير کابل برق را چک کنيد●
با خدمات پس از فروش تماس ●

  .بگيريد

تواند کار نمي يسيستم با باتر
 .کند

  .شده استن شارژ کامالً يباتر ●
  .مشکل دارد يفيوز باتر ●
 .غيره●

را شارژ  يساعت باتر ۱۰به مدت  ●
  .کنيد

 .از وجود فيوز اطمينان حاصل کنيد ●
از فروش تماس با خدمات پس  ●

 .بگيريد

ا و مـاژوالر برقـرار   يارتباط آر
   .شودينم

ستم ماژوالر خارج کرده و يا را از سيآر ●
  .ديستم کنيدوباره وارد س

با خدمات پس از فروش تماس  ●
 .بگيريد

  .نويزي است ECGشکل موج 

 .الکترودها به طور مناسب اتصال ندارد ●
  .اتصال ارت مشکل دارد●
  .تباه انتخاب شده استاش ECGفيلتر ●
 .غيره●

  .الکترودها و ليدها را چک کنيد ●
چست ليدها را چک  يژل موجود بر رو ●

ـ و در صورت لزوم چسـت ل  کنيد دها را ي
  .ديض کنيتعو
 .ارت را چک کنيد●
 .فيلتر را به طورمناسب انتخاب کنيد●
با خدمات پس از فروش تماس  ●

 .بگيريد

  .وجود ندارد ECGشکل موج 

  .به درستي متصل نيست ECG کابل●
 .مشکل دارد ECGکابل ●
 .ليدها والکترودها خوب قرار ندارد●
 .غيره●

راچک کنيد درست  ECGاتصال کابل  ●
  .باشد

  .الکترودها را چک کنيد ليدها و ●
د يرا به هم اتصال کوتاه کن دهايهمه ل ●

دها يغام کنترل لياگر کابل سالم باشد پ
  .شوديش داده نمينما
الکترودهاي خراب و قديمي استفاده  از ●

 .نکنيد
با خدمات پس از فروش تماس  ●

   .بگيريد
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ل ممکن يدال مشکل   اقدامات الزم  

 SPIKE يدارا ECGشکل موج
  .است 

 :PACEاگر دربيماراني که پيس ميکر ندارند ●

ON موج لشک, باشد ECG  به عنوانPACE 
  .تلقي مي شود

  .غيره●

 , ECGرا در پنجره  Pace آشکار ساز●
OFF کنيد. 

  .مناسب نيست است و ينويز ECGسيگنال ●   .نامناسب است HRمقدار
 .غيره●

  .الکترودها و ليدها را چک کنيد ●
ليدها رادر مانيتور عوض کنيد تا  ●

  نمايش پيداکند  ECGبهترين شکل موج 
با خدمات پس از فروش تماس  ●

 .بگيريد

  .وجود ندارد RESPسيگنال 
 .شکل موج خوب نيست 

  .ست ناپايدار ا RRمقدار 

 .الکترودها به طور مناسب متصل نيست●
  خيلي حرکت  يگيرحين اندازه بيمار در●

  .کندمي
 غيره●

  الکترودها و ليدها را چک کنيد  ●
  .را عوض کنيد RESPليد  ●
  .بيمار را آرام کنيد●
با خدمات پس از فروش تماس  ●

 .بگيريد

T1, T2 يغير عاد.  
.نامناسب است  يمحل قرارگير ●  

  .ر خراب استسنسو ●
 غيره●

 سنسور را در محل مناسب قرار دهيد  ●
  .پراب را عوض کنيد ●
با خدمات پس از فروش تماس  ●

 .بگيريد

  .وجود ندارد SPO2شکل موج 
  .است ينويز SPO2شکل موج

گرفته به طور نامناسب قرار  SPO2پراب  ●
   .است

  .سنسور خراب است● 
 .غيره●

ا آن ر يمحل پراب و طرز قرارگير●
 چک کنيد 

توسط يک پراب سالم نمايش سيگنال  ●
را چک کنيد در صورت لزوم جهت 

  .تعويض پراب با شرکت تماس بگيريد
با خدمات پس از فروش تماس  ●

  .گيريد

نمايش داده نمي  SPO2مقدار
 .ي استغير عاد شود و يا

  خيلي حرکت  يگيربيمار درحين اندازه●
 .کندمي

. رفته استپراب به طور مناسب قرار نگ ● 
  غيره ●

  .بيمار را آرام کنيد●
  .محل پراب را عوض کنيد●
 .با خدمات پس از فروش تماس گيريد ●
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ل ممکن يدال مشکل   اقدامات الزم  

  .شودباد نمي NIBPکاف 

.اتصال نامناسب شيلنگ هوا ●  
 .يا انسداد دارد شيلنگ هوا پيچيده شده و●
 .در کاف يا شيلنگ هوا نشتي وجود دارد●
 غيره●

  .اتصاالت را چک کنيد ●
  .لنگ هوا را چک کنيدشي ●
  .شيلنگ وکاف را عوض کنيد ●
 .با خدمات پس از فروش تماس گيريد ●

-انجام نمي NIBP يگيراندازه

  .شود
  .است يغير عاد NIBPمقدار

  .کاف ويا شيلنگ به سيستم متصل نيست●
 .کاف اشتباه است يمحل قرارگير●
 .ندکحرکت مي يگيراندازه بيمار درحين ●

  .عيف استباتری سيستم ض●
 غيره●

 .کاف و شيلنگ را چک کنيد●
  .محل کاف را عوض کنيد●
  .بيمار را آرام کنيد●
 .سيستم را به برق متصل کنيد●
 .با خدمات پس از فروش تماس گيريد ●

  .است يغير عاد IBPمقدار
  .است ينويز IBPسيگنال 

انجام نشده  Zeroingقبل از استفاده عمل ●
  .است

سيستم ويا لوازم جانبي در کنار  يمنبع نويز ●
  .وجود دارد

.سنسور خراب است ● 
 ●غيره

  .را انجام دهيد Zeroingعمل  ●
سيستم و کابل را از منبع نويز دور ●

  .کنيد
 .سنسور را عوض کنيد ●
با خدمات پس از فروش تماس  ●

 .بگيريد

غام يکاتتر، پ يپس از جاگذار
ready for measurement 

 Noisyغام يظاهر نشده و پ

baseline  ماند يدر صفحه م .  

کاتتر به صورت مناسب انجام  يجاگذار •
 .نشده است

ز يجاد نويمانند الکتروکوتر سبب ا يگريعامل د
 .است

نان يح کاتتر اطميصح ياز جاگذار •
 .حاصل شود

 يپس از قطع استفاده  از دستگاه
ز است، از مازول يجاد نويکه سبب ا

 .استفاده شود CO  يرياندازه گ

گزارش  CO يکه برا يعدد
  . شود همراه با خطا است يم

ه شده شرکت يتوص يها ياز اکسسور •
 .استفاده نشده است

 COمات يتنظ يانتخاب نوع کاتتر در منو •
 .انجام نشده است يبه درست

 -۵تا  ۵محدوده (درجه  ۰ يقيع تزريما يدما
 .نبوده است) گراد يدرجه سانت

ه شده يتوص يها ياز اکسسور •
 .ديده کنشرکت استفا

 يح کاتتر در منويانتخاب نام صح •
SetUp ديکن يرا بررس. 

ع يما ياز صفر درجه بودن دما
 .دينان حاصل کنياطم يقيتزر
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:ها يريگه جهت کاهش خطا در اندازهيچند توص  

• NIBP  
م شده و اتصال کاف يتنظ mmHgگيري بر روي دقت نماييد واحد اندازه NIBP يريگهنگام اندازه

خرابي و  NIBPبيشترين علت عدم نمايش . مار مطابق روش دفترچه راهنما انجام شده باشديب به
باشد پس در صورت مشاهده مشکل بهترين کار استفاده از يک کاف سالم براي يا نشتي کاف مي

د و از صحت اتصال آن مطمئن يرا نيز چک کن NIBPلنگ يتست سيستم است همچنين اتصاالت ش
  .تماس حاصل فرماييدسازنده ت برطرف نشدن با شرکت در صور. شويد

  

  :نکته
دقت به تنظيم مد کاري دستگاه که بسته به  NIBPگيري صحيح جهت اندازه 

باشد بسيار مهم است همچنين مي NEONATEيا  ADULT  ،PEDIATRICبيمار
  .در انتخاب کاف با سايز مناسب بسته به وزن و سن بيمار بايد دقت شود

  

  :به موارد زير توجه کنيد لطفاً
پس از ترخيص هر بيمار اطالعات را پاک کرده و دستگاه را جهت بستري شدن بيمار  )۱

پس از آرام . شودخاموش کردن دستگاه در اين فاصله توصيه مي. جديد آماده کنيد
 .شدن بيمار اقدام به اخذ فشار نماييد

 .خليه گرددهواي باقيمانده در کاف توسط پرستار با فشار کامالً ت )۲

شود جهت اخذ فشار، بيمار به طور ساکن نشسته و پاها را روي تخت دراز توصيه مي )۳
 . نموده و از پشتي مناسب استفاده نمايد

 .دقيقه جهت رسيدن به آرامش به بيمار فرصت دهيد ۳تا  ۲قبل از اخذ فشار،  )۴

 .به هنگام اخذ فشار از صحبت کردن با بيمار پرهيز نماييد )۵

رستار دست بيمار را ثابت نگهدارد و کاف و دست بيمار را هم سطح قلب الزم است پ )۶
 .بيمار قرار دهد و از حرکت دست هنگام فشارگيري جلوگيري نمايد

 .کاف بايد در باالي آرنج بسته شود )۷

انگشت دست را داخل آن  ۲کاف بايد به حدي محکم بسته شود که به راحتي نتوان  )۸
 .نمود
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 .ور صحيح تنظيم شده باشندمحل کاف و شريان بايد بط )۹

 .به هيچ وجه اقدام به اخذ فشار از روي لباس ننماييد )۱۰

 .حتماً از سايز کاف مناسب براي بيمار استفاده گردد )۱۱

 .اگر کاف خيلي کوچک باشد فشار خوانده شده بيش از مقدار واقعي خواهد بود -

 .د بوداگر کاف خيلي بزرگ باشد فشار خوانده شده کمتر از مقدار واقعي خواه -

 

• IBP 

باشد ابتدا اين مي DOMEعدم وجود حباب در مسير و همچنين  IBPنکته بسيار مهم در پارامتر 
شود الزم به مشکل برطرف مي DOMEضمناً در بسياري موارد با تعويض . مطلب را کنترل نماييد

 يک بار مصرف بوده و براي هر مريض حتماً بايد DOMEدانيد ذکر است همان طور که مي
لطفاً اين پارامتر را  .ثر استؤانتخاب ليبل مناسب با توجه به ناحيه رگ گيري نيز م. تعويض گردد

درصورت ( در صورت برطرف نشدن ترانسديوسر دستگاه را تعويض نماييد. نيز کنترل نماييد
اگر با کنترل تمام موارد باال مشکل برطرف نشد با خدمات پس از فروش تماس  .)موجود بودن

  .ل نماييدحاص
  

• MULTI GAS  
باشد تور آن ميپو يا گازهاي بيهوشي مهمترين عامل آدا CO2نمايش  بروز مشکل دردر صورت 

ض آداپتور مشکل رفع نشد مراتب را به ياگر پس از تعو .مار بايد تعويض گردديکه براي هر ب
اشد لطفاً مطابق بيگيري بسيار مهم مکردن در دقت اندازه Zeroضمناً عمل . ديشرکت اطالع ده

  .را انجام دهيد تا عدد نمايش داده شده دقيق باشد Zeroingدستورالعمل دفترچه راهنما عمل 
 

• CSM/BFA  
مهمترين علت عدم اتصال مناسب و صحيح  CSM/BFAدر صورت مشاهده اشکال در نمايش 

يد استفاده ها را تميز نماييد و از نروسنسور جدباشد لطفاً محل چسباندن آننروسنسورها مي
  .در صورت برطرف نشدن مشکل با خدمات پس از فروش تماس حاصل نماييد. کنيد
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  :سانترال •

، تاچ ،ح سيگناليدر صورت مشاهده هرگونه مشکل در عملکرد سانترال از قبيل عدم نمايش صح §
پس از خاموش شدن و دکمه پاور خاموش نموده  توسطرکوردر و غيره ابتدا سانترال را 

را به خدمات  مراتب ،در صورت برطرف نشدن مشکل. ستم را مجدداً روشن نماييدسي، کامل
 .پس از فروش منتقل نماييد

از سمت سانترال و بدسايد چک   را يکابل ارتباط ،ارتباط با سانترال يدر صورت عدم برقرار §
در صورت برطرف نشدن مشکل با خدمات پس از  .کنيد و از اتصال صحيح آن مطمئن شويد

 . ش تماس حاصل فرماييدفرو

  .اطالعات بيماران قبلي را حتماً بعد از ترخيص پاک نماييد §
   .باشدمي 58mmدر مدل سهند به ياد داشته باشيد سايز کاغذ رکوردر سانترال 
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APPENDIX I  
LIST OF MONITOR PARAMETERS (SELECTIONS AND DEFAULTS)  

Default selection Menu item 

The parameters in ECG menu 
II I,II,III,aVR,aVF,aVL,V,C2,C3,C4,C5,C6  ECG LEAD 
3 Wires 3 Wires,5 Wires, 10 Wires CABLE TYPE 
Cascade  Cascade, 2Traces, 4Traces, 7Traces, 12Traces DISPLAY FORMAT 
AUTO ×0.25,×0.5,×1,×2,×4,AUTO  ECG GAIN 
25  12.5,25,50mm/s  ECG SWEEP  
NORMAL MONITOR,NORMAL,EXTENDED ECG FILTER 
8SEC 4,8,16SEC HR AVERAGE 
AUTO ECG,SPO2,IBP1,IBP2,AUTO HR SOURCE 
1 1,2,3,4,5,6,7,OFF BEAT VOLUME 
OFF ON,OFF PACE DETECT 
OFF ON,OFF ECG CALIB 
1  1,2 ALARM LEVEL  
OFF  ON,OFF  HR ALARM   
150Bpm  HR LOW ALARM +5 to 250   HR HIGH ALARM 
50Bpm  30 to HR HIGH ALARM -5  HR LOW ALARM  

The parameters in RESP menu  

RA-LA  RA-LA, RA-LL  RESP LEAD  
×1  ×0.25, ×0.5, ×1, ×2, ×4  RESP GAIN  
6mm/s  3, 6, 12.5, 25mm/s  RESP SWEEP  
1  1, 2  ALARM LEVEL  
OFF ON, OFF RR ALARM 
25Brpm RR LOW ALARM +1 to 150   RR HIGH ALARM 
5Brpm 5 to RR HIGH ALARM -1  RR LOW ALARM 
10S 10 to 40S, OFF APNEA LIMIT 

The parameters in SPO2 menu 
8 2-4,4-6,8,10,12,14,16 AVERAGE TIME 
25mm/s 12.5, 25mm/s SPO2 PLETH SWEEP 
1 1, 2 ALARM LEVEL 
OFF ON, OFF SPO2 ALARM 
100 SPO2 LOW ALARM +1 to 100  (with step 1)   SPO2 HIGH  ALARM 
90 1 to SPO2 HIGH ALARM -1    (with step 1)  SPO2  LOW ALARM   
NORMAL NORMAL, MAX, APOD SPO2 SENSITVITY 
19.0 PI LOW ALARM +0.1 to 19.0         (with step 0.1) PI HIGH  ALARM 
0.0 0.0  to PI HIGH ALARM -0.1          (with step 0.1) PI  LOW ALARM   
99 PVI LOW ALARM +1 to 99            (with step 1) PVI HIGH  ALARM 
1 1  to PVI HIGH ALARM -1             (with step 1) PVI  LOW ALARM   
34.0 SpOC LOW ALARM +1 to 34.0  (with step 1) SpOC HIGH  ALARM 
1.0 1.0  to SpOC HIGH ALARM -1       (with step 1) SpOC  LOW ALARM   
10.0 SpCO LOW ALARM +1 to 99.0      (with step 1) SpCO HIGH  ALARM 
1.0 1.0  to SpCO HIGH ALARM -1       (with step 1) SpCO  LOW ALARM   
3.0 SpMet LOW ALARM +0.5 to 99.5  (with step 0.5) SpMet HIGH  ALARM 
0.5 0.5 to SpMet HIGH ALARM -0.5    (with step 0.5) SpMet  LOW ALARM   
17.0 SpHb LOW ALARM +0.1 to 24.5 (with step 0.1) SpHb HIGH  ALARM 
7.0 0.5  to SpHb HIGH ALARM -0.1    (with step 0.1) SpHb LOW  ALARM 
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The parameters in NIBP menu  
mmHg mmHg , KPa NIBP UNIT 
1 1, 2  ALARM LEVEL 
OFF ON, OFF NIBP ALARM 

Adult:       160mmHg 
Neonate:   90mmHg 
Pediatric:  120mmHg 

Adult:        SYS LOW ALARM +5 to 255 
Neonate:    SYS LOW ALARM +5 to 135 
Pediatric:   SYS LOW ALARM +5 to 170 
(with step 5)  

SYS HIGH ALARM 

Adult:       90mmHg 
Neonate:  40mmHg 
Pediatric:  70mmHg 

Adult:        30 to SYS HIGH ALARM -5 
Neonate:    30 to SYS HIGH ALARM -5 
Pediatric:   40 to SYS HIGH ALARM -5 
(with step 5)  

SYS LOW ALARM 

Adult:       90mmHg 
Neonate:   60mmHg 
Pediatric:  70mmHg 

Adult:        DIA LOW ALARM +5 to 220 
Neonate:    DIA LOW ALARM +5 to 110 
Pediatric:   DIA LOW ALARM +5 to 150 
(with step 5)  

DIA HIGH ALARM 

Adult:       50mmHg 
Neonate:   20mmHg 
Pediatric:  40mmHg 

Adult:        15 to DIA HIGH ALARM -5 
Neonate:    15 to DIA HIGH ALARM -5 
Pediatric:   10 to DIA HIGH ALARM -5 
(with step 5)  

DIA LOW ALARM 

Adult:       110mmHg 
Neonate:   70mmHg 
Pediatric:  90mmHg 

Adult:       MAP LOW ALARM +5 to 235 
Neonate:   MAP LOW ALARM +5 to 125 
Pediatric:  MAP LOW ALARM +5 to 165 
(with step 5)  

MAP HIGH ALARM 

Adult:       60mmHg 
Neonate:  25mmHg 
Pediatric:  50mmHg 

Adult:        20 to MAP HIGH ALARM -5 
Neonate:    20 to MAP HIGH ALARM -5 
Pediatric:   20 to MAP HIGH ALARM -5 
(with step 5)   

MAP LOW ALARM 

MANUAL 

1min, 2min, 3min, 5min, 10min, 15min, 20min, 
30min, 45min, 60min, 90min,   
2hr, 4hr, 6hr, 8hr, 12hr, 16hr, 20hr, 24hr, MANUAL, 
STAT  

AUTO/MANUAL 

The parameters in TEMP menu  
ºC ºC, ºF TEMP UNIT 
1 1, 2 ALARM LEVEL 
OFF ON, OFF TEMP ALARM 
39 T1 LOW ALARM +1 to 50   T1 HIGH ALARM 
35 0 to T1 HIGH ALARM -1  T1 LOW ALARM 
40 T2 LOW ALARM +1 to 50   T2 HIGH ALARM 
36 0 to T2 HIGH ALARM -1  T2 LOW ALARM 
5 DT LOW ALARM +1 to 50   DT HIGH ALARM 
1.0  0 to DT HIGH ALARM -1  DT LOW ALARM 
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The parameters in IBP menu  
mmHg mmHg , KPa, cmH2O IBP UNIT  
IBP IBP, ART, PAP, CVP, LAP, RAP, LVP, RVP,ICP IBP LABEL 
12.5 mm/s 3,6,12.5,25 mm/s IBP SWEEP 
OFF ON, OFF IBP GRID 
16 Hz 8, 16, 22 Hz IBP FILTER 
OFF ON, OFF IBP ALARM 
1 1, 2  ALARM LEVEL 

SYS: 150 mmHg 
DIA: 100 mmHg 
MEAN: 115 mmHg 

IBP LOW ALARM +5 to 300  IBP HIGH ALARM 

SYS: 80 mmHg 
DIA: 50 mmHg 
MEAN: 60 mmHg 

-50 to IBP HIGH ALARM -5 IBP LOW ALARM 

SYS: 150 mmHg  
DIA: 100 mmHg 
MEAN: 115 mmHg  

ART LOW ALARM +5 to 300   ART HIGH ALARM 

SYS: 80 mmHg 
DIA: 50 mmHg 
MEAN: 60 mmHg 

-50 to ART HIGH ALARM -5  ART LOW ALARM 

150 mmHg SYS:  
DIA: 20 mmHg 
MEAN: 80 mmHg 

LVP LOW ALARM +5 to 300   LVP HIGH ALARM 

80 mmHg SYS: 
DIA: -5 mmHg  
MEAN: 20 mmHg  

-50 to LVP HIGH ALARM -5  LVP LOW ALARM 

SYS: 40 mmHg 
DIA: 20 mmHg 
MEAN: 30 mmHg 

PAP LOW ALARM +1 to 120   PAP HIGH ALARM 

5 mmHg SYS:  
DIA: -5 mmHg 
MEAN: 0 mmHg 

-50 to PAP HIGH ALARM -1 PAP LOW ALARM 

40 mmHg SYS: 
DIA: 15 mmHg 
MEAN: 30 mmHg 

RVP LOW ALARM +1 to 100   RVP HIGH ALARM 

5mmHg SYS: 
DIA: -5 mmHg 
MEAN: 0 mmHg 

-50 to RVP HIGH ALARM -1 RVP LOW ALARM 

15 mmHg  CVP LOW ALARM +1 to 100   CVP HIGH ALARM 
-5 mmHg  -50 to CVP HIGH ALARM -1 CVP LOW ALARM 
20 mmHg  LAP LOW ALARM +1 to 100   LAP HIGH ALARM 
-5 mmHg  -50 to LAP HIGH ALARM -1 LAP LOW ALARM 
15 mmHg  RAP LOW ALARM +1 to 100   RAP HIGH ALARM 
-5 mmHg  -50 to RAP HIGH ALARM -1 RAP LOW ALARM 
Adult:       10mmHg 
Neonate:   4mmHg 
Pediatric:  4mmHg  

ICP LOW ALARM +1 to 100  ICP HIGH ALARM 

0 mmHg -40 to ICP HIGH ALARM -1 ICP LOW ALARM 
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IBP SCALE 

200 LOW +10 TO 300          (with step 10) HIGH 
IBP -20 -50 TO HIGH-10 LOW 

90 (HIGH+LOW )/2 SIGN 
200 LOW +10 TO 300          (with step 10) HIGH 

ART 40 -50 TO HIGH-10 LOW 
120 (HIGH+LOW )/2 SIGN 
80 LOW +5 TO 300          (with step 5) HIGH 

PAP -10 -50 TO HIGH-5 LOW 
35 (HIGH+LOW )/2 SIGN 
30 LOW +5 TO 300          (with step 5) HIGH 

CVP -10 -50 TO HIGH-5 LOW 
10 (HIGH+LOW )/2 SIGN 
40 LOW +5 TO 300          (with step 5) HIGH 

LAP -10 -50 TO HIGH-5 LOW 
15 (HIGH+LOW )/2 SIGN 
30 LOW +5 TO 300          (with step 5) HIGH 

RAP -10 -50 TO HIGH-5 LOW 
10 (HIGH+LOW )/2 SIGN 
200 LOW +10 TO 300          (with step 10) HIGH 

LVP -20 -50 TO HIGH-10 LOW 
90 (HIGH+LOW )/2 SIGN 
80 LOW +5 TO 300          (with step 5) HIGH 

RVP -10 -50 TO HIGH-5 LOW 
35 (HIGH+LOW )/2 SIGN 
40 LOW +5 TO 100          (with step 5) HIGH 

ICP -10 -40 TO HIGH-5 LOW 
15 (HIGH+LOW )/2 SIGN 
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The parameters in ARR menu  

OFF ON, OFF ARR MONITOR  
1 1 ASYSTOLE 

ALARM 
LEVEL 

1 1 VFIB 
1 1 VTAC 
1 1, 2, OFF RUN 
2 1, 2, OFF AIVR 
2 1, 2, OFF COUPLET 
2 1, 2, OFF BIGEMINY 
2 1, 2, OFF TRIGEMINY 
2 1, 2, OFF TACHY 
2 1, 2, OFF BRADY 
1 1, 2, OFF AFIB 
2 1, 2, OFF PAUS 

OFF 1, 2, OFF FREQUENT 
PVCs 

>=120 100  to 200                  (with step 10) VTAC 

RATE 
>=120 VTAC rate RUN 

>=119 <VTAC rate-1 AIVR 
>=120 100  to 200                  (with step 10) TACHY 
<=50 30  to 105                    (with step 5) BRADY 
>=5 5  to 12                        (with step 1) VTAC 

COUNT 
>=3 3 to VTAC

count
-1     (with step 1) RUN 

>=3 - AIVR 

>=10 1 to 15                         (with step 5) FREQUENT 
PVCs 

STR STR, STR/REC, OFF, REC ASYSTOLE 

ARCHIVE 

STR STR, STR/REC, OFF, REC VFIB 
STR STR, STR/REC, OFF, REC VTAC 
STR STR, STR/REC, OFF, REC RUN 
STR STR, STR/REC, OFF, REC AIVR 
STR STR, STR/REC, OFF, REC COUPLET 
STR STR, STR/REC, OFF, REC BIGEMINY 
STR STR, STR/REC, OFF, REC TRIGEMINY 
OFF STR, STR/REC, OFF, REC TACHY 
OFF STR, STR/REC, OFF, REC BRADY 
STR STR, STR/REC, OFF, REC AFIB 
OFF STR, STR/REC, OFF, REC PAUS 

- - FREQUENT 
PVCs 

The parameters in ST menu 

OFF ON, OFF ST ANALYSIS 
OFF ON, OFF ST ALARM 
1 1, 2 ALARM LEVEL 
-0.2 -2 to ST HIGH ALARM -0.1 ST LOW ALARM 
0.2 ST LOW ALARM +0.1 to 2 ST HIGH ALARM 
OFF 15S, 30S, 45S, 60S, OFF EVENT DURATION 
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The Parameters in GAS WINDOW(Mainstream & Sidestream)  
mmHg KPa ,%V ,mmHg  CO2 UNIT 
%V KPa ,%V GAS UNIT 
2 1,2 ALARM LEVEL 
GAS GAS, RESP  GAS/RESP 
21% 1-100 vol%, OFF   O2 COMPENSATE 

0% 0-100 vol% ( ONLY FOR ISA CO2, IRMA2 
CO2 )  N2O COMPENSATE 

10%  6%,10%,Auto scale CO2 SCALE 
100% 0-50%,0-100%, Auto scale O2/N2O SCALE 
20% 1,2,3,5,10,20%, Auto scale AA SCALE  
12.5mm/s 3mm/s, 6mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s SIGNAL SWEEP 
MEASURE  MEASURE, STANDBY WORK MODE 
OFF ON,OFF  GAS ALARM  

NEONATE ADULT  
10s,15s,20s,25s,30s,35s,40s,OFF APNEA ALARM 

15S 30S 
15 BrPM 5 BrPM 1~(HIGH-1)  AWRR LOW 
60 BrPM 30 BrPM LOW+1) ~120(  AWRR HIGH 

2.6%V 0.4~(HIGH-0.1) (%V) EtCo2 LOW 
6.5%V LOW+0.1)~13(%V)(  EtCo2 HIGH 
1.3%V  0.4~ 13(%V) FiCo2 HIGH 
50% - ( For IRMA ICU: 25 ) 18~(HIGH-1) (%V) EtO2,FiO2 LOW 
100%  LOW+1)~105(%V)(  EtO2,FiO2 HIGH 
35% 1~(HIGH-1) (%V) EtN2O ,FiN2O LOW 
75% LOW+1)~100(%V)( EtN2O ,FiN2O HIGH 
5% 0.1~(HIGH-0.1) (%V) EtDES ,FiDES LOW 
10% LOW+0.1)~18(%V)(  EtDES ,FiDES HIGH 
0.8% 0.1~(HIGH-0.1) (%V) EtISO ,FiISO LOW 
2% LOW+0.1)~5(%V)(  EtISO ,FiISO HIGH 
0.5% 0.1~(HIGH-0.1) (%V) EtENF ,FiENF LOW 
1.5% LOW+0.1)~5(%V)(  EtENF ,FiENF HIGH 
1% 0.1~(HIGH-0.1) (%V) EtSEV ,FiSEV LOW 
3% LOW+0.1)~8(%V)(  EtSEV ,FiSEV HIGH 
0.5% 0.1~(HIGH-0.1) (%V) EtHAL ,FiHAL LOW 
1.5% LOW+0.1)~5(%V)(  EtHAL ,FiHAL HIGH 
CO2 CO2,N2O,O2,AA WAVEFOEM 
HAL 
 
AUTO 

ISO,ENF,HAL,DES,SEV 
For IRMA(OR+) & IRMA(AX+) & 
ISA(OR+) & ISA(AX+): AUTO 

AGENT 

OFF ON,OFF FIILED SIGNAL 
 Only for Mainstream ZERO 

The Parameters in CSM/BFA WINDOW 
100uV 25uV,50-250uV EEG Gain 
OFF ON,OFF CSM ALARM 

35% 1~(HIGH-1) CSI/BFI LOW 

60% (LOW+1)~100 CSI/BFI HIGH 
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The Parameters in Cardiac Output WINDOW 

131HF7 131HF7,139HF75P,Simulator Catheter Type  
1 1,2,4  Temp_Scale 

SYSTEM DEFUALT 
1 1,2,3,4,5,6,7 ALARM VOLUME  
CHRISTIAN SOLAR, CHRISTIAN  CALENDAR 
ADULT ADUL,NEONATE,PEDIATRIC PATIENT CAT.  
01 1..150 BED NUMBER 
1 1, 2, 3, OFF TOUCH SOUND 
7 1 to 8  BACK LIGHT 
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APPENDIX II  
  هاآالرمو  هايغامپ

  
  يتکنيک يهاآالرم

  

  توضيحات حلراه علت وقوع  آالرم
  ستميمربوط به س يهاآالرم

LOW BATTERY  ستم متصل يکابل برق را به س  يکم بودن شارژ باطر
  . ديکن

بوده و در صورت عدم  ۳آالرم ابتدا نوع 
 ير شدن شارژ باطراتصال کابل برق و کمت

  شوديجاد ميا ۱و بعد آالرم نوع  ۲آالرم نوع 
  ECGمربوط به هاي آالرم

ECG NO CABLE  
بــه سيســتم متصــل  ECG کابــل
 .را متصل کنيد ECG کابل   .نيست

اي رنـگ  پيغام بـا زمينـه فيـروزه   . ۳آالرم نوع 
 Alarmبـا فشـار کليـد   . شودنمايش داده مي

Silence نه پيغـام خاکسـتري و آالرم   رنگ زمي
غير فعال شده و از اين مشکل تا اتصال مجدد 

  .کندپوشي ميکابل چشم

ECG NOISE 
نويزي يا اشباع شده  ECGسيگنال 

  .است

وجود منبع نويز اثرگـذار در  
ــيگنال  ــه  ,ECGســ در ناحيــ

ــرود   ــل و الکتـ ــراف کابـ اطـ
احتمــال دارد  .بررســي شــود

منبع نويز حرکت زياد بيمار و 
  . اتصال نامناسب ليدها باشديا 

اي رنـگ  پيغام بـا زمينـه فيـروزه   . ۳آالرم نوع 
 Alarmبـا فشـار کليـد   . شودنمايش داده مي

Silence    رنگ زمينه پيغـام خاکسـتري و آالرم
-پوشي ميغير فعال شده و از اين مشکل چشم

  .کند

ECG CHECK LA, 
RA, LL 

ليد ذکر شده در پيغام به طور 
  .تصل نيستمناسب به بيمار م

مطمئن شويد کـه ليـد ذکـر    
شــده در پيغــام بــه طــور    

  .مناسب به بيمار وصل است

پيغام با زمينه زرد رنـگ نمـايش   . ۲آالرم نوع 
 Alarm Silence با فشـار کليـد  . شودداده مي

رنگ زمينه پيغام خاکستري و آالرم غير فعـال  
  .کندنظر ميشده و از اين اشکال صرف

ECG DEFECT مشکل در ماژول  ECG   

سيستم را روشـن و خـاموش   
کنيد اگـر ايـن پيغـام دوبـاره     
نمايش داده شد بـا خـدمات   

  .پس از فروش تماس بگيريد

پيغام با زمينه زرد رنـگ نمـايش   . ۲آالرم نوع 
  Alarm Silence ار کليـد با فشـ . شودداده مي

رنگ زمينه پيغام خاکستري و آالرم غير فعـال  
  .کندنظر ميشده و از اين اشکال صرف



APPENDIXII    دفترچه راهنما  
 

  ٢
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ECG CHECK RL 
OR ALL 

يا ساير  ليد ذکر شده در پيغام  و
ليدها به طور مناسب به بيمار 

  .متصل نيست

مطمئن شويد که کليه ليـدها  
و کابـل   RLبه خصوص ليـد  

ECG ــ ه بــه طــور مناســب ب
  .بيمار وصل است 

پيغام با زمينه زرد رنـگ نمـايش   . ۲آالرم نوع 
 Alarm Silence با فشـار کليـد  . شودداده مي

رنگ زمينه پيغام خاکستري و آالرم غير فعـال  
  .کندنظر ميشده و از اين اشکال صرف

ECG CHECK LL 
OR ALL 

ليد ذکر شده در پيغام  ويا ساير 
ليدها به طور مناسب به بيمار 

  .متصل نيست

مطمئن شويد که کليه ليـدها  
و کابـل   LLبه خصـوص ليـد   

ECG  ــه بــه طــور مناســب ب
  .بيمار وصل است 

پيغام با زمينه زرد رنـگ نمـايش   . ۲آالرم نوع 
 Alarm Silence با فشـار کليـد  . شودداده مي

رنگ زمينه پيغام خاکستري و آالرم غير فعـال  
  .کندنظر ميشده و از اين اشکال صرف

ECG CHECK LA 
OR ALL 

يا ساير  ليد ذکر شده در پيغام  و
ليدها به طور مناسب به بيمار 

  .متصل نيست

مطمئن شويد که کليه ليـدها  
و کابـل   LAبه خصوص ليـد  

ECG  ــه بــه طــور مناســب ب
  .بيمار وصل است

پيغام با زمينه زرد رنـگ نمـايش   . ۲آالرم نوع 
 Alarm Silence با فشـار کليـد  . شودداده مي

زمينه پيغام خاکستري و آالرم غير فعـال  رنگ 
  .کندنظر ميشده و از اين اشکال صرف

ECG CHECK RA 
OR ALL 

ليد ذکر شده در پيغام  ويا ساير 
ليدها به طور مناسب به بيمار 

  .متصل نيست

مطمئن شويد که کليه ليـدها  
و کابـل   RAبه خصوص ليـد  

ECG  ــه بــه طــور مناســب ب
  .بيمار وصل است

پيغام با زمينه زرد رنـگ نمـايش   . ۲آالرم نوع 
 Alarm Silenceبـا فشـار کليـد   . شودداده مي

رنگ زمينه پيغام خاکستري و آالرم غير فعـال  
  .کندنظر ميشده و از اين اشکال صرف

ECG CHECK C 
(C2, C3, C4, C5, 
C6 ) 

ليد ذکر شده در پيغام به طور 
  .مناسب به بيمار متصل نيست

ان مطمئن شويد که کليه نشـ 
 ECGداده در پيغــام و کابــل 

بــه طــور مناســب بــه بيمــار 
  .وصل است

پيغام با زمينه زرد رنـگ نمـايش   . ۲آالرم نوع 
 Alarmبـا فشـار دادن کليـد   . شـود داده مـي 

Silence    رنگ زمينه پيغـام خاکسـتري و آالرم
  نظـر  غير فعـال شـده و از ايـن اشـکال صـرف     

  .کندمي

  RESPمربوط به هاي آالرم

RESP CHECK 
LEADS 

به بدن بيمار   RESPليدهاي
  .اتصال مناسب ندارد

ــه     ــه هم ــويد ک ــئن ش مطم
الکترودها به طورمناسب بـه  

  . متصل شده است بيمار

اي رنـگ  پيغام با زمينه فيـروزه .۳آالرم سطح 
 ايـن آالرم زمـاني کـه    . شودنمايش داده مي

RR Alarm ,"ON "    است قابليـت فعـال شـدن
,  Alarm Silenceدادن کليــد بـا فشــار  . دارد

رنگ زمينه پيغام خاکستري و آالرم غير فعـال  
  . شودنظر ميشده و از اين اشکال صرف
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  SPO2مربوط به هاي آالرم

SPO2 NO 
PROBE 

به سيستم متصل  SPO2 پراب
  .نيست

 SPO2مطمئن شويد که پراب 
به طور مناسـب بـه مـانيتور    

  .متصل شده است

اي رنـگ  پيغام با زمينه فيـروزه . ۳آالرم سطح 
ــي ــايش داده مـ ــودنمـ ــار دادن . شـ ــا فشـ بـ

رنـــگ زمينـــه پيغـــام  Silence Alarmکليـــد
ــال شــده و از آن  خاکســتري و ــر فع آالرم غي

  . شودنظر ميصرف

SPO2 PROBE 
DEFECT 

  .را عوض کنيد  SPO2پراب  .صدمه ديده است  SPO2پراب

ايش پيغام با زمينه زرد رنگ نم. ۲آالرم سطح 
 Silence بـا فشـار دادن کليـد   . شـود داده مي
Alarm     رنگ زمينـه پيغـام خاکسـتري و آالرم

  .شودنظر ميغير فعال شده و از آن صرف

SPO2 PROBE 
OFF 

از انگشت بيمار جدا  SPO2پراب 
  .شده است

مطمئن شويد کـه پـراب بـه    
طور مناسب به انگشت بيمـار  

  .اتصال دارد

ينه زرد رنگ نمايش پيغام با زم. ۲آالرم سطح 
 Silence بـا فشـار دادن کليـد   . شـود داده مي
Alarm    رنـگ زمينــه پيغـام خاکســتري وآالرم

  .شودنظر ميغير فعال شده و از آن صرف

SPO2 CHECK 
PROBE 

پراب به طور کامل و صحيح به 
  .انگشت بيمار وصل نشده است

مطمئن شويد کـه پـراب بـه    
ــور کامــل و صــحيح بــه     ط

 صل شده استانگشت بيمار و
  ).مراجعه کنيد ۱-۶به شکل (

پيغام با زمينه زرد رنگ نمايش . ۲آالرم سطح 
ــي ــودداده م ــه. ش ــاني ک  SPO2 آالرم زم
ALARM,"ON" ــت ــدن   ,اس ــال ش ــت فع قابلي

ــد  .دارد ــار دادن کلي ــا فش   Alarm Silence ب
ــراي   ــتري وآالرم ب ــام خاکس ــه پيغ ــگ زمين رن

  .ماندثانيه مسکوت مي۱۲۰

SPO2 HIGH 
AMBIENT 
LIGHT 

نور محيط زياد است و به داخل 
  .کندنفوذ مي  SPO2پراب 

مطمئن شويد کـه پـراب بـه    
ــور کامــل و صــحيح بــه     ط
 انگشت بيمار وصل شده است

  ).مراجعه کنيد ۱-۶به شکل (

پيغام با زمينه زرد رنگ نمايش . ۲آالرم سطح 
 SPO2ALARM,آالرم زماني که . شودداده مي

"ON" بـا فشـار    .ل شـدن دارد قابليت فعا ,است
رنگ زمينه پيغـام   Alarm Silence دادن کليد

ثانيــه مســکوت  ۱۲۰ خاکسـتري وآالرم بــراي  
   .ماندمي
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SPO2 DEFECT  مشکل در ماژولSPO2.  

خـاموش و سـپس    سيسـتم را 
اگرپيغام دوباره  .روشن کنيد

خـدمات   بـا  ,نمايش داده شد
  .پس ازفروش تماس بگيريد

يغام با زمينه زرد رنگ نمايش پ. ۲آالرم سطح 
 Silence بـا فشـار دادن کليـد   . شـود داده مي
Alarm     رنگ زمينـه پيغـام خاکسـتري و آالرم

  .شودنظر ميغير فعال شده و از آن صرف

  NIBPمربوط به هاي آالرم

SELF-TEST 
FAILED 

    NIBPافزار مشکل در سخت

 NIBP WINDOWســطح آالرم در پنجــره 
 Silence شود و با فشار دادن کليـد ميتنظيم 
Alarm     رنگ زمينـه پيغـام خاکسـتري و آالرم

  .شودنظر ميغير فعال شده و از آن صرف

NIBP LOOSE 
CUFF 

کاف به طور کامل بسته نشده و يا 
    .کافي بسته نشده است اصالً

 NIBP WINDOWســطح آالرم در پنجــره 
 Silence شود و با فشار دادن کليـد تنظيم مي

Alarm     رنگ زمينـه پيغـام خاکسـتري و آالرم
  .شودنظر ميغير فعال شده و از آن صرف

NIBP MODE 
ERROR 

به جاي مد نوزاد مد بزرگسال 
انتخاب شده است در حاليکه کاف 

هاي نوزاد بسته شده، و يا در راه
  .هوايي انسداد اتفاق افتاده است

  

 NIBP WINDOWســطح آالرم در پنجــره 
 Silence و با فشار دادن کليـد  شودتنظيم مي

Alarm     رنگ زمينـه پيغـام خاکسـتري و آالرم
  .شودنظر ميغير فعال شده و از آن صرف

NIBP AIR LEAK 
شيلنگ ويا  ,نشت هوا در کاف

    .کانکتور

 NIBP WINDOWســطح آالرم در پنجــره 
 Silence شود و با فشار دادن کليـد تنظيم مي

Alarm    و آالرم  رنگ زمينـه پيغـام خاکسـتري
  .شودنظر ميغير فعال شده و از آن صرف

NIBP AIR 
PRESSURE 
ERROR 

 مثالً( .مقدار فشار نامتعادل است
    ) شيلنگ پيچيده شده

 NIBP WINDOWســطح آالرم در پنجــره 
 Silence شود و با فشار دادن کليـد تنظيم مي

Alarm نـه پيغـام خاکسـتري و آالرم    رنگ زمي
  .شودنظر ميغير فعال شده و از آن صرف
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 NIBP SIGNAL 
WEAK  

سيگنال بيمار به علت بستن خيلي 
کاف ضعيف است و يا خود  شل

  .بيمار داراي سيگنال ضعيفي است
  

 NIBP WINDOWســطح آالرم در پنجــره 
 Silence شود و با فشار دادن کليـد تنظيم مي

Alarm مينـه پيغـام خاکسـتري و آالرم    رنگ ز
  .شودنظر ميغير فعال شده و از آن صرف

NIBP RANGE 
EXCEED 

 گيري شده ازفشار اندازه
255mmHg  براي بزرگساالن و
135mmH  براي نوزادان تجاوز
  .کرده است

  

 NIBP WINDOWســطح آالرم در پنجــره 
 Silence شود و با فشار دادن کليـد تنظيم مي

Alarm نـه پيغـام خاکسـتري و آالرم    رنگ زمي
  .شودنظر ميغير فعال شده و از آن صرف

NIBP 
EXCESSIVE 
MOTION 

 يا سيگنال نويزي و ,حرکت بازو
) در آريتمها" مثال(پالس نامنظم 

  .باعث نمايش اين پيغام مي شود
  

 NIBP WINDOWســطح آالرم در پنجــره 
 Silence تنظيم مي شود و با فشار دادن کليـد 

Alarm زمينـه پيغـام خاکسـتري و آالرم     رنگ
  .شودنظر ميغير فعال شده و از آن صرف

NIBP OVER 
PRESSURE 
SENSED 

گيري شده از حد فشار اندازه
 290افزاريمجاز موردتحمل نرم

mmHg  براي بزرگسال و 
145mmHg  براي نوزادان تجاوز

 . کرده باشد
فشار ،  NIBP SAADATبرای (

ده از حد مجاز گيري شاندازه
 290افزاريتحمل نرم مورد

mmHg  براي بزرگسال 
برای   mmHg 240بزرگسال،
براي mmHg  150و کودکان 

  )..نوزادان تجاوز کرده باشد

  

 NIBP WINDOWســطح آالرم در پنجــره 
 Silence شود و با فشار دادن کليـد تنظيم مي

Alarm     رنگ زمينـه پيغـام خاکسـتري و آالرم
  .شودنظر مياز آن صرفغير فعال شده و 

NIBP SIGNAL 
SATURATED 

 عاشتباحرکت و نويز زياد باعث 
 .ها شده استکنندهشدن تقويت

 NIBPاين پيغام برای (

SAADAT وجود ندارد(.  

  

 NIBP WINDOWســطح آالرم در پنجــره 
 Silence شود و با فشار دادن کليـد تنظيم مي

Alarm    الرم رنگ زمينـه پيغـام خاکسـتري و آ
  .شودنظر ميغير فعال شده و از آن صرف
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NIBP 
PNEUMATIC 
LEAK 

    نشت هوا در هنگام تست نشتي 

 NIBP WINDOWســطح آالرم در پنجــره 
 Silence با فشار دادن کليـد  شود وتنظيم مي

Alarm     رنگ زمينـه پيغـام خاکسـتري و آالرم
  .شودنظر ميغير فعال شده و از آن صرف

NIBP TIME OUT 

ثانيه  ۱۲۰گيري از ن اندازهزما
 ۹۰يا  کودکان اي براي بزرگسال

ثانيه براي نوزادان تجاوز کرده 
 .است

زمان ،  NIBP SAADATبرای (
ثانيه براي  ۱۷۶گيري از اندازه

ثانيه  ۹۰و  و کودک بزرگسال 
  ).براي نوزادان تجاوز کرده است

  

 NIBP WINDOWســطح آالرم در پنجــره 
 Silenceشـار دادن کليـد  شود و با فتنظيم مي

Alarm     رنگ زمينـه پيغـام خاکسـتري و آالرم
  .شودنظر ميغير فعال شده و از آن صرف

SYSTEM 
FAILURE 

نمونه بردار  A/D ,اشکالي در پمپ
افزار يوسرفشار و يا نرمو ترنسد

  .وجود دارد
  

 NIBP WINDOWســطح آالرم در پنجــره 
 Silence شود و با فشار دادن کليـد تنظيم مي

Alarm     رنگ زمينـه پيغـام خاکسـتري و آالرم
  .شودنظر ميغير فعال شده و از آن صرف

NIBP NO 
MODULE 

در سيستم نصب   NIBPماژول
    .نشده است

 NIBP WINDOWســطح آالرم در پنجــره 
 Silence شود و با فشار دادن کليـد تنظيم مي

Alarm     رنگ زمينـه پيغـام خاکسـتري و آالرم
  .شودنظر ميغير فعال شده و از آن صرف

NIBP LOW 
BATTERY 

شارژ باتري آنقدرکم است که 
بدون  NIBPشار گيري فاندازه

  .برق ممکن نيست
  

 NIBP ALARMسطح آالرم در پنجره 
MENU با فشار کليد .  تنظيم ميشودSilence 

شده و از آن صرفنظر مي  رنگ زمينه طوسي
  .شود

NIBP MODULE 
ERROR 

مشکلي  گيري فشاردر حين اندازه
    .پيش آمده است

ــره  ــطح آالرم در پنج  NIBP ALARMس

MENU ــيم ــي تنظ ــودم ــد  .  ش ــار کلي ــا فش ب
Silence شــده و از آن  رنــگ زمينــه طوســي

  .شودنظر ميصرف
  IBPمربوط به هاي آالرم
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IBP1/IBP2 NO 
SENSOR 

  ۲يا  ۱در کانال  IBPترنسديوسر 
  .متصل نيست

چک کنيد که آيا ترنسديوسر 
  .متصل است

اي رنگ پيغام با زمينه فيروزه. ۳آالرم سطح 
با فشار دادن کليد . شودنمايش داده مي

Silence Alarm  رنگ زمينه پيغام خاکستري و
-نظر ميم غير فعال شده و از آن صرفالرآ

  .شود

IBP1/IBP2 
STATIC 
PRESSURE 

افتد که اين شرايط زماني اتفاق مي
ل مقـادير  تفاوت حـداکثر و حـداق  

فقط (هاي ضرباني فشار در سيگنال
,  IBP  ,ART  ,PAPهاي برچسب

RVP وLVP  ( ــر از  3mmHgکمت
در اين شـرايط فقـط عـدد    . باشد

mean ايـن   .آيـد به نمايش در مي
تواند بوجود پيغام به داليل زير مي

  :بيايد
شرايط فيزيولوژيکي بيمار مانند  ●

  آسيستول
 شير سه طرفه ترنسديوسر بـه  ●

  .سمت بيمار قطع است
در کنار ديواره رگ , نوک کاتتر ●

  .استگير گرده
لخته خون در نوک کاتتر ايجاد  ●

  .شده است

ــي  ● ــار را بررس شــرايط بيم
کنيد و اقدامات درماني الزم 

  .را بر روي او انجام دهيد
 stopcock(شير سه طرفه  ●
ــه   )  ــدا و ب ــوا ج ــمت ه از س

  .سمت بيمار باز کنيد
ــاتتر در  در صــورتي ● کــه ک

, ديواره رگ  گير کرده است
اقدامات پزشـکي الزم انجـام   

  .شود
اقدامات پزشکي الزم جهت  ●

از بين بردن لخته خون روي 
  .نوک کاتتر انجام شود

پيغام با زمينه زرد رنگ نمايش  .۳آالرم سطح 
 Silenceبـا فشـار دادن کليـد    . شـود داده مي
Alarm    م الررنگ زمينـه پيغـام خاکسـتري و آ

  .شودنظر ميغير فعال شده و از آن صرف

  mainstream  (  GAS(مربوط به هاي آالرم

CO2 SYSTEM 
FAULT # 1,2,3,4 

  اشکال در سنسور

سيستم را يک بار خـاموش و  
 کـه  در صـورتي . روشن کنيد

ــايش داده   ــاره نم ــام دوب پيغ
با خدمات پس از فروش , شد

ــاس   ــازنده تمـ ــرکت سـ شـ
  .بگيريد

با زمينه زرد رنگ نمـايش   پيغام,  ۲ آالرم سطح
  Silenceبـا فشـار دادن کليـد    . شودداده مي
Alarm    الرم آ رنگ زمينه پيغـام خاکسـتري و

  .شودنظر ميغير فعال شده و از آن صرف
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CO2 REPLACE 
ADAPTER  

  .آداپتور را عوض کنيد  .IRکاهش سيگنال 

با زمينه زرد رنگ نمـايش  پيغام ,  ۲آالرم سطح 
 Silenceبـا فشـار دادن کليـد    . مي شود داده

Alarm   صـداي  رنگ زمينه پيغام خاکستري و
ثانيـه غيـر فعـال مـي      ۱۲۰الرم براي مـدت  آ

  .شود

CO2 NO 
ADAPTOR 

آداپتور را به سنسور متصـل    .آداپتور به سنسور متصل نيست
  .کنيد

با زمينه فيـروزه اي رنـگ   پيغام . ۳آالرم سـطح  
رنـگ   Silence Alarm شـود نمايش داده مـي 

الرم غير فعال شـده  آ وزمينه پيغام خاکستري 
  شودنظر ميو از آن صرف

CO2 INVALID 
از رنج دقت سيستم  CO2ميزان 

  .خارج شده است

اگـر  . کنيد ZEROسيستم را 
همچنان پيغام باقي مانـد، بـا   
ــروش   ــس از فـ ــدمات پـ خـ
ــاس   ــازنده تمـ ــرکت سـ شـ

  .بگيريد

رنگ نمايش  با زمينه زردپيغام  , ۲آالرم سطح 
 Silenceبـا فشـار دادن کليـد     .شـود داده مي
Alarm    الرم آ رنگ زمينه پيغـام خاکسـتري و

  .شودنظر ميغير فعال شده و از آن صرف

O2 INVALID 
از رنج دقت سيستم  O2ميزان 

  .خارج شده است

اگـر  . کنيد ZEROسيستم را 
همچنان پيغام باقي مانـد، بـا   
ــروش   ــس از فـ ــدمات پـ خـ

ــازند ــرکت سـ ــاس شـ ه تمـ
  .بگيريد

با زمينه زرد رنگ نمايش پيغام ,  ۲آالرم سطح 
 Silenceبـا فشـار دادن کليـد     .داده مي شـود 

Alarm    الرم آ رنگ زمينه پيغـام خاکسـتري و
  .شودنظر ميغير فعال شده و از آن صرف

N2O INVALID 
از رنج دقت سيستم  N2Oميزان 

  .خارج شده است

اگـر  . کنيد ZEROسيستم را 
ن پيغام باقي مانـد، بـا   همچنا

ــروش   ــس از فـ ــدمات پـ خـ
ــاس   ــازنده تمـ ــرکت سـ شـ

  .بگيريد

با زمينه زرد رنگ نمايش پيغام  , ۲آالرم سطح 
 Silenceبـا فشـار دادن کليـد     .داده مي شود

Alarm    الرم آ رنگ زمينه پيغـام خاکسـتري و
  .شودنظر ميغير فعال شده و از آن صرف

AGENT 
INVALID  

ز رنج دقت ميزان گاز بيهوشي ا
  .سيستم خارج شده است

اگـر  . کنيـد  ZEROسيستم را 
همچنان پيغام باقي مانـد، بـا   
ــروش   ــس از فـ ــدمات پـ خـ
ــاس   ــازنده تمـ ــرکت سـ شـ

  .بگيريد

با زمينه زرد رنگ نمايش  پيغام,  ۲آالرم سطح 
 ALARMبا فشـار دادن کليـد    .داده مي شود

SILENCE  رنــگ زمينــه پيغــام خاکســتري و 
-مـي  نظرو از آن صرف الرم غير فعال شدهآ

  .شود
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ACCUTACY 
INVALID, 
PLEASE ZERO. 

ميزان گازهاي بيهوشي از رنج 
  .دقت سيستم خارج شده است

اگـر  . کنيد ZEROسيستم را 
همچنان پيغام باقي مانـد، بـا   
ــروش   ــس از فـ ــدمات پـ خـ
ــاس   ــازنده تمـ ــرکت سـ شـ

  .بگيريد

با زمينه زرد رنگ نمايش پيغام  , ۲آالرم سطح 
 Silenceبـا فشـار دادن کليـد     .داده مي شود

Alarm     الرم آ ورنگ زمينـه پيغـام خاکسـتري
  .شودنظر ميغير فعال شده و از آن صرف

CO2 INVALID 
AMBIENT PRES   

 

فشار محيط از رنج عملکردي 
  .سيستم خارج شده است

سيستم را خـاموش وروشـن   
ــام    ــان پيغ ــر همچن ــد، اگ کني
نمايش داده شد بـا خـدمات   

ــرک  ــروش شـ ــس از فـ ت پـ
  .سازنده تماس بگيريد

با زمينه زرد رنگ نمايش پيغام  ,۲آالرم سطح 
 Silenceبـا فشـار دادن کليـد     .شـود داده مي
Alarm    الرم آ رنگ زمينـه پيغـام خاکسـتري و

ــال  ۱۲۰بــــراي مــــدت  ــه غيــــر فعــ   ثانيــ
  .شودمي

CO2 INVALID 
AMBIENT TEMP 

دماي داخلي از رنج عملکردي 
  .سيستم خارج شده است

را خـاموش وروشـن   سيستم 
ــام    ــان پيغ ــر همچن ــد، اگ کني
نمايش داده شد بـا خـدمات   
ــرکت   ــروش شـ ــس از فـ پـ

  سازنده تماس بگيريد

با زمينه زرد رنگ نمايش  پيغام,  ۲آالرم سطح 
 Silenceبـا فشـار دادن کليـد     .داده مي شود

Alarm    الرم آ رنگ زمينـه پيغـام خاکسـتري و
ــال  ۱۲۰بــــراي مــــدت  ــه غيــــر فعــ   ثانيــ

  .شودمي

O2 PORT 
FAILURE 

وايي ههاي آداپتور راه O2دريچه 
  .آداپتور را تعويض کنيد  .باشدمسدود مي

با زمينه زرد رنگ نمايش  پيغام,  ۲آالرم سطح 
 ALARMبا فشـار دادن کليـد    .شودداده مي

SILENCE  رنــگ زمينــه پيغــام خاکســتري و 
  .ماندثانيه مسکوت مي ۱۲۰الرم براي مدت آ

REPLACE O2 
SENSOR 

سپري شده  O2عمر مفيد سنسور 
  .و بايد تعويض شود

جديد را جايگزين  O2سنسور 
  .کنيد

با زمينه زرد رنگ نمايش پيغام ,  ۲آالرم سطح 
 Silence کليـد  دادن فشـار  بـا  .شـود داده مي
Alarm    الرمآ رنگ زمينـه پيغـام خاکسـتري و 
ــر ــال غيــ ــده فعــ ــرفنظر آن ازو  شــ    صــ

  .شودمي

ROOM AIR O2 
CALIB 
REQUIRED 

  اين پيغام زماني نمايش داده 
شود که از سنسور براي مدت مي

زيادي بدون اينکه آداپتور از 
استفاده شده , سنسور جدا شود

باشد و يا دماي عملکردي براي 
  .سنسور اکسيژن تغيير کرده باشد

کاليبراسيون با هـواي محـيط   
  .بايد انجام شود

يش با زمينه زرد رنگ نما پيغام,  ۲آالرم سطح 
 Silenceبـا فشـار دادن کليـد     .شـود داده مي
Alarm     الرم و آرنگ زمينه پيغـام خاکسـتري

  .ماندثانيه مسکوت مي ۱۲۰براي مدت 
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CO2 NO 
SENSOR 

  .سنسور از سيستم جدا شده است

سنسور را بـه سيسـتم وصـل    
ــان    ــام همچن ــر پيغ ــد، اگ کني
نمايش داده شد بـا خـدمات   
ــرکت   ــروش شـ ــس از فـ پـ

  .يريدسازنده تماس بگ

اي رنـگ  با زمينه فيروزهپيغام ,  ۳آالرم سطح 
 بــا فشــار دادن کليــد .شــودنمــايش داده مــي

Silence Alarm رنگ زمينه پيغام خاکستري و 
ــرف آ ــده و از آن ص ــال ش ــر فع ــر الرم غي   نظ

  .شودمي
  sidestream  (  GAS(مربوط به هاي آالرم

CO2 SYSTEM 
FAULT #1,2,3,4 

  اشکال در سنسور

سيستم را يک بار خـاموش و  
 کـه   در صـورتي . روشن کنيد

ــايش داده   ــاره نم ــام دوب پيغ
با خدمات پس از فروش , شد

ــاس   ــازنده تمـ ــرکت سـ شـ
  .بگيريد

با زمينه زرد رنگ نمايش پيغام ,  ۲آالرم سطح 
 Silenceبـا فشـار دادن کليـد     .شـود داده مي
Alarm     م الرآرنگ زمينـه پيغـام خاکسـتري و

  .شودنظر ميغير فعال شده و از آن صرف

CHECK 
SAMPLING 
LINE  

شــيلنگ نمونــه بــرداري را     .IRکاهش سيگنال 
  .عوض کنيد

با زمينه فيروزه اي رنگ پيغام ,  ۳آالرم سطح 
بـا فشـار دادن کليـد     .نمايش داده مـي شـود  

Silence Alarm    رنگ زمينه پيغام خاکسـتري
صرفنظر مـي   الرم غير فعال شده و از آنآو 

  .شود

SAMPLING 
LINE CLOGGED 

شيلنگ نمونه برداري مسدود 
  .شده است

اگر . انسداد را برطرف کنيد 
برطرف نشد شـيلنگ نمونـه   

  .برداري را عوض کنيد

با زمينه زرد رنگ نمايش پيغام . ۲آالرم سطح 
 Silenceبـا فشـار دادن کليـد     .داده مي شـود 

Alarm     الرم آرنگ زمينـه پيغـام خاکسـتري و
  .ثانيه غير فعال مي شود  ۱۲۰براي مدت 

CO2 INVALID  
 

از رنج دقت سيستم  CO2ميزان 
  .خارج شده است

اگـر  . کنيد ZEROسيستم را 
همچنان پيغام باقي مانـد، بـا   
ــروش   ــس از فـ ــدمات پـ خـ
ــاس   ــازنده تمـ ــرکت سـ شـ

  .بگيريد

با زمينه زرد رنگ نمايش پيغام ,  ۲آالرم سطح 
 Silenceادن کليـد  بـا فشـار د    .شـود داده مي
Alarm    الرم آ رنگ زمينه پيغـام خاکسـتري و

  .شودنظر ميغير فعال شده و از آن صرف

O2 INVALID 
از رنج دقت سيستم  O2ميزان 

  .خارج شده است

اگـر  . کنيد ZEROسيستم را 
همچنان پيغام باقي مانـد، بـا   
ــروش   ــس از فـ ــدمات پـ خـ
ــاس   ــازنده تمـ ــرکت سـ شـ

  .بگيريد

با زمينه زرد رنگ نمايش م پيغا,  ۲آالرم سطح 
 Silenceبـا فشـار دادن کليـد      .داده مي شود

Alarm    الرم آ رنگ زمينه پيغـام خاکسـتري و
  .شودنظر ميغير فعال شده و از آن صرف



APPENDIXII    دفترچه راهنما  
 

  ١١

  توضيحات حلراه علت وقوع  آالرم

N2O INVALID  
از رنج دقت سيستم  N2Oميزان 

  خارج شده است

اگـر  . کنيد ZEROسيستم را 
همچنان پيغام باقي مانـد، بـا   

ــس ا ــدمات پـ ــروش خـ ز فـ
ــاس   ــازنده تمـ ــرکت سـ شـ

  .بگيريد

با زمينه زرد رنگ نمايش پيغام ,  ۲آالرم سطح 
 Silenceبـا فشـار دادن کليـد     .شـود داده مي
Alarm    الرم آ رنگ زمينه پيغـام خاکسـتري و

  .شودنظر ميغير فعال شده و از آن صرف

AGENT 
INVALID  

ميزان گاز بيهوشي از رنج دقت 
  سيستم خارج شده است

اگـر  . کنيد ZEROتم را سيس
همچنان پيغام باقي مانـد، بـا   
ــروش   ــس از فـ ــدمات پـ خـ
ــاس   ــازنده تمـ ــرکت سـ شـ

  .بگيريد

با زمينه زرد رنگ نمايش پيغام ,  ۲آالرم سطح 
 Silenceبـا فشـار دادن کليـد     .شـود داده مي
Alarm    الرم آ رنگ زمينه پيغـام خاکسـتري و

  .شودنظر ميغير فعال شده و از آن صرف

ACCUTACY 
INVALID, 
PLEASE ZERO. 

ميزان گازهاي بيهوشي از رنج 
  دقت سيستم خارج شده است

اگـر  . کنيد ZEROسيستم را 
همچنان پيغام باقي مانـد، بـا   
ــروش   ــس از فـ ــدمات پـ خـ
ــاس   ــازنده تمـ ــرکت سـ شـ

  .بگيريد

با زمينه زرد رنگ نمايش پيغام ,  ۲آالرم سطح 
 Silenceبـا فشـار دادن کليـد     .شـود داده مي
Alarm    الرم آ رنگ زمينه پيغـام خاکسـتري و

  .شودنظر ميغير فعال شده و از آن صرف

CO2 INVALID 
AMBIENT 
 PRES 

فشار محيط از رنج عملکردي 
  .سيستم خارج شده است

سيستم را خـاموش وروشـن   
ــام    ــان پيغ ــر همچن ــد، اگ کني
نمايش داده شد بـا خـدمات   
ــرکت   ــروش شـ ــس از فـ پـ

  سازنده تماس بگيريد

با زمينه زرد رنگ نمايش پيغام  , ۲آالرم سطح 
 Silenceبـا فشـار دادن کليـد     .شـود داده مي
Alarm    الرم آ رنگ زمينـه پيغـام خاکسـتري و

ــال  ۱۲۰بــــراي مــــدت  ــه غيــــر فعــ   ثانيــ
  .شودمي

CO2 INVALID 
AMBIENT TEMP 

دماي داخلي از رنج عملکردي 
  ..سيستم خارج شده است

روشـن   سيستم را خـاموش و 
ــان   ــر همچن ــد، اگ ــام کني پيغ

نمايش داده شد بـا خـدمات   
ــرکت   ــروش شـ ــس از فـ پـ

  سازنده تماس بگيريد

با زمينه زرد رنگ نمايش پيغام ,  ۲آالرم سطح 
 Silenceبـا فشـار دادن کليـد     .شـود داده مي
Alarm    الرم آ رنگ زمينـه پيغـام خاکسـتري و

ــال  ۱۲۰بــــراي مــــدت  ــه غيــــر فعــ   ثانيــ
  .شودمي

REPLACE O2 
SENSOR 

سپري شده  O2عمر مفيد سنسور 
  .و بايد تعويض شود

جديد را جايگزين  O2سنسور 
  .کنيد

با زمينه زرد رنگ نمايش پيغام ,  ۲آالرم سطح 
 Silenceبـا فشـار دادن کليـد     .داده مي شـود 

Alarm    الرم آ رنگ زمينـه پيغـام خاکسـتري و
  .شودنظر ميغير فعال شده و از آن صرف
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  توضيحات حلراه علت وقوع  آالرم

O2 SENSOR 
ERROR 

جديد را جايگزين  O2سنسور   .است از کار افتاده O2سنسور 
  .کنيد

با زمينه زرد رنگ نمايش پيغام ,  ۲آالرم سطح 
 Silenceبـا فشـار دادن کليـد     .شـود داده مي
Alarm ثانيه غير فعـال   ۱۲۰الرم براي مدت آ

  .شودمي

O2 SPAN CALIB 
REQUIRED 

  اين پيغام زماني نمايش داده 
شود که از سنسور براي مدت مي

ن اينکه شيلنگ نمونه زيادي بدو
, برداري از سنسور جدا شود

استفاده شده باشد و يا دماي 
عملکردي براي سنسور اکسيژن 

  .تغيير کرده باشد

کاليبراسيون با هـواي محـيط   
  .بايد انجام شود

با زمينه زرد رنگ نمايش پيغام ,  ۲ سطحآالرم 
 Silenceبـا فشـار دادن کليـد     .داده مي شـود 

Alarm  الرمآ يغـام خاکسـتري و  رنگ زمينه پ 
  .ماندثانيه مسکوت مي ۱۲۰براي مدت 

CO2 ZERO 
REFERENCE 
CALIB  

  اين پيغام زماني نمايش داده 
محيط از  CO2شود که ميزان مي

800 PPM )0.08%V ( بيشتر
باشد که در اين حالت دقت 

  .گيري مناسب نيستاندازه

ــک    ــات اتوماتيـ ــد عمليـ بايـ
Zeroing  ــام ــي انج در محيط
ــود ــه  شـــ آن از  CO2کـــ
0.08%V  کمتر باشد.  

با زمينه زرد رنگ نمايش پيغام ,  ۲آالرم سطح 
 Silenceکليــد بــا فشــار دادن  .شــودداده مــي
Alarm    الرم آ رنگ زمينه پيغـام خاکسـتري و

ــراي مـــــدت  ــکوت  ۱۲۰بـــ ــه مســـ   ثانيـــ
  .ماندمي

CO2 NO 
SENSOR 

  سنسور از سيستم جدا شده است

سنسور را بـه سيسـتم وصـل    
ــ ــان  کني ــام همچن ــر پيغ د، اگ

نمايش داده شد بـا خـدمات   
ــرکت   ــروش شـ ــس از فـ پـ

  .سازنده تماس بگيريد

اي رنـگ  با زمينه فيروزهپيغام ,  ۳آالرم سطح 
 بــا فشــار دادن کليــد .شــودنمــايش داده مــي

Silence Alarm رنگ زمينه پيغام خاکستري و 
ــرف آ ــده و از آن ص ــال ش ــر فع ــر الرم غي   نظ

  .شودمي
  CSMمربوط به  هايآالرم

CSM 
ELECTRODE 
ALARM 

محل قرارگيري سنسورهاي 
مغزي يا اتصاالت آن ممکن است 

وجود دستگاه . مشکل داشته باشد
تواند يکي هاي فرکانس باال نيز مي

از داليل نمايش اين پيغام خطا 
  .باشد

سنسورها و اتصاالتشـان     ●  
 .را چک کنيد

ـ    ●   د کابل بيمار را چک کني
اگر وصل نيست آن را وصـل  
کنيد و اگر مشکل دارد آن را 

 .تعويض کنيد
چک کنيد کـه آيـا همـه       ●  

ــتند و   ــل هس ــورها وص سنس
 .اتصاالتشان مناسب است

سنسورهاي مشـکل دار     ●  
  .را عوض کنيد

اي رنـگ  پيغام با زمينه فيروزه,  ۳آالرم سطح 
ــي  ــايش داده م ــودنم ــد  . ش ــردن کلي ــا فش ب

Silence Alarm   رنگ زمينه پيغام خاکسـتري
-نظر ميو آالرم غيرفعال شده و از آن صرف

  .شود
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CSM SQI LOW 

اگر امپدانس سنسورهاي سفيد و 
عدد , بيشتر شود 1kΩسياه از 

SQI  به تدريج کاهش پيدا  
عدم مناسب بودن شرايط . کندمي

شود که عدد امپدانسي باعث مي
SQI  کمتر شود %50از.  

ل مختلفي دارد که ها داليآرتيفکت
هاي ناشي از تواند از آرتيفکتمي

 EMGهاي فرکانس باال و دستگاه
ها نام به عنوان متداولترين آن

  .برد
به دليل استفاده از  SQIاگر عدد  

ها فرکانس باال در مجاورت دستگاه
CSM  کاهش پيدا کند با قطع کار

 SQIدستگاه فرکانس باال عدد 
  .رودمجدداً باال مي

ــتي    ●   ــورها و درسـ سنسـ
 .ها را چک کنيداتصال کابل

آيــــــا در نزديکــــــي    ●  
سنسورها دستگاه مکانيکي که 
عمل فرکـانس بـااليي انجـام    

مثـــل دســـتگاه (دهـــد مـــي
Patient warmer (  شروع به

در صـورت  . کار کرده اسـت 
امکــان دســتگاههاي توزيـــع   
کننـــده فرکـــانس بـــاال را از 

 .سنسورها دور نگه داريد
هاي زمين و ارت سيستم   ●  

 . توزيع کننده را چک کنيد
ــا جــدا کــردن کابــل      ●   ب

power/charger  از مــــاژول
CSM   و اســتفاده از بـــاتري

ــاژول   ــذير م را  CSMتأثيرپ
نسبت به سيستم هاي توزيـع  

  .کننده کاهش دهيد

اي رنـگ  پيغام با زمينه فيروزه,  ۳آالرم سطح 
ــي  ــايش داده م ــودنم ــد . ش ــردن کلي ــا فش  ب

Silence Alarm   رنگ زمينه پيغام خاکسـتري
-نظر ميو آالرم غيرفعال شده و از آن صرف

  .شود
  

CSM 
IMPEDANCE 
HIGH 

 5KΩاگر امپدانس سنسورها از 
بيشتر باشد اعداد 

EMG%,BS%,CSI  نمايش داده
  .شودنمي

چــــک کنيــــد کـــــه      ●  
ــک   ــزي خش ــورهاي مغ سنس

 .نباشند
چک کنيد که پوست بـه     ●  

 .يز شده باشدخوبي تم
ــق روش     ●   ــت را طب پوس

گفته شده در اين منوال تميز 
و آمــــــاده کنيــــــد و از   

  .سنسورهاي نو استفاده کنيد

اي رنـگ  پيغام با زمينه فيروزه,  ۳آالرم سطح 
ــي  ــايش داده م ــودنم ــد  . ش ــردن کلي ــا فش ب

Silence Alarm   رنگ زمينه پيغام خاکسـتري
-مينظر و آالرم غيرفعال شده و از آن صرف

  .شود
  

CSM LINK OFF 

  .خاموش است CSMماژول 
روشن  CSMهمچنين ماژول 

سيم برقرار است اما ارتباط بي
  .نيست

سعي کنيد که ارتباط بي    ●  
سيم را به روش گفتـه شـده   

برقــرار  ۲-۲-۱۲در بخــش 
  .کنيد

اي رنـگ  پيغام با زمينه فيروزه,  ۳آالرم سطح 
ــي  ــايش داده م ــودنم ــد  . ش ــردن کلي ــا فش ب

Silence Alarm   رنگ زمينه پيغام خاکسـتري
-نظر ميو آالرم غيرفعال شده و از آن صرف

  .شود



APPENDIXII    دفترچه راهنما  
 

  ١۴

  توضيحات حلراه علت وقوع  آالرم
  BFAمربوط به  هايآالرم 

BFA 
ELECTRODE 
ALARM 

محـــل قرارگيـــري سنســـورهاي 
مغزي يا اتصاالت آن ممکـن اسـت   

امپـدانس   يـا . . مشکل داشته باشـد 
 .بيشتر باشـد  10KΩسنسورها از 

باال نيز  وجود دستگاه هاي فرکانس
تواند يکي از داليل نمايش ايـن  مي

  .پيغام خطا باشد

سنسورها و اتصاالتشـان     ●  
 .را چک کنيد

کابل بيمار را چک کنيـد     ●  
اگر وصل نيست آن را وصـل  
کنيد و اگر مشکل دارد آن را 

 .تعويض کنيد
چک کنيد کـه آيـا همـه       ●  

ــتند و   ــل هس ــورها وص سنس
 .اتصاالتشان مناسب است

سنسورهاي مشـکل دار     ●  
  .را عوض کنيد

ــق روش     ● ــت را طبـ پوسـ
در  گفته شده در ايـن منـوال  

 و پوست سازيآماده" قسمت
تميـز و  " سنسـورها  قراردهي

  آماده کنيد

اي رنـگ  پيغام با زمينه فيروزه,  ۳آالرم سطح 
ــي  ــايش داده م ــودنم ــد  . ش ــردن کلي ــا فش ب

Silence Alarm   رنگ زمينه پيغام خاکسـتري
-نظر ميالرم غيرفعال شده و از آن صرفو آ

  .شود
  

BFA SQI LOW 

اگر امپدانس سنسورهاي سفيد و 
عدد , بيشتر شود 1kΩسياه از 

SQI  به تدريج کاهش پيدا  
 . کندمي

هاي هاي ناشي از دستگاهآرتيفکت
  EMGفرکانس باال و 

  

ــتي    ●   ــورها و درسـ سنسـ
 .ها را چک کنيداتصال کابل

زديکــــــي آيــــــا در ن   ●  
سنسورها دستگاه مکانيکي که 
عمل فرکـانس بـااليي انجـام    

مثـــل دســـتگاه (دهـــد مـــي
Patient warmer (  شروع به

در صـورت  . کار کرده اسـت 
امکــان دســتگاههاي توزيـــع   
کننـــده فرکـــانس بـــاال را از 

 .سنسورها دور نگه داريد
هاي زمين و ارت سيستم   ●  

  .  توزيع کننده را چک کنيد

اي رنـگ  پيغام با زمينه فيروزه,  ۳آالرم سطح 
ــي  ــايش داده م ــودنم ــد  . ش ــردن کلي ــا فش ب

Silence Alarm   رنگ زمينه پيغام خاکسـتري
-نظر ميو آالرم غيرفعال شده و از آن صرف

  .شود
  

BFA 
IMPEDANCE 
HIGH 

 5KΩاگر امپـدانس سنسـورها از   
بيشــــــتر باشــــــد اعــــــداد   

EMG%,BS%,BFI  نمايش داده
  .شودنمي

ـ     ●   د کـــــه چــــک کنيـــ
ــک   ــزي خش ــورهاي مغ سنس

 .نباشند
چک کنيد که پوست بـه     ●  

اي رنـگ  پيغام با زمينه فيروزه,  ۳آالرم سطح 
ــي  ــايش داده م ــودنم ــد  . ش ــردن کلي ــا فش ب

Silence Alarm   رنگ زمينه پيغام خاکسـتري
-نظر ميو آالرم غيرفعال شده و از آن صرف
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 .خوبي تميز شده باشد

ــق روش     ● ــت را طبـ پوسـ
در  گفته شده در ايـن منـوال  

 و پوست سازيآماده" قسمت
تميـز و  " سنسـورها  قراردهي

  آماده کنيد

  .شود

BFA LINK OFF  ماژولBFA خاموش است.  
 توريمان با ماژولارتباط    ●  
ــل قيـــطر از را ــط کابـ  واسـ

  .ديينما برقرار

اي رنـگ  پيغام با زمينه فيروزه,  ۳آالرم سطح 
ــي  ــايش داده م ــودنم ــردن کل . ش ــا فش ــد ب ي

Silence Alarm   رنگ زمينه پيغام خاکسـتري
-نظر ميو آالرم غيرفعال شده و از آن صرف

  .شود
  STمربوط به هاي آالرم

ST OUT OFF 
RANGE HIGHT 

بيشتر از حد  ST ,+1mVعدد 
, گيريباالي محدوده اندازه

  .محاسبه شده است

را  ISOو  STمحل نقـاط    ●
  .چک کنيد

را بررســي  مشـکل بيمــار   ● 
کنيد و اقدامات کلينيکـي الزم  

  .را به عمل آوريد

  

ST OUT OFF 
RANGE LOW 

کمتر از حد پايين  ST ,-1mVعدد 
محاسبه , گيريمحدوده اندازه

  .شده است

را  ISOو  STمحل نقاط    ●
  .چک کنيد

مشـکل بيمــار را بررســي     ●
کنيد و اقدامات کلينيکـي الزم  

  .را به عمل آوريد

  

  مربوط به رکوردرهاي آالرم 

Rec. Software 
Error  افزارياشکال نرم  

سيسـتم را خــاموش و ســپس  
در صـورت بـر   . روشـن کنيـد  

طرف نشدن مشکل با خـدمات  
پس از فروش شـرکت تمـاس   

  .بگيريد
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Recorder Fault  يافزاراشکال سخت  

سيسـتم را خــاموش و ســپس  
در صـورت بـر   . روشـن کنيـد  

طرف نشدن مشکل با خـدمات  
پس از فروش شـرکت تمـاس   

  .بگيريد

  

Rec Door Open  در رکوردر را ببنديد  .در رکوردر باز است.    

Rec Paper Out   رول کاغذ رکـوردر جديـد در     .کاغذ رکوردر تمام شده است
  .سيستم قرار بدهيد

  

Printhead Hight 
Temp  براي چند دقيقـه رکـوردگيري     .دماي هد حرارتي بسيار باال است

  .نکنيد
  

Printhead Hight 
Vol  ولتاژ هد حرارتي باال است.  

سيسـتم را خــاموش و ســپس  
در صـورت بـر   . روشـن کنيـد  

طرف نشدن مشکل با خـدمات  
پس از فروش شـرکت تمـاس   

  .بگيريد

  

Printhead Low 
Vol  ن استولتاژ هد حرارتي پايي.  

سيسـتم را خــاموش و ســپس  
در صـورت بـر   . روشـن کنيـد  

طرف نشدن مشکل با خـدمات  
پس از فروش شـرکت تمـاس   

  .بگيريد

  

Time out Error  رکوردر نمي تواند رکورد بگيرد.  

سيسـتم را خــاموش و ســپس  
در صـورت بـر   . روشـن کنيـد  

طرف نشدن مشکل با خـدمات  
پس از فروش شـرکت تمـاس   

  .بگيريد
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  پيغام ها
 

  توضيحات حلراه علت وقوع  پيغام

  ECGهاي مربوط به پيغام 

ECG SIGNAL  
WEAK 

حد استاندارد کمتر  از  ECGدامنه
  باشد

محل قرار گيري چست ليدها 
    .را چک کنيد

 SPO2هاي مربوط به پيغام 

SPO2 SEARCH  

SPO2 حرکت " به داليل مختلف مثال
ي گيربه مدت طوالني قابل اندازه

  .نيست

سنسور را به انگشت ديگر 
جريان خون .بيمار وصل کنيد

را تحريک کنيد و بيمار را 
  .آرام کنيد

به صورت  SPO2در اين حالت پارامتر 
Blankنمايش داده می شود.  

SPO2 SIGNAL 
WEAK 

خيلي ضعيف  SPO2دامنه سيگنال 
 SPO2مقدار پارامتر در اين حالت   .محل پراب را عوض کنيد  .و غير قابل آشکار سازي است

  .نشان داده می شود

  NIBPهاي مربوط به پيغام 

NIBP STOP 
PRESSED 

گيري در حين اندازه STOPکليد 
      .فشار فشرده شده است

NIBP LEAKAGE 
O.K 

      .تست نشتي با موفقيت انجام شد

  IBPهاي مربوط به پيغام 

IBP1/IBP2 
ADJUST SCALE 

 ۵براي مدت   IBP ۲يا  ۱سيگنال
ثانيه از رنج نمايش خارج شده 

  .است

 >AUTOSCALE<کليد  
 IBPرا در پنجره

WINDOW فشار دهيد.  
  

IBP1/IBP2 
SEARCH 

را  IBPتواند سيگنال افزار نمينرم
به دليل ضعيف بودن و يا پالسي 

  .نبودن پردازش نمايد

از صحيح بودن اتصـاالت و   ●
رعايـت اقــدامات الزم جهــت  

ــگ  ــ IBPمانيتورينـ ان اطمينـ
 .حاصل کنيد

وضعيت بيمار را چک کنيد ●
و در صورت نياز اقدامات 

  .الزم را انجام دهيد

  



APPENDIXII    دفترچه راهنما  
 

  ١٨

  توضيحات حلراه علت وقوع  پيغام

  GASهاي مربوط به پيغام 

CO2 SENSOR 
STANDBY 
MODE 

به صورتي دستي سيستم وارد مد 
standby  شده باشد و يا هيچ تنفسي

دقيقه آشکار نشده  30براي مدت 
براي مدت  EtCo2باشد و يا مقدار 

کمتر باشد و  4mmHgيقه از دق 30
دقيقه آداپتور  ۱۰يا مانيتور به مدت 

IRMA يا شلنگ نمونه  .را حس نکند
  .برداری متصل نشده باشد

و  GASبا وارد شدن به منو 
بر  WORK MODEتنظيم 
سيستم   MEASUREروي 

خارج  STANDBYاز حالت 
  .مي شود

  

AGENT ID 
UNRELIABLE1 

ــاز     - ــزان گ ــخيص و مي ــحت تش ص
  .ي قابل اطمينان نيستبيهوش

گــاز بيهوشــي در مــدار  ۲يــش از  -
 .تنفسي وجود دارد

ها، مواد پاک تراکم بااليي از محلول
کننده يا ديگر گازهاي مزاحم در مدار 

  .دارد تنفسي وجود

    

 .C.Oهاي مربوط به پيغام 

No Cable  کابل کاتتر وصل نشده است.  
کابل مطمئن شويد که    ●

به  به طور مناسبکاتتر 
  .مانيتور متصل شده است

  

Ready for 
measurement 

آغـاز   يط بـرا يآماده بـودن شـرا  
ــدازه ــگان ــار در يري ــت يو انتظ اف

) startفشردن دگمه (فرمان آغاز 
  از طرف کاربر

    

Noisy Baseline 

آماده  -گناليبودن س يزينو
   يريگاندازه ينبودن برا

حـذف   يام پس از مـدت ين پياگر ا(
ــود، نشــان   يريگيهنــده جــا دنش

   ).نامناسب کاتتر است

مناسب کاتتر  يريگياز جا   ●
    دينان حاصل کنياطم

Start pressed 
when not ready 
please wait 

 Readyاگر قبل از زماني که پيغام 
for measurement  ــود ظــاهر ش     

                                                
  .موجود است +IRMA AX+/ORتنها براي  ١
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  توضيحات حلراه علت وقوع  پيغام
فشـرده شـود، انـدازه     startکليد 

گيري جديد آغاز نشده و اين پيام 
آغاز انـدازه   براي. ظاهر مي شود

 Readyگيري تا ظاهر شدن پيـام  

for measurement منتظر بمانيد.  
Inject now ع آغاز شوديق مايتزر      

Not injected in the 
expected time 

 يمـدت طـوالن   يبرا يقيع تزريما
ـ تزر يبرا يپس از اعالم آمادگ ق ي

ق نشده يتزر) startفشردن دگمه (
  .است

    

Minimum not 
detected in the 
expected time 

 يدر محــدوده زمــان يقلــه منحنــ
ص داده نشـده  يقابل انتظـار تشـخ  

  .است
    

calculating  در حال محاسبهCO      

Curve end not 
detected! 

 يدر محدوده زمـان  يمنحن يانتها
ص داده نشـده  يقابل انتظـار تشـخ  

  .است
    

Minimum and  
End Not 
Confirmed-Noisy 
Curve 

ــي  ــه  منحن ــده ب ــخيص داده ش تش
شدت نـويزي اسـت در نتيجـه بـا     
فــرض ايــن کــه تشــخيص صــحيح 

ادامـه داده   COنيست به محاسبه 
  .شودنمي

    

Done! Check edit 
menu or oldest 
curve is replaced! 

-انـدازه  ۵پنجره هاي مربوط بـه  

بـراي  . گيري اخير پر شـده اسـت  
مشاهده ميانگين اندازه گيري ها و 

ب آن هـا بـه صـفحه    حذف و انتخا
Edit در غيــر ايــن . مراجعــه کنيــد

و  startصـورت بـا فشـردن کليـد     
آغازاندازه گيـري جديـد، قـديمي    

  .ترين اندازه گيري پاک مي شود
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 يفيزيولوژيک يآالرم ها

  
  آالرم زمان وقوع آالرم ديداري آالرم صوتي

 ECGآالرم 

  شودفعال مي

  .زندچشمک مي HRمقدار  ●
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي● 
پيغام با رنگ زمينه متناسـب بـا سـطح     ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

ميزان ضربان قلب از حد بـاالي  
 HR HIGH  .مجاز تجاوز کرده باشد

  شودفعال مي

  .زندچشمک مي HRمقدار  ●
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي● 
پيغام با رنگ زمينه متناسـب بـا سـطح     ●

 .شودداده ميآالرم نمايش 

ميزان ضربان قلب از حد پـايين  
 HR LOW  .آالرم کمتر باشد

   شودفعال مي

نمايش داده  "0"به صورت  HRمقدار  ●
  .شودمي
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي ●
پيغام با رنگ زمينه قرمز نمـايش داده   ●

 .شودمي

ثانيـه   ۱۰ضربان قلب به ميـزان  
 ECG ASYSTOLE  . گذشته صفر بوده است

 RESPآالرم 

  شودفعال مي

  .زندچشمک مي RR مقدار ●
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي ●
پيغام با رنگ زمينه متناسـب بـا سـطح     ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

نرخ تنفسي از حـد بـاالي تعيـين    
 RR HIGH  .شده تجاوز کرده باشد

  شودفعال مي

  .زندچشمک مي RR مقدار ●
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي ●
پيغام با رنگ زمينه متناسـب بـا سـطح     ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

نرخ تنفسي از حـد پـايين تعيـين    
 RR LOW  .شده کمتر باشد

  شودفعال مي
 .زندنشانگر آالرم چشمک مي ●
با رنگ زمينـه  "RESP APNEA"پيغام ●

 .شودقرمز نمايش داده مي

بـراي مـدت زمـان خـاص هـيچ      
 APNEA  .تنفسي انجام نشده است

  SPO2آالرم 

  شودفعال مي

  .زندچشمک مي SPO2مقدار● 
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي● 
پيغام با رنگ زمينه متناسـب بـا سـطح     ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

از حد باالي مجـاز   SPO2مقدار
 SPO2 HIGH%  .بيشتر است
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  آالرم زمان وقوع آالرم ديداري آالرم صوتي

  شودفعال مي

  .زندچشمک مي SPO2مقدار● 
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي● 
پيغام با رنگ زمينه متناسـب بـا سـطح     ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

از حد پايين تعيـين   SPO2مقدار
 SPO2 LOW %  .شده کمتر است

  شودفعال مي

  .زندچشمک مي PRمقدار● 
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي● 
پيغام با رنگ زمينه متناسـب بـا سـطح     ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

ـ   PRمقـدار  د بـاالي مجـاز   از ح
 PR HIGH  .بيشتر است

  شودفعال مي

  .زندچشمک مي PRمقدار● 
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي● 
پيغام با رنگ زمينه متناسـب بـا سـطح     ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

از حــد پـايين تعيــين   PRمقـدار  
 PR LOW  .شده کمتر است

  شودفعال مي
. و نشانگر آالرم چشمک مي زند PIمقدار

پيغام با رنگ زمينه مناسب با سطح آالرم 
  .شود ینمايش داده م

ــدار ــاال PIمق ــد  ب ــاز  ياز ح مج
 PI HIGH  .بيشتر است

  شودفعال مي
. زنديمو نشانگر آالرم چشمک PI مقدار 

پيغام با رنگ زمينه مناسب با سطح آالرم 
  .شوديمنمايش داده 

ــين  PIمقــدار  ــايين تعي ــد پ از ح
 PI LOW  .شده کمتر است

  شودفعال مي
ــدار ــمک  PVIمقـ ــانگر آالرم چشـ   و نشـ

پيغام با رنـگ زمينـه مناسـب بـا      .زندمي
  .شودميسطح آالرم نمايش داده 

مجـاز   ياز حـد  بـاال   PVIمقدار
 PVI HIGH  .بيشتر است

  شودفعال مي
ــدار  ــمک  PVI مق ــانگر آالرم چش   و نش

پيغام با رنـگ زمينـه مناسـب بـا     . زنديم
  .شودميسطح آالرم نمايش داده 

از حـد پـايين تعيـين     PVIمقدار 
 PVI LOW  .شده کمتر است

  شودفعال مي
ــدار ــمک   SpOCمق ــانگر آالرم چش و نش

پيغام با رنـگ زمينـه مناسـب بـا     . زندمي
  .شوديمسطح آالرم نمايش داده 

مجاز  ياز حد  باالSpOC مقدار 
 SpOC HIGH  .بيشتر است

  شودفعال مي
و نشـانگر آالرم چشـمک   SpOC مقـدار  

پيغام با رنـگ زمينـه مناسـب بـا     . زنديم
  .شوديمنمايش داده سطح آالرم 

از حد پايين تعيين SpOC مقدار 
 SpOC  LOW  .شده کمتر است

  شودفعال مي
ــدار ــمک   SpCOمق ــانگر آالرم چش و نش

پيغام با رنـگ زمينـه مناسـب بـا     . زندمي
  .شوديمسطح آالرم نمايش داده 

مجاز  ياز حد  باالSpCO مقدار
 SpCO HIGH  .بيشتر است
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  آالرم زمان وقوع آالرم ديداري آالرم صوتي

  شودفعال مي
ــمک و ن SpCOمقــدار  شــانگر آالرم چش

پيغام با رنـگ زمينـه مناسـب بـا     . زنديم
  .شوديمسطح آالرم نمايش داده 

از حد پايين تعيين SpCO مقدار 
 SpCO LOW  .شده کمتر است

  شودفعال مي
و نشــانگر آالرم چشــمک   SpMetمقــدار

پيغام با رنـگ زمينـه مناسـب بـا     . زندمي
  .شوديمسطح آالرم نمايش داده 

مجاز  يز حد  باالاSpMet مقدار
 SpMet HIGH  .بيشتر است

  شودفعال مي
و نشـانگر آالرم چشـمک     SpMet مقدار

پيغام با رنـگ زمينـه مناسـب بـا     . زندمي
  .شوديمسطح آالرم نمايش داده 

ــدار ــايين  SpMet مق ــد  پ از ح
 SpMet  LOW  .تعيين شده کمتر است

  شودفعال مي
ــدار ــمک   SpHbمق ــانگر آالرم چش   و نش

پيغام با رنـگ زمينـه مناسـب بـا     . زندمي
  .شوديمسطح آالرم نمايش داده 

ــاال SpHb  مقــدار  ياز حــد  ب
 SpHb HIGH  .مجاز بيشتر است

  شودفعال مي
و نشــانگر آالرم چشــمک   SpHbمقــدار 

پيغام با رنـگ زمينـه مناسـب بـا     . زنديم
  .شوديمسطح آالرم نمايش داده 

از حد پايين تعيين SpHb  مقدار 
 SpHb LOW  .تر استشده کم

 NIBPآالرم 

  شودفعال مي
  .زندچشمک مي SYSمقدار●
  .زندمينشانگر آالرم چشمک ●
پيغام با رنگ زمينه متناسـب بـا سـطح     ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

ــدوده   ــتوليک از مح ــار سيس فش
 NIBP SYS HIGH  .مجاز تجاوز کرده باشد

  شودفعال مي
  .زندچشمک مي SYSمقدار●
 .زندمي آالرم چشمک نشانگر●
پيغام با رنگ زمينه متناسـب بـا سـطح     ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

تر از حـد  فشار سيستوليک پايين
  NIBP SYS LOW  .تعيين شده  باشد

  شودفعال مي
  .زندچشمک مي DIA مقدار●
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسـب بـا سـطح     ●

 .شودمي آالرم نمايش داده

فشار دياسيستوليک از محـدوده  
 NIBP DIA HIGH  .مجاز تجاوز کرده باشد

  شودفعال مي
  .زندچشمک مي DIA مقدار●
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسـب بـا سـطح     ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

فشار دياسيستوليک از محـدوده  
 NIBP DIA LOW  .تعيين شده کمتر باشد
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  آالرم زمان وقوع آالرم ديداري آالرم صوتي

  شودفعال مي
 .زندچشمک ميMAP مقدار●
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسـب بـا سـطح     ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

فشـــار متوســـط شـــرياني از   
محــدوده مجــاز تجــاوز کــرده  

  .باشد
NIBP MAP HIGH 

  شودفعال م
 .زندچشمک ميMAP مقدار●
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي●
م با رنگ زمينه متناسـب بـا سـطح    پيغا ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

تر از فشار متوسط شرياني پايين
 NIBP MAP LOW  .حد تعيين شده  باشد

  TEMPآالرم 

  شودفعال مي
  .زندچشمک مي T1مقدار●
  .زندمي نشانگر آالرم چشمک●
پيغام با رنگ زمينه متناسـب بـا سـطح     ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

ــا ــدازه يدم ــران ــده از  يگي ش
محــدوده مجــاز تجــاوز کــرده  

  .باشد
  

T1 HIGH 

  شودفعال مي
  .زندچشمک مي T1مقدار●
 .زندمينشانگر آالرم چشمک ●
پيغام با رنگ زمينه متناسـب بـا سـطح     ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

شـده از حـد    يگيراندازه يدما
  .تعيين شده  باشد

  
T1 LOW 

  شودفعال مي
  .زندچشمک مي T2 مقدار●
  .زندمينشانگر آالرم چشمک ●
پيغام با رنگ زمينه متناسـب بـا سـطح     ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

ــا ــدازه يدم ــران ــده از  يگي ش
محــدوده مجــاز تجــاوز کــرده  

  .باشد
  

T2 HIGH 

  شودفعال مي
  .چشمک مي زند T2 مقدار●
 .مي زندنشانگر آالرم چشمک ●
بـا سـطح    پيغام با رنگ زمينه متناسـب  ●

 .آالرم نمايش داده مي شود

تر شده پايين يگيراندازه يدما
  .از حد تعيين شده  باشد

  
T2 LOW 

  شودفعال مي
  .زندچشمک مي DTمقدار●
  .زندمي نشانگر آالرم چشمک●
پيغام با رنگ زمينه متناسـب بـا سـطح     ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

ــا  ــتالف دمـ ــال از  ياخـ دو کانـ
اوز کــرده محــدوده مجــاز تجــ

  .باشد
  

DT HIGH 

  شودفعال مي
  .زندميچشمک DTمقدار●
 .زندمينشانگر آالرم چشمک ●
پيغام با رنگ زمينه متناسـب بـا سـطح     ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

دو کانال پايين تـر   ياختالف دما
  .از حد تعيين شده  باشد

  
DT LOW 

  IBPآالرم 
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   .شودفعال مي

  .دزنچشمک ميSYS مقدار●
  . زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسـب بـا سـطح     ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

فشــار سيســتوليک از حــد بــاالي 
  IBP SYS HIGH  .مجاز بيشتر است

   .شودفعال مي

  .زندچشمک مي SYSمقدار ●
  . زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسـب بـا سـطح     ●

 .شودمايش داده ميآالرم ن

فشــار سيســتوليک از حــد پــايين 
 IBP SYS LOW  .تعيين شده کمتر است

  .شودفعال مي

  .زندچشمک مي DIAمقدار ●
  زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسـب بـا سـطح     ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

فشــار دياســتوليک از حــد بــاالي 
 IBP DIA HIGH  .مجاز بيشتر است

  .شودفعال مي

  .زندچشمک مي DIAمقدار ●
 .زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسـب بـا سـطح     ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

فشـار دياســتوليک از حــد پــايين  
 IBP DIA LOW  .تعيين شده کمتر است

  .شودفعال مي

  .زندچشمک ميMEANمقدار ●
 .زندنشانگر آالرم چشمک مي●
م با رنگ زمينه متناسـب بـا سـطح    پيغا ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

از حد باالي مجاز  MEANفشار 
 IBP MEAN HIGH  .بيشتر است

  .شودفعال مي

  .زندچشمک مي MEANمقدار ●
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسـب بـا سـطح     ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

يين از حد پايين تع MEANفشار 
 IBP MEAN LOW  .شده کمتر است

  Mainstream & Sidestream  (  GAS(آالرم 

  .شودفعال مي

  .زندچشمک ميAWRR  مقدار ●
  . زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسـب بـا سـطح     ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

بـاالي   حـد  زنرخ تـنفس ا  مقدار
 AWRR HIGH  .کند تجاوز مجاز

  .شودل ميفعا

  .زندچشمک ميAWRR   مقدار●
  . زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسـب بـا سـطح     ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

پـايين   حـد  نرخ تـنفس از  مقدار
 AWRR LOW  .تعيين شده کمتر باشد



APPENDIXII    دفترچه راهنما  
 

  ٢۵

  آالرم زمان وقوع آالرم ديداري آالرم صوتي

  .شودفعال مي

  .زندچشمک ميEtCo2   مقدار●
  زندنشانگر آالرم چشمک مي●
با رنگ زمينه متناسـب بـا سـطح    پيغام  ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

ـ  ازانتهاي بازدم  CO2مقدار  دح
 EtCo2 HIGH  .تجاوزکند مجازباالي 

  .فعال مي شود

  .زندچشمک ميEtCo2  مقدار ●
  زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسـب بـا سـطح     ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

ـ  ازازدم انتهاي ب CO2مقدار  دح
 EtCo2 LOW  .پايين تعيين شده کمتر باشد

  .شودفعال مي

  .زندچشمک ميFiCo2   مقدار●
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسـب بـا سـطح     ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

 مجـاز  دحـ  دمـي از  CO2مقدار
 FiCo2 HIGH  .کند تجاوز

  .شودفعال مي
 .زندمينشانگر آالرم چشمک  ●
بــا  "CO2 RESP APNEA" پيغــام●

 .زندزمينه قرمز چشمک مي

بـراي مـدت زمـان خـاص هـيچ      
 CO2 RESP APNEA  .تنفسي انجام نشده است

  .شودفعال مي

  .زندچشمک ميEtN2O  مقدار ●
  زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسـب بـا سـطح     ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

ـ  ازتهاي بازدم ان N2Oمقدار  دح
 EtN2O HIGH  .تجاوزکند مجازباالي 

  .شودفعال مي

  .زندچشمک ميEtN2O   مقدار●
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسـب بـا سـطح     ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

ـ  ازانتهاي بازدم  N2Oمقدار  دح
 EtN2O LOW  .پايين تعيين شده کمتر باشد

  .شودفعال مي

  .زندچشمک ميFiN2O   مقدار●
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسـب بـا سـطح     ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

بـاالي   دحـ  دمـي از  N2Oمقدار
 FiN2O HIGH  .کند تجاوز مجاز

  .شودفعال مي

  .زندچشمک ميFiN2O   مقدار●
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي●
تناسـب بـا سـطح    پيغام با رنگ زمينه م ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

پـايين   دحـ  دمـي از  N2Oمقدار
 FiN2O LOW  .تعيين شده کمتر باشد
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  .شودفعال مي

  .زندچشمک ميEtAA   مقدار●
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسـب بـا سـطح     ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

ـ  ازانتهـاي بـازدم    AAمقدار  دح
 EtAA HIGH  .کند جاوزت ازمجباالي 

  .شودفعال مي

  .زندچشمک مي EtAA   مقدار●
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسـب بـا سـطح     ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

ـ  ازانتهـاي بـازدم    AAمقدار  دح
 EtAA LOW  .پايين تعيين شده کمتر باشد

  .شودفعال مي

  .زندچشمک ميFiAA   مقدار●
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسـب بـا سـطح     ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

ــي از AAمقــدار ــاالي  دحــ دم ب
 FiAA HIGH  .کند تجاوز مجاز

  .شودفعال مي

  .زندچشمک ميFiAA   مقدار●
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسـب بـا سـطح     ●

 .شوديآالرم نمايش داده م

ــايين  دحــ دمــي از AAمقــدار پ
 FiAA LOW  .تعيين شده کمتر باشد

  .شودفعال مي

  .زندچشمک ميEtO2   مقدار●
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسـب بـا سـطح     ●

 .آالرم نمايش داده مي شود

ـ  ازانتهـاي بـازدم    O2مقدار  دح
 EtO2 HIGH  .کند تجاوز مجازباالي 

  .شودفعال مي

  .زندچشمک ميEtO2   مقدار●
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسـب بـا سـطح     ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

ـ  ازانتهـاي بـازدم    O2مقدار  دح
 EtO2 LOW  .پايين تعيين شده کمتر باشد

  .شودفعال مي

  .زندچشمک ميFiO2  مقدار ●
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي●
با رنگ زمينه متناسـب بـا سـطح    پيغام  ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

 مجازباالي  دح دمي از O2مقدار
 FiO2 HIGH  .کند تجاوز

  .شودفعال مي

  .زندچشمک ميFiO2   مقدار●
  .زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسـب بـا سـطح     ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

ــدار ــي از O2مق ــ دم ــايين  دح پ
 FiO2 LOW  .ين شده کمتر باشدتعي
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 CSM/BFA آالرم

   .شودفعال مي

  .زندچشمک مي CSI/BFI   مقدار●
  . زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينـه زرد نمـايش داده    ●

 .شودمي

 از مقدار شاخص عمـق بيهوشـي  
 CSI/BFI HIGH  .کند تجاوز مجازباالي  حد

   .شودفعال مي

  .زندک ميچشمCSI/BFI   مقدار●
  . زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينـه زرد نمـايش داده    ●

 .شودمي

 از مقدار شاخص عمـق بيهوشـي  
 CSI/BFI LOW  .پايين تعيين شده کمتر باشد حد

 ST آالرم

   .شودفعال مي

  .زندچشمک مي STعدد ●
  . زندنشانگر آالرم چشمک مي●
ح پيغام با رنگ زمينه متناسـب بـا سـط    ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

بــاالي  حــد از STعــددي مقدار.
 ST HIGH  .کند تجاوز مجاز

   .شودفعال مي

  .زندچشمک مي STعدد ●
  . زندنشانگر آالرم چشمک مي●
پيغام با رنگ زمينه متناسـب بـا سـطح     ●

 .شودآالرم نمايش داده مي

پــايين  حــد از STعــددي مقدار.
 ST LOW  .تعيين شده کمتر باشد
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APPENDIX III 

MASIMO MODULE 
 

Signal Extraction Technology 

INTRODUCTION 

Masimo SET® pulse oximetry is a new and fundamentally distinct method of acquiring, 
processing and reporting arterial oxygen saturation and pulse rate. As illustrated below, Masimo 
SET technology enables the power of adaptive filters to be applied to real-time physiologic 
monitoring by utilizing proprietary techniques to accurately establish a “noise reference” in the 
detected physiologic signal, thus enabling the direct calculation of arterial oxygen saturation and 
pulse rate. Because it is not bound by a conventional “red over infrared” ratio approach, the 
Masimo SET system substantially eliminates the problems of motion artifact, low peripheral 
perfusion and most low signal-to-noise situations. This greatly extends the utility of SpO2 in 
high motion, low signal and noise intensive environments. 

Discrete Saturation Transformation (DST®) Algorithm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masimo SET's most powerful algorithm is DST. All algorithms depend upon assumptions. The 
more assumptions, the weaker the algorithm. DST makes only one assumption - that arterial 
blood has a higher oxygenation than venous – making it the most powerful pulse oximetry 
algorithm. 
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CONVENTIONAL FILTERS 

While pulse oximetry is readily accepted as a standard of care in the Operating Room, Recovery 
Room and most Intensive Care Units, its performance in high motion environments or in patients 
with low perfusion is substantially less than ideal. The reported high incidence of false alarms 
due to motion artifact and the inability of conventional pulse oximetry systems to provide 
information during times of crisis have led to its characterization as a “fair weather friend.” 
Confronted with the problem of motion artifact, false alarms and poor "signal to noise" 
environments, medical equipment manufacturers have utilized band-pass filtering in an attempt 
to address these confounding clinical problems. Band-pass filters, whether in analog or digital 
form, are designed to allow only a physiologic window of interest to pass while rejecting 
frequencies outside the desired frequency band. With the advent of Digital Signal Processing 
(Digital Filtering), the performance of band-pass filtering was improved, but was still unable to 
address the problem of noise occurring within the bandwidth of interest. 

 
 

 

 

 

 

ADAPTIVE FILTERS 

To address the confounding issue of "in-band" noise, a class of filters known as adaptive digital 
filters has evolved. These filters take advantage of the fact that the construction of the filter itself 
is contained within the memory of the microprocessor, allowing its multiplication coefficients, 
symbolized as W0, W1,...Wn-1, to be changed in real time, hence altering the filter's 
characteristic. Thus, the filter can be tuned “on the fly.” The multiplication coefficients 
determine whether the frequency components of an input signal should be cancelled (e.g., 
multiplied by zero) or allowed to pass (e.g., multiplied by one). Given that the filter's coefficients 
can be rapidly changed, adaptive filters derive their name in their ability to change their filtering 
characteristics in response to changing in-band noise. 

The detected physiologic signal is generally composed of both desired signal (S) and undesired 
signal (N) or noise portions. To remove the effects of the undesired signal, some knowledge of 
the noise characteristics, or equivalently its noise reference (N'), must be known. The adaptive 
filter will adjust its filtering characteristics, so that the noise reference input is transformed into 
an estimate of the undesired signal portion (N^ ) of the physiologic signal. A subtracter 
subsequently removes the undesired signal from the physiologic signal to yield an estimate of the 
desired signal portion (S^ ). The combination comprising the adaptive filter and the subtracter is 
commonly called an adaptive noise canceller (ANC). 
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This approach has been widely used in the telecommunications and aerospace industries where a 
suitable noise reference is accessible. Probes are utilized to obtain a noise reference that can then 
be used in conjunction with an adaptive noise canceller to extract a desired signal portion from a 
composite signal containing both desired and undesired signal portions. The problem in applying 
this technique to physiological monitoring is that a noise reference is rarely available. In 
addition, both the noise and the desired signal vary from patient to patient and are quickly and 
continually changing in terms of frequency, amplitude and phase, even within the same patient. 
In pulse oximetry, the noise reference signal required to make an adaptive noise canceller work 
in real time was unavailable until the advent of Masimo Signal Extraction Technology. 

CONVENTIONAL PULSE OXIMETRY 

The conventional "red over infrared" approach measures the differential optical density of red (o) 
and infrared (Iir) light as projected through a vascular bed and calculates a ratio (r) of the optical 
densities. Utilizing the optical density ratio, an arterial oxygen saturation (SpO2) value is 
empirically reported based on the ratio obtained. 
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In the presence of patient motion, the optical densities of red and infrared light contain noise 
portions (Nrd, Nir), thereby falsely altering the optical density ratio and providing an inaccurate 
saturation value. During periods of routine patient motion or low perfusion, the noise 
components within the physiologic signals can be much larger than the desired signals (Srd, Sir). 
In these cases, the optical density ratio is primarily determined by the noise contributions. This 
represents a situation whereby the noise is simply “drowning out” the desired signal. 

In a large noise environment, conventional wisdom holds that pulse oximetry will yield an 
optical density ratio substantially equivalent to "noise over noise" or a ratio of one. This is 
equivalent to a saturation value of approximately 82% in most conventional systems. 

 
 
 

 

 

Confronted with the problems of overwhelming noise and prevented from utilizing adaptive 
digital filters, pulse oximetry manufacturers have resorted to “managing” false alarms. This can 
include extending averaging times or employing a decision matrix to freeze when it decides it 
has detected motion. If the motion persists, it reports zero.  

 

 

The attempt to treat the "symptom" rather than the “core problem” does not provide clinicians 
with continuous real-time information and can be unreliable in critical medical situations. 

MASIMO SET® PULSE OXIMETRY 

Masimo Signal Extraction Technology rejects the conventional wisdom and begins with an 
understanding that during patient motion the venous blood, being at a relatively low pressure, is 
quite susceptible to the local effects of perturbation during motion. Considering the finger for 
example, the venous blood in the vascular bed will be easily deformed during motion, 
representing a significant source of in-band noise within the frequency bandwidth of interest. In 
addition, the venous blood is a strong absorber of light. Hence, it can represent a significant 
contributor to the total optical density during motion episodes. Furthermore, the venous blood 
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saturation is normally lower than the arterial blood saturation. This explains why saturation 
values tend to drop in conventional pulse oximeter systems during episodes of patient motion. 

During routine patient motions (shivering, waving, tapping, etc.), the resulting noise can be quite 
substantial and can easily overwhelm a conventional ratio based oximetry system. Having 
identified the venous blood as a significant contributor to noise during motion, it follows that if 
the noise reference corresponding to the venous component could be measured, then an adaptive 
noise canceller might be utilized to cancel its contribution. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

GENERATING A NOISE REFERENCE 

The detected physiologic signals in response to both red (Ird) and infrared (Iir) light consist of 
desired signal portions (Srd, Sir) as well as undesired signal portions (Nrd, Nir). It is commonly 
understood in pulse oximetry that the desired signal portions are proportional to one another 
through the arterial optical density ratio (ra). This suggests that one should simply subtract the 
product of the arterial optical density ratio and the physiologic signal due to infrared light from 
the physiologic signal due to red light. The resultant is a reference signal that contains only noise 
portions. This is the noise reference signal (N’)  

 

 

 

 

 

If the arterial optical density ratio is known, one can easily calculate the noise reference as just 
described. However, if it were known, one could simply calculate the arterial oxygen saturation 
directly. One would not need to utilize the adaptive noise cancellation process. How does one 
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then use the power of adaptive filters and noise reference signals for pulse oximetry? The answer 
lies in the Discrete Saturation Transform® algorithm. 

DISCRETE SATURATION TRANSFORM® 

The Discrete Saturation Transform algorithm allows one to separate and, consequently, calculate 
the optical density ratios that correspond to both the arterial oxygen saturation (ra) and an 
estimate of the venous oxygen saturation (rv).  

These optical densities are not known beforehand but are required to obtain the appropriate 
reference signals for adaptive noise cancellation. Every optical density ratio, corresponding to 
the patient’s physiological range (SpO2 = 1% to 100%) must be considered. Therefore, the 
DST® algorithm not only uses a noise reference signal, but a whole family of reference signals. 
Each reference signal is used in the adaptive noise cancellation process and each yields 
information regarding the oxygen saturation content of the physiological signals. 

 

 

 
 
 

 

 

A family of reference signals, N'(r), is generated similar to that of a noise reference signal. The 
reference signal, as discussed earlier, is the difference between the physiologic signal due to red 
light (Ird) and the product of an arbitrary optical density ratio (r) and the physiologic signal due 
to infrared light (Ird). Although there is a family of reference signals, based on the selected 
optical density ratio, there are only three distinct cases to consider. If one selects an optical 
density ratio that does not correspond to either arterial or venous oxygen saturation (Case I), the 
reference signal consists of a desired signal portion and an undesired signal portion. In the 
adaptive noise cancellation process, such a signal will not only remove the undesired signal 
portions of the physiologic signal, but also remove the desired signal portions. When an optical 
density ratio that corresponds to the venous oxygen saturation is selected (Case II), the reference 
signal only contains signal portions. Therefore, the output of the adaptive noise canceller will 
consist of the undesired signal portions only. Similarly, when an optical density ratio that 
corresponds to the arterial oxygen saturation is selected (Case III), the reference signal only 
contains noise portions. Therefore, the output of the adaptive noise canceller will consist of the 
desired signal portions only. 
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For each selected value of the optical density ratio, the corresponding reference signal is 
calculated and subsequently processed through an adaptive noise canceller. 

 

 

 

When the selected value for the optical density ratio does not correspond to either the arterial or 
the venous oxygen saturation (Case I), the corresponding output signal will contain little power. 
When the selected value for the optical density corresponds to either the venous oxygen 
saturation (Case II) or the arterial oxygen saturation (Case III), the output signal will contain 
significant output power.  

The power output of the adaptive noise canceller represents the probability that the selected 
optical density ratio, or its corresponding saturation value, is present in the physiologic signal. 
The output power or probability value is plotted for a series of consecutive ratio values 
generating the DST transform. During periods of no motion, a singular peak is generated in the 
DST transform corresponding to the arterial oxygen saturation. 
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In summary, the procedure for determining the arterial oxygen saturation utilizing Masimo SET 
processing is as follows: 

1) Sweep all optical density ratios that correspond to oxygen saturations of 1% to 100%. 

2) Compute the reference signal for each optical density ratio. 

 

3) Measure the output power of the adaptive noise canceller for each reference signal. 

4) Identify the appropriate peak in the DST transform that corresponds to the arterial oxygen 
saturation (largest SpO2 value). 

 

 

 

 

The procedure demonstrates another important feature of Masimo SET pulse oximetry. It is able 
to calculate the arterial oxygen saturation without first extracting or determining discrete pulses 
in the physiologic data. For Masimo SET processing, the saturation algorithm is independent of 
the pulse rate algorithm. This is a significant distinction between Masimo SET systems and 
conventional pulse oximetry systems where the recognition of a clean pulse is a prerequisite for 
the calculation of accurate arterial oxygen saturation. Another advantage of Masimo SET 
technology is that it can monitor arterial oxygen saturation and pulse rate even if the motion 
starts before the pulse oximeter is turned on. It does not require clean data during instrument 
start-up. 
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Results of clinical research and evaluation performed for determining Rainbow 
measurement accuracy 

1. SPO2, SpCO and SpMet accuracy was determined by testing on healthy adult volunteers 
in the range of 60-100% SPO2, 0-40% SpCO, and 0-15% SpMet against a laboratory 
CO-Oximeter. SPO2 and SpMet accuracy was determined on 16 neonatal NICU patients 
ranging in age from 7-135 days old and weighing between 0.5-4.25 kg. Seventy-nine (79) 
data samples were collected over a range of 70-100% SaO2 and 0.5-2.5% MetHb with a 
resultant accuracy of 2.9% SPO2 and 0.9% SpMet. 

2. The Masimo sensors have been validated for no motion accuracy in human blood studies 
on healthy adult male and female volunteers with light to dark skin pigmentation in 
induced hypoxia studies in the range of 70-100% SPO2 against a laboratory CO-
Oximeter and ECG monitor. This variation equals plus or minus one standard deviation. 
Plus or minus one standard deviation encompasses 68% of the population. 

3. The Masimo sensors have been validated for motion accuracy in human blood studies on 
healthy adult male and female volunteers with light to dark skin pigmentation in induced 
hypoxia studies in the range of 70-100% SPO2 against a laboratory CO-Oximeter and 
ECG monitor. This variation equals plus or minus one standard deviation which 
encompasses 68% of the population. 

4. The Masimo SET technology has been validated for low perfusion accuracy in bench top 
testing against a Biotek Index 2 simulator and Masimo’s simulator with signal strengths 
of greater than 0.02% and transmission of greater than 5% for saturations ranging from 
70 to 100%. This variation equals plus or minus one standard deviation wich 
encompasses 68% of the population. 

5. The Masimo sensors have been validated for pulse rate accuracy for the range of 25-240 
bpm in bench top testing against a Biotek Index 2 simulator. This variation equals plus or 
minus one standard deviation which encompasses 68% of the population. 

6. SpHb accuracy has been validated on healthy adult male and female volunteers and on 
surgical patients with light to dark skin pigmentation in the range of 8-17 g/dl SpHb 
against a laboratory CO-Oximeter. This variation equals plus or minus one standard 
deviation which encompasses 68% of the population. The SpHb accuracy has not  been 
validated with motion or low perfusion. 

7. The following substances may interfere with pulse CO-Oximetry measurements: 

• Elevated levels of Methemoglobin (MetHb) may lead to inaccurate SPO2 and SpCO 
measurements. 

• Elevated levels of Carboxyhemoglobin (COHb) may lead to inaccurate SPO2 
measurements. 

• Very low arterial Oxygen Saturation (SPO2) levels may cause inaccurate SpCO and 
SpMet measurements. 

• Severe anemia may cause erroneous SPO2 readings. 
• Dyes, or any substance containing dyes, that change usual blood pigmentation may 

cause erroneous readings. 
• Elevated levels of total bilirubin may lead to inaccurate SPO2, SpMet, SpCO and 

SpHb readings. 
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APPENDIX IV  
EMC  

 
  هشدار 

استفاده از ديگر . تنها از اکسسوريهای توصيه شده توسط توليد کننده استفاده کنيد
  . اکسسوريها ممکن است منجر به افزايش تشعشعات يا کاهش ايمنی سيستم شود

  
  هشدار 

ابراين هد، بنداندازه گيري ها را تحت تاًثير قرار  ممکن است  موبايل و تجهيزات ارتباطي
  .از استفاده از مانيتور در محيط الکترومغناطيسي تعيين شده اطمينان حاصل کنيد

  
  هشدار 

بر مانيتور، سيستم نبايد در مجاورت يا به همراه  EMCبه منظور جلوگيري از اثرات 
تجهيزات ديگر مورد استفاده قرار گيرد و در صورت نياز به استفاده همراه يا در 

يزات، بايد نرمال بودن عملكرد دستگاه در شرايط استفاده مورد تأييد مجاورت ساير تجه
  .  قرار گيرد

  
  هشدار 

  ممنوع    ،کنندهايي که با سيستم مانيتورينگ کار مياستفاده از تلفن همراه در محيط
  سطح باالي امواج الکترو مغناطيسي که توسط سيستم تلفن همراه تشعشع . باشدمي
   .باعث اختالل در عملکرد سيستم مانيتورينگ شود ممکن است ،شودمي
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Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic emissions 

The ALBORZ B9 Modular Patient Care Monitors are intended for use in the electromagnetic 
environment specified below. The customer or the user of the ALBORZ B9 Modular should assure 
that they are used in such an environment. 

Emissions test Compliance Electromagnetic environment - guidance 

RF emissions 
CISPR 11 Group 1 

The ALBORZ B9 Modular use RF energy only for 
their internal function. Therefore, their RF emissions 
are very low and are not likely to cause any 
interference in nearby electronic equipment. 

RF emissions 
CISPR 11 Class B 

The ALBORZ B9 Modular are suitable for use in all 
establishments, including domestic establishments and 
those directly connected to the public low-voltage 
power supply network that supplies buildings used for 
domestic purposes. 

Harmonic emissions 
IEC 61000-3-2 N.A 

Voltage fluctuations/ flicker 
emissions 
IEC 61000-3-3 

N.A 

 
 

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity 
The ALBORZ B9 Modular Patient Care Monitors are intended for use in the electromagnetic 
environment specified below. The customer or the user of the ALBORZ B9 Modular should assure 
that they are used in such an environment. 

Immunity test IEC 60601 
test level 

Compliance 
level 

Electromagnetic environment - 
guidance 

Electrostatic 
discharge (ESD) 
IEC 61000-4-2 

±6 kV contact 
 
±8 kV air 

Complies 

Floors should be wood, concrete or 
ceramic tile. If floors are covered with 
synthetic material, the relative humidity 
should be at least 30%. 

Electrical fast 
transient/burst 
IEC 61000-4-4 

±2 kV for power 
supply lines 
 

±1 kV for input/output 
lines 

Complies 
Mains power quality should be that of a 
typical commercial or hospital 
environment. 

Surge 
IEC 61000-4-5 

±1 kV differential 
mode 
 

±2 kV common mode 
Complies 

Mains power quality should be that of a 
typical commercial or hospital 
environment. 
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Voltage dips, short 
interruptions and 
voltage variations 
on power supply 
input lines 
IEC 61000-4-11 

<5% UT 
(>95% dip in UT) 
for 0.5 cycle 
 

40% UT 
(>60% dip in UT) 
for 5 cycles 
 

70% UT 
(30% dip in UT) 
for 25 cycles 
 

<5% UT 
(>95% dip in UT) 
for 5 sec 

Complies 

Mains power quality should be that of a 
typical commercial or hospital 
environment. If the user of the ALBORZ 
B9 Modular requires continued 
operation, it is recommended that the 
ALBORZ B9 Modular be powered from 
an uninterruptible power supply or a 
battery. 

Power frequency 
(50/60 Hz) 
magnetic field 
IEC 61000-4-8 

3 A/m Complies 

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 ALBORZ B9 Modular Patient Care Monitors are intended for use in the electromagnetic 
environment specified below. The customer or the user of the ALBORZ B9 Modular should assure that 
they are used in such an environment. 

Immunity test IEC 60601 
test level 

Compliance 
level 

Electromagnetic environment – 
guidance 

Conducted RF 
IEC 61000-4-6 
 
Radiated RF 
IEC 61000-4-3 

3 Vrms 
150 kHz to 80 MHz 
 
3 V/m 
80 MHz to 2.5 GHz 

3 V 
 
 
3 V/m 

Portable and mobile RF communications 
equipment should be used no closer to any 
part of the ALBORZ B9 Modular, 
including cables, than the recommended 
separation distance calculated from the 
equation applicable to the frequency of 
the transmitter. 
 
Recommended separation distance 
 
d = 1.17 P  
 
d = 1.17 P   80 MHz to 800 MHz 
 
d = 2.33 P   800 MHz to 2.5 GHz 
 
Where P is the maximum output power 
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rating of the transmitter in watts (W) 
according to the transmitter manufacturer 
and d is the recommended separation 
distance in meters (m). 
Field strengths from fixed RF 
transmitters, as determined by an 
electromagnetic site survey, a should be 
less than the compliance level in each 
frequency range.b 
Interference may occur in the vicinity of 
equipment marked with the following 
symbol: 

 
NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies. 
NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by 
absorption and reflection from structures, objects and people. 
a
  Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM 
radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF 

transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the ALBORZ B9 
Modular  are used exceeds the applicable RF compliance level above, the ALBORZ B9 Modular  should be observed to verify normal 

operation. If abnormal performance is observed, additional measures may necessary, such as reorienting or relocating the ALBORZ B9 
Modular. 

b
  Over the frequency range 150kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m. 

  
 

Recommended separation distances between 
Portable and mobile RF communications equipment and the ALBORZ B9 Modular 

The ALBORZ B9 Modular Patient Care Monitors are intended for use in the electromagnetic 
environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of the 
ALBORZ B9 Modular can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum 
distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the ALBORZ 
B9 Modular as recommended below, according to the maximum output power of the communications 
equipment. 

Rated maximum 
output power of 

transmitter 
W 

Separation distance according to frequency of transmitter 
m 

150 kHz to 80 MHz 
d = 1.17 P 

80 MHz to 800 MHz 
d = 1.17 P 

800 MHz to 2.5 GHz 
d = 2.33 P 

0.01 0.12 0.12 0.23 
0.1 0.37 0.37 0.74 
1 1.17 1.17 2.33 

10 3.70 3.70 7.37 
100 11.7 11.7 23.3 
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For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation 
distance d in meters (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the 
transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to 
the transmitter manufacturer. 

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies. 
NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by 
absorption and reflection from structures, objects and people. 
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APPENDIX V 

IRMA Design and theory 
 

This section describes the basic concepts used in PHASEIN IRMA in terms of design, technical 
solutions and gas measurement. 
  
1. Basic design features 
 
PHASEIN IRMA mainstream multi-gas probe consists of an IRMA sensor head, an oxygen 
sensor cell (optional) and an airway adapter. As all necessary calibration constants are stored 
within each IRMA sensor head, the probes can be replaced without the need for recalibration. 

 
Figure 1. PHASEIN probe with airway adapter. 

 
The IRMA sensor head includes a multi-channel IR bench, a barometric pressure sensor, a signal 
processor, a power regulator, and a RS-232 digital interface. 
 

 
Figure2. PHASEIN probe with airway adapter and O2 sensor –XL. 

 
The ultra compact multi-channel IR micro bench comprises a high reliability infrared source, an 
infrared chopper wheel with an integrated brush less DC micro motor, an infrared detector and 
all necessary components for processing the infrared measurement signal. 
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Chopper wheel with brushless DC micro motor 

Figure 3. IRMA multi-channel IR micro bench. 
 
The airway adapter, with or without an oxygen port (optional), includes the optical components 
for measuring gases - the XTPTM windows that are transparent to light in the wavelength ranges 
of interest. 

 
Figure 4. IRMA airway adapter with oxygen port. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Figure 5. IRMA airway adapter without an oxygen port. 
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The ultra fast response time oxygen sensor is normally integrated in the IRMA probes OR/OR+ 
allowing proximal measurement of INSP/EXP oxygen concentrations. 
 

 
Figure 6. IRMA ultra fast response time oxygen sensor. 

2 Gas measurement and identification 

The IRMA probe snaps in place on the top of the airway adapter. The IRMA airway adapter is, 
for example inserted between the endotracheal tube and the Y-piece of the breathing circuit. The 
respiratory gas measurements are obtained by continuously measuring the infrared light 
absorption, through the XTP windows in the gas flow through the adapter. 
To measure the concentrations and identify the gases, absorption of up to nine different 
wavelengths of infrared light is measured. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7. PHASEIN IRMA IR light path through the IRMA airway adapter. 

 
The measurement of CO2, N2O and anesthetic agents in the breathing gas mixture is based on 
the fact that the different gas components absorb infrared light at specific wavelengths. 
A microprocessor continuously calculates the CO2, N2O and anesthetic agent concentrations 
from the infrared light absorption measurements, using matrix calculations to automatically 
identify which anesthetic agents are present in the gas mixture. Mixtures of maximum two 
anesthetic agents are automatically identified and both agents are measured. If more than two 
agenets are present simultaneously in a gas mixture, an alarm will be set. 
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Oxygen does not absorb infrared light to the same extent as other breathing gases and is therefore 
measured using an ultra rapid response time oxygen sensor (see Section 2.2 Oxygen 
measurement). 
 
2.1 Infrared measurement technology 
 
The absorption spectra for CO2, N2O and the five anesthetic agents Halothane, Enflurane, 
Isoflurane, Sevoflurane and Desflurane are shown in the figure below. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8. Absorption spectra. 
 
PHASEIN IRMA uses the absorption peaks at 4.2 and 3.9 µm for the measurement of CO2 and 
N2O respectively, and five different wavelengths in the 8-12 µm range for anesthetic agent 
measurements. Two additional wavelengths beside the absorption peaks are used as references. 
To measure the absorption of light at these wavelengths, a broadband infrared radiation source is 
used. The light transmitted from the infrared source passes through the XTP windows in the 
airway adapter and is then filtered using a set of narrow optical band pass filters. The individual 
filters are mounted in a rapidly rotating filter wheel that intersects the light path before the light 
reaches the infrared detector. 
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Figure 9. Optical path 
 
No radiation will be absorbed if the airway adapter is empty. The output signal from the detector 
will thus have its maximum amplitude at a concentration of zero, with lower amplitudes at higher 
concentrations. 
2.2 Oxygen measurement 
A fuel cell oxygen sensor uses a membrane that allows diffusion of O2 into the sensor. Inside the 
sensor, there is a sensing electrode (cathode) made of a noble metal such as gold or platinum, 
and a working electrode made of a base metal such as lead or zinc. The electrodes are immersed 
in an electrolyte. Fuel cell oxygen sensors are current generators and do not require any external 
power supply. By connecting a resistor between the anode and the cathode, a voltage 
proportional to the 02 concentration is generated. Since the measurement involves a chemical 
reaction, the fuel cell is gradually consumed during the process (also when the equipment is not 
in use), and requires replacement at regular intervals. 
PHASEIN's oxygen sensor is specially designed to provide an ultra fast response time, thus 
allowing a breath-by-breath analysis of the oxygen waveform at a proximal location (i.e. 
between the patient's endotracheal tube and the Y-piece of the breathing circuit). The vast 
majority of oxygen sensors available on the market are normally too slow for a breath-to-breath 
gas analysis. 
 
For monitors, anesthesia machines and ventilators already equipped with oxygen measuring 
devices, the IRMA probe is available with an O2 sensor dummy instead of the normal oxygen 
sensor. Figure 11 shows an IRMA with the oxygen sensor dummy and figure 2 shows an IRMA 
with oxygen sensor installed. 
 
 
 
3 PHASEIN XTPTM airway adapter 

 
The IRMA disposable airway adapter is inserted between the endotracheal tube and the Y-piece 
of the breathing circuit. The respiratory gas measurements are obtained through the XTP 
windows in the sides of the adapter. 



APPENDIXV    دفترچه راهنما  
 

۶  

As the airway adapter is positioned directly in the airway, its performance can be affected by 
water vapor, patient secretions or nebulized medications that can accumulate on the adapter's 
windows. The use of metered does inhalers can also affect the adapter.The water vapor can 
condense on the surface of the adapter windows in the format of small discrete water droplets. 
This condensation can affect the light absorption through the windows thus affecting the 
precision of the measurement. 

The design and material technology of the XTP windows have special features that prevent a 
decrease in performance when water vapor is present. 
 
The root cause of water droplet formation is the difference in surface tension between the plastic 
and water. This mismatch means that the water condenses into discrete droplets with a high 
contact angle. Figure 10 illustrates a water droplet with various contact angles showing the 
effects of condensed water on light transmission. 
  

 
Figure 10. Effect of condensed water on light transmission. 

 
The XTP windows are specially designed using the latest advances in material technology to 
provide a window minimizing the impact of water vapor on light transmission. Figure 11 
illustrates the light transmission in a XTP window. 

 
 
 

 
 

Figure11. Light transmission through a XTP window 
 

For optimal results, the airway adapter shall not be placed between an endotracheal tube and an 
elbow, as this may allow patient secretions to block the adapter windows. The IRMA airway 
adapter shall be positioned with its windows in a vertical position to help keep patient secretions 
from pooling on the windows. 
 
The airway adapter is designed as a disposable for both adult/pediatric and infant applications. 
The adult/pediatric adapter is available with or without an oxygen port, Fig. 12. 
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Figure 12. IRMA airway adapters:  

Adult/pediatric with and without an oxygen port and infant adapter. 

The airway adapter with an oxygen port is equipped with a hydrophobic bacteria filter to protect 
the oxygen sensor from contamination. Figure.13 illustrates the flow of gases in the adapter and 
the location of the hydrophobic bacteria filter. 

             

Figure13. Flow of gases through an IRMA airway adapter with an oxygen port. 
 
For monitors, anesthesia machines and ventilators already equipped with oxygen measuring 
devices, the airway adapter is available without an oxygen sensor port (see Fig.13). 
 
 
 
 

 Warning   
Do not use the IRMA adult/pediatric airway adapter with infants as the adapter add 6 ml 
dead space to the patient circuit. 
 
The IRMA infant airway adapter has specially designed connectors for minimizing the dead 
space (see fig. 12)  and can be used even for very small patients. The infant adapter is available 
without an oxygen port only. 
 
Effect of water vapor 
The total pressure of the gas mixture is estimated by measuring the actual barometric pressure in 
the IRMA sensor .The partial pressure and the volume percentage of CO2 ,N2O ,O2 and 
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anaesthetic agents depend on the amount of water vapor in the breathing gas. The O2 
measurement will be calibrated to show 20.8% at actual ambient temperature and humidity level, 
instead of showing actual partial pressure. 
20.8 vol % O2 corresponds to the actual O2 concentration in room air with 0.7 vol% H2O 
concentration (at 1013hPa this equals for example at 25°C and 23% RH). The measurement of 
CO2, N2O and anaesthetic agents (e.g. all gases measured by the IR-bench) will always show the 
actual partial pressure at the current humidity level.  
The effects of water vapor are illustrated by the examples in the following table.O2 is assumed to 
be room air calibrated at a humidity level of 0.7 vol% H2O. The two columns to the right show 
the relative error in displayed concentrations when adding or removing water vapor from the gas 
mixture, and referencing the measurement to dry gas conditions at actual temperature and 
pressure (ATPD) or saturated conditions at body temperature (BTPS). 
 

Temp 
[C] 

RH 
[%] 

P 
[[hPa] 

H2O 
part. pres. 
[[hPa] 

Err(rel) 
[%] 

err(rel) 
ATPD[%] 

err(rel)[%] 
BTPS 

10 20 1013 2 0 -0.2 +6.0 
20 20 1013 5 0 -0.5 +5.7 
25 0 1013 0(ATPD) 0 0 +6.2 
25 23 1013 7.3 0 -0.7 +5.5 
25 50 1013 16 0 -1.6 +4.6 
30 80 1013 42 0 -4.1 +2.0 
37 100 1013 63(BTPS) 0 -6.2 0 
37 100 700 63 0 -9.0 -2.8 

 
The table above illustrates that the gas concentrations in the alveoli, where the breathing gas is 
saturated with water vapor at body temperature (BTPS), are 6.2% lower than the corresponding 
concentrations in the same gas mixture after removal of all water vapor (ATPD). 
If calibration of O2 is not performed with room air humidity equal to 0.7 vol% H2O ,the 
difference between the O2 concentration delivered by IRMA and the actual partial pressure of 
O2 will be equal to the concentration of ambient water vapor -0.7%(O2 diff [%] = Conc 
H2O[%]-0.7%. 
For example, if a room air calibration of O2 is performed at a humidity of 1.6 vol% H2O 
(corresponding to 50% RH at 25°C and 1013 hPa) the standard calibration value of 20.8 vol% 
O2 will be 1.6%-0.7%=0.9% too large. The correct O2 concentration (actual partial pressure of 
O2) at theses conditions is (1-0.009)*20.8=20.6 vol%O2. 
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APPENDIX VI 

ISA Design and Theory  

1. Gas measurements 

The measurement of CO2, N2O and anesthetic agents is based on the fact that different gases 
absorb infrared light at specific wavelengths. The analysis of respiratory gases by the ISA gas 
analyzers are therefore performed by continuously measuring the infrared light absorption in the gas 
flow through an infrared spectrometer. Oxygen, on the other hand, does not absorb infrared light to 
the same extent as other breathing gases and is therefore measured using alternative methods.  

The gas analysis  

At the heart of an ISA gas analyzer, the SIGMA spectrometer is seated. The SIGMA spectrometer 
uses a proprietary broadband infrared radiation source to transmit light through the gas sample. 
Before reaching the gas sample, the light path is intersected by narrowband optical filters that only 
let through light corresponding to selected wavelength peaks of the measured gases. At the other 
end of the light path, a sensor detects the portion of the light that is not absorbed by the gas. The 
amplitude of the detector output is an inverse function of the gas concentration. Thus, at a 
concentration of zero, the amplitude is at its maximum.  

If the gas sample is a mixture of several components that absorb light at the same wavelength, such 
as a mixture of two anesthetic agents, the absorbed radiation will be the sum of the absorption of the 
agents. To determine the concentration of each of the individual gases, several filters have to be 
used. The ISA gas analyzers therefore uses the SIGMA spectrometer, which contains up to nine 
different narrowband filters to facilitate simultaneous measurement of CO2, N2O and a mixture of 
any two of the five anesthetic agents.  

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 1. Gas absorption spectra 
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The selection of the optical filters within the spectrometer is crucial to the characteristics and 
performance of the gas analyzers. The SIGMA spectrometer uses the strong absorption peaks at 4.2 
and 4.5 µm for CO2 and N2O measurements and five wavelengths in the 8 to 10 µm long wave 
infrared range (LWIR) for the anesthetic agent calculations. The LWIR contains strong absorption 
peaks for the anesthetic agents and negligible interference from other common respiratory gases, 
such as alcohol and acetone, that could degrade measurement accuracy.  

In addition to the measurement filters, two optical filters appropriately located within the 4 to 10 
µm range are used as references.  

2. Oxygen measurement 

Oxygen does not absorb infrared light to the same extent as other breathing gases and is therefore 
measured using alternative methods. The ISA OR+ analyzer is fitted with a paramagnetic oxygen 
sensor, and the ISA AX+ module is designed be fitted with either a paramagnetic or a galvanic 
(fuel-cell) oxygen sensor.  

Paramagnetic oxygen analysis  

Paramagnetic oxygen analyses are based on measurements of the attractive force exerted by a 
strong magnetic field applied to the oxygen molecules in a gas mixture. The paramagnetic analyzer 
distinguishes oxygen from other gases as a function of their magnetic susceptibility. Due to its 
paramagnetic nature, oxygen is attracted into the magnetic field, while most other gases are not. On 
a scale, where oxygen is assigned the value 100, most other gases have a magnetic susceptibility of 
close to zero.  

The Servomex sensor  

An oxygen sensor well suited for the ISA gas analyzer is the PM1116 paramagnetic oxygen sensor 
from Servomex. In this sensor, a symmetrical non-uniform magnetic field is created. If oxygen is 
present, it will be attracted into the strongest part of this field. Two nitrogen-filled glass spheres are 
mounted on a rotating suspension within the magnetic field. Centrally on this suspension, a mirror 
is mounted. A light beam projected on the mirror is reflected onto a pair of photocells. Oxygen 
attracted into the magnetic field will push the glass spheres from the strongest part of the magnetic 
field, causing the suspension to rotate. When this rotation is detected by the photocells, a signal is 
generated and passed to a feedback system. The feedback system will pass a current around a wire 
mounted on the suspension, causing a restoring torque that keeps the suspension in its original 
position. The current flowing around the wire is measured. This current is directly proportional to 
the oxygen concentration.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Figure 2. Oxygem measurement with Servomex PM1116 paramagnetic oxygen sensor. 
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The most important benefits of the paramagnetic oxygen sensor are:  

•Fast rise time  

•High stability and accuracy  

•No chemicals to replace or renew  

•Low maintenance requirements  

Galvanic oxygen analysis  

As an alternative to the paramagnetic sensor, the ISA gas analyzer is designed be fitted with a 
galvanic oxygen sensor. A galvanic fuel-cell oxygen sensor uses a membrane that allows diffusion 
of O2 into the sensor. Inside the sensor, there is a sensing electrode (cathode) made of a noble metal 
such as gold or platinum, and a working electrode made of a base metal such as lead or zinc. The 
electrodes are immersed in an electrolyte. Fuel-cell oxygen sensors are current generators and do 
not require any external power supply. By connecting a resistor between the anode and the cathode, 
a voltage proportional to the O2 concentration is generated.  

Since the measurement involves a chemical reaction, the fuel cell is gradually consumed during the 
process (also when the equipment is not in use), and requires replacement at regular intervals.  

3. Sampling 

A sidestream gas analyzer continuously removes a gas sample flow from the respiratory circuit, for 
example a nasal cannula, a respiratory mask or the Y-piece of an intubated patient. The gas sample 
is fed through a sampling line to the gas analyzer. The sampled gas is usually warm and humid, and 
cools down in contact with the wall of the sampling line. Water therefore condenses in form of 
droplets on the inner wall of the sampling line. These droplets could potentially occlude the 
sampling line and interfere with the gas measurement.  

The Nomoline  

To overcome the shortfalls of current gas sampling solutions, the Nomoline sampling line has been 
developed for the ISA sidestream gas analyzers.  

Warning: Use only Nomoline sampling lines manufactured by PHASEIN.  

Unlike traditional solutions that remove water vapor and collect water in a container, the Nomoline 
sampling line incorporates a unique water separation section, the NOMO section. This section is 
made of a special polymer and a hydrophobic bacteria filter that removes water vapor and aspired or 
condensed water. Water and water vapor passes through the membrane-like surface of the sampling 
line and evaporates into the surrounding air, while leaving O2, CO2 and anesthetic gases 
unaffected. 
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Figure 3. The Nomoline (no moisture) sampling line. 

To protect the ISA analyzer, the Nomoline includes a filter with the bacterial filter efficiency of  
≥ 99.9980 %. It is important to be aware that secretions and nebulized medications may attach to 
the surface of the bacteria filter, and may cause clogging.  

Warning: Do not use the ISA gas analyzer with metered-dose inhalers or nebulized medications as 
this may clog the bacteria filter.  

The Nomoline sampling lines are specially designed for 50 ml/min low sample flow applications. 
The Nomoline has a very low dead space that results in an ultra-fast rise time, making 
measurements of CO2, N2O and anesthetic agents possible even at high respiratory rates. ISA 
sidestream gas analyzers are therefore suitable for adult, pediatric and infant patients.  

The Nomoline sampling line is available in 2 and 3 meter versions and comes with a male Luer 
Lock type connector to work with different kinds of third-party sampling equipment, including 
patient interfaces for intubated, nasal and oral sampling. Although the selection of optimal patient 
interfaces is crucial, the Nomoline sampling line fits in any normal configuration.  

Flow control  

During normal operation, a sidestream gas analyzer is continuously fed with a small sample gas 
flow. To pull the gas through the sampling line and maintain a steady flow, a high-precision flow 
control system is required. In ISA sidestream gas analyzers, the flow control system consists of an 
integrated micro pump, a zero valve and a flow controller. The pump is fitted with a low-power 
brushless motor having three miniature ball bearings to ensure trouble free operation without 
regular maintenance. Its balanced shaft design and integrated pneumatic filter virtually eliminate 
pressure and flow variations. 

System response  

In any sidestream gas monitoring system, there are three major time parameters involved:  

•Total system response time  

•Delay time  

•Rise time  
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When designing a sidestream gas monitoring system, the physical characteristics of several 
components have to be considered. Parameters such as sampling volume, tubing material, tubing 
diameter and the physical design of the sampling interfaces play decisive roles in determining the 
responsiveness of the system.  

Generally, the total system response time equals the delay time plus the rise time.  

The delay time is defined as the time required for a step function change at the sampling site to 
result in 10% of the final value. Parameters affecting the delay time are the sample flow rate, tubing 
length and tubing inner diameter. In mainstream gas monitoring, where no tubing exist, the delay 
time is virtually zero, whereas a sidestream system has a sample delay time of a few seconds.  

The rise time is defined as the time required for a step function change at the sampling site to bring 
about a rise from 10% to 90% of the final gas concentration value.  

4. Gas data concentration  

Gas measurement units  

Gas concentration is reported in units of volume percent. The concentration is defined as:  

% gas   =                                                              *  100  

 

The total pressure of the gas mixture is measured by a cuvette pressure sensor in the ISA gas 
analyzer.  

For conversion to other units, the actual atmospheric pressure sent from the ISA sidestream 
analyzer may be used, e.g.  

CO2 in mmHg = (CO2 concentration) x (atm. pressure value in kPa from ISA) x (750 / 100).  

Example: 5.0 vol% CO2 @ 101.3 kPa Ö 0.05 x 101.3 x 750 / 100 = 38 mmHg  

Effects of humidity  

The partial pressure and the volume percentage of CO2, N2O, O2 and anesthetic agents depend on 
the amount of water vapor in the measured gas. The O2 measurement will be calibrated to show 
20.8 vol% at actual ambient temperature and humidity level, instead of showing actual partial 
pressure. 20.8 vol% O2 corresponds to the actual O2 concentration in room air with 0.7 vol % H2O 
concentration (at 1013 hPa this equals for example 25°C and 23% RH). The measurement of CO2, 
N2O, and anesthetic agents (e.g. all gases measured by the IR-bench) will always show the actual 
partial pressure at the current humidity level.  

In the alveoli of the patient, the breathing gas is saturated with water vapor at body temperature 
(BTPS).  

When the breathing gas is sampled, and passing the sampling line, the gas temperature will get 
close to the ambient temperature before reaching the ISA sidestream gas analyzer. As the Nomoline 

Partial pressure of gas component  
Total pressure of gas mixture 
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removed all condensed water, no water will reach the ISA gas analyzer. The relative humidity of the 
sampled gas will be about 95%.  

If CO2 values at BTPS are required, the following equation can be used:  

EtCO2 (BTPS) = EtCO2 * ( 1 – ( 3.8 / Pamb) ) 

where:  

EtCO2 = EtCO2 value sent from ISA [vol %] Pamb = Ambient pressure sent from ISA [kPa]  

3.8 = Typical partial pressure of water vapor condensed between patient circuit and ISA [kPa] 
EtCO2(BTPS) = EtCO2 gas concentration at BTPS [vol%]  

O2 is assumed to be room air calibrated at a humidity level of 0.7 vol% H2O.  

Spectral broadening  

The presence of oxygen and nitrous oxide can cause some interference in the CO2 measurement. 
This is known as spectral broadening.  

Nitrous oxide, N2O: 

ISA sidestream analyzers capable of N2O measurements automatically compensates for spectral 
broadening caused by nitrous oxide.  

When using an ISA sidestream gas analyzer without this capability, the current nitrous oxide 
concentration should be transmitted to the ISA Gas analyzer using the SetN2O command. 

For most applications, sufficient accuracy in CO2 measurement will be achieved by setting N2O to 
one standard concentration used always with N2O in use, as recommendation 50 vol%, SetN2O 50 
for actual concentrations in the span 30 – 70 vol% N2O. When N2O is not in use send SetN2O 0. 
The default value is 0.  

By using this range, see table below, the maximum CO2 error with N2O compensation on (30-70%) 
will be limited to 3.2 % relative.  

N2O range N2O parameter 
0-30 vol% 0 
30-70 vol% 50 

Oxygen, O2:  

ISA sidestream analyzers capable of O2 measurements automatically compensates for spectral 
broadening caused by nitrous oxide.  

When using an ISA sidestream gas analyzer without this capability, the current nitrous oxide 
concentration should be transmitted to the ISA Gas analyzer using the SetO2 command.  
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For most applications, sufficient accuracy in CO2 measurement will be achieved by dividing the 
oxygen concentration into three ranges: “high”, “medium” and “low”. By using these ranges, along 
with the SetO2 values in the table below, the maximal relative CO2 error will be limited to 1.2%.  

O2 range O2 parameter 
0-30 vol% 0 
30-70 vol% 50 
70-100 vol% 85 

5. Interfering gas and vapor effects  

Gas or vapor Gas 
level CO2 Agents N2O 

  ISA CO2 ISA AX+ - 1) - 1) 
N2O 4) 60 V% - 2)  - 1) - 1) 
HAL 4) 4 V% - 1)  - 1) - 1) 
ENF , ISO , SEV 4) 5 V% +8 % of reading 3)  - 1) - 1) 
DES 4) 15 V% +12 % of reading 3)  - 1) - 1) 
Xe (Xenon) 4) 80 V% -10 % of reading 3) - 1) - 1) 
He (Helium) 4) 50 V% -6 % of reading 3) - 1) - 1) 
Metered dose inhaler 
propellants 4) Not for use with metered dose inhaler propellants 

C2H5OH (Ethanol) 4) 0.3 V% - 1) - 1) - 1) - 1) 
C3H7OH (Isopropanol) 4) 0.5 V% - 1) - 1) - 1) - 1) 
CH3COCH3 (Acetone) 4) 1 V% - 1) - 1) - 1) - 1) 
CH4 (Methane) 4) 3 V% - 1) - 1) - 1) - 1) 
CO (Carbon monoxide) 5) 1 V% - 1) - 1) - 1) - 1) 
NO (Nitrogen monoxide) 5) 0.02 V% - 1) - 1) - 1) - 1) 
O2 5) 100 V% - 2) - 2) - 1) - 1) 

Note 1: Negligible interference, effect included in the specification “Accuracy, all conditions”  

above.  

Note 2: Negligible interference with N2O / O2 concentrations correctly set, effect included in the  

specification “Accuracy, all conditions” above.  

Note 3: Interference at indicated gas level. For example, 50 vol% Helium typically decreases  

the CO2 readings by 6%. This means that if measuring on a mixture containing  

5.0 vol% CO2 and 50 vol% Helium, the actual measured CO2 concentration will  

typically be (1-0.06) * 5.0 vol% = 4.7 vol% CO2.  

Note 4: According to the EN ISO 21647:2004 standard.  

Note 5: In addition to the EN ISO 21647:2004 standard.  
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