
  "  راهنمای استفاده از دستگاه مانیتورینگ قلبی"

1-ON/OFF : با فشار این دکمه صفحه نمایش دستگاه را بعد از اطمینان از اتصاالت روشن می کنیم.  

2-Menu :                      با فشار این دکمه وارد منوی اصلی تغییـرات دسـتگاه شـده ، اطالعـات مـورد نظـر راتنظـیم

  . فعال می کنیم با فشار این دکمه منو را غیر"ومجددا

3-ECS :                    با فشار این دکمه می توان از اعمال تغیرات در پارامترهای دستگاه ویا کار کردن با یـک منـوی

  .خاص صرف نظر کرد

4-ECG  SENS :  برای تغییر در حساسیت نمایش در منحنیECGاز این دکمه استفاده  می شود .  

5- : ECG  LEADینگ قلبی بیمار، این دکمه کاربرد داردبرای تنظیم لید مورد نظر در مانیتور.  

6-RESP  LEAD :برای تغییر اشتقاق مورد نظر که در استخراج تنفس استفاده می شود، کاربرد دارد.  

7-RESP  SENS :برای تغییر حساسیت نمایش در منحنی تنفس کاربرد دارد.  

8-:NIBP Start/stopتولیک بکار می رود برای شروع اندازه گیری فشار خون سیستولیک ودیاس.  

9-IBP  ZERO ALL :  برای انجام عملیات صفر کردن همزمان دو کانالIBPبکار می رود .  



  "راهنمای استفاده از دستگاه سونی کیت"

  .دستگاه را روشن کنید POWER  ONابتدا با دکمه-1

2- VOLUMدستگاه در جهت عقربهای ساعت کم یازیاد می شود .  

 ناحیه شکم باردار روی سطح شکم حرکت داده ؛به محض شـنیدن صـدای               پرپ را پس از ژل زدن     -3

  .ضربان قلب جنین ،می توان تعداد ضربان را شمرد 

  . کرده وپرپ آن را تمیز ودر جای اصلی قرار دهید Offدستگاه را-4

  

  



  "راهنمای استفاده از دستگاه چادر فتوتراپی"

  . بدن کودک برسانید ابتدا دمای اتاق را به درجه حرارتمناسب دمای-1

  . دستگاه را روشن نموده ودر فاصله مناسب از کات کودک قرار دهید-2

  . لباس های کودک را خارج نمایید-3

  . ناحیه تناسلی وچشم ها را با پدهای مخصوص بپوشانید-4

  . کودک را با کات ، زیر دستگاه فتوتراپی قرار دهید-5

 ،رعایت فاصله کودک تا دستگاه وسایرنکات ایمنی         از روشن بودن دستگاه،پوشش مناسب کودک      -6

  .اطمینان حاصل نمایید



  "راهنمای استفاده از دستگاه هود وداروهای شیمی درمانی"

  . از محافظ  هایی مثل عینک،ماسک،گان ودستکش استفاده نمایید-1

  . قرار دهیدONکلید روشن شدن المپ هارا روی -2 

  .ر دهید قراONکلید روشن شدن فن را روی -3

  .کلید روشن شدن دستگاه را بزنید-4

  . شیشه متحرک را به  طرف باال بکشید-5

 داروهای شیمی درمانی ،سرنگها،آب مقطر وسرم ها ی مورد نیاز وست سرمها را  داخل دسـتگاه                  -6

  .قرار دهید

  .مقدار داروها و نحوه مصرف آنها را با دستور پزشک چک نمایید-7

  .ر حل نموده،رقیق نمایید وسرم ها را هوا گیری کنیدداروها را مطابق دستو-8

  .بر روی هر یک از داروها مشخصات بیمار ومدت استفاده را بنویسید-9

  .بعد از اتمام کار، سطح دستگاه را با آب بشویید-10

  .پس از خشک کردن دستگاه، آن را خاموش نمایید-11

  



  "راهنمای استفاده از دستگاه وارمر"

  .اخه را به پریز بزنید ابتدا دو ش-1

  . را روشن کنیدPOWer دکمه -2

  .نوزاد را در کات حفاظ دار مناسب قرار دهید-3

  .فاصله مناسب وارمر را با نوزاد تنظیم کنید-4

  .پس از انجام معاینات الزم،  دستگاه را خاموش کنید-5



  "راهنمای استفاده از دستگاه چادر اکسیژن"

  .صل وروشن کنیدابتدا دستگاه را به برق و-1

  . دستگاه را به کپسول اکسیژن، وصل کنید-2

  .آب مقطر دستگاه راچک کنید"حتما-3

  .درجه حرارت دستگاه را طبق دستور پزشک تنظیم کنید-4

  .مقداراکسیژن را طبق دستور پزشک تعیین وتنظیم کنید-5



  "راهنمای استفاده از دستگاه بالد گاز"

BLOOD  GAS  SYSTEM  AVL 99))((  

  .سی سی وارد سرنگ کنید2/1 ابتدا سرنگ را هپارینه وخون شریانی را به اندازه -1

  . باشدREADY دستگاه را بررسی کنید تا در حالت -2

  .  را زده وخون هپارینه را به آرامی از دریچه وارد دستگاه کنیدSYring دکمه -3

 ثانیه از محل    90فشار دهید وبعد از      را Startپس شنیدن صدای بوق، ادامه ورود خون را قطع ودکمه           -4
  .پرینت جواب را دریافت نمایید

پـس از فـشار   ... جهت وارد کردن اطالعاتی از قبیل درجه حرارت، هموگلـوبین، سـن، شـماره تخـت و                -5
  . را فشار دهید تا اطالعات ثبت شودEnter، پارامتر مربوطه را انتخاب و وکلید Startدادن کلید 



  "از دستگاه انکوباتورراهنمای استفاده "

قرار دهید دراین موقع چـراغ سـبز رنـگ    ON  را روی offکلید. دوشاخه رابه پریزبرق وصل کنید-1

  . روشن و خاموش خواهد شد"تا زمانیکه دستگاه کارمیکند چراغ زر د متناوبا.روشن میشود

طبـق تجـویز    (را  درجـه حـرارا ت      . درجه سانتیگرادقابل تنظیم است    38الی  28دمای داخل هود از     -2 

  .درجه حرارت را ثابت نگهدارید) 34-31(توسط ولوم کنترل،انتخاب کنید در حدود )پزشک

لـذا نـیم سـاعت قبـل از         . دقیقه اسـت   30 الی 20مدت زمان الزم برای رسیدن به دمای پایدار حدود          -3

  اوردن نوزاد دستگاه را روشن نمایید

4-200CC    وبا فشار مالیم به قسمت پـایین محفظـه ،آنـرا     آب مقطر یا جوشیده سرد شده اماده کنید 

  . دوران داده واز دهانه آن به تدریج آب مقطر را وارد مخزن نمایید

  . سطح آب هیچگاه از خط ماکزیمم باالتر واز خط مینیمم پایین تر نباشدتوجه کنید

  .سی سی آب مصرف میشود200در شرایط فعالیت معمولی دستگاه ،روزانه در حدود 

  . از گذاشتن نوزاد در دستگاه الزم است بررسی نمایید که همه قطعات در جای خود قرار دارد بعد-5

 سـاعت یکبـار آب      24 به منظور پیشگیری از رشد میکروارگانیسها در مخـزن اب الزم اسـت هـر                 -6

  . خالی کنید"داخل دستگاه را کامال

یـا  %) 1(سـاولن رقیـق     .ونی نماییـد  بعد از استفاده از دستگاه الزم است دستگاه را تمیز وضد عف           -7

  .هایژن رقیق برای ضد عفونی کردن مناسب هستند جهت ضد عفونی کردن از الکل استفاده نشود

  .هیچگاه دستگاه را زیر نور مستقیم خورشید قرار ندهید-8

 هر گز دستگاه را در مجاورت وسایل گرم کننده ویا خنک کننده ویا در مسیر جریان هوای سـرد                    -9

  .ندهیدقرار 



  "راهنمای استفاده از دستگاه پالس ا کسی متر"

NELLGR))((  

برای اینکه از دستگاه پالس اکسی متری استفاده بهینه داشته باشـید، دسـتگاه همیـشه در بـرق                   -1

  .وآماده شارژباشد

  .دکمه         را فشار داده، تا نمودار در صفحه منحنی پدیدار شود-2

  . تنظیم کنید %99را معادل SPO2  میزانHR  نمایان و بر حسبSPO2/BPmنمودار روی صفحه-3

مد باال را تعیین کنید تا دستگاه شروع بکار کند،  در صـورت عـدم تعیـین دکمـه                    /  دکمه مد پایین   -4
  .فوق، دستگاه آالرم خواهد زد



  "راهنمای استفاده از دستگاه ساکشن"

  .وضدعفونی گردد تمیز ، چک وپس از هر بار مصرف"لوله ساکشن مرتبا-1

 .فیکس باشد" کامال،درب شیشه ساکشن-2

 .سوند نالتون سایز مربوطه توسط کانکشن به لوله دستگاه وصل وفیکس گردد-3

 .را فشار دهید دکمه سبز ،خاموش کردن وچک کردن دستگاه جهت روشن و-4

 .لعکسا وبد چرخانیب پیچ روی بدنه دستگاه را برعکس ،در صورت استفاده از شیشه سمت راست-5

 .نظافت شود"بعد از هر بار ساکشن ،شیشه ها کامال-6

 .باید در کیسه مخصوص باشد"سوند نالتون حتما-7

 .چک واستریل وصل شود"رابط ساکشن وسر ساکشن مرتبا-8



  "راهنمای استفاده از دستگاه سرنگ پمپ"

  . در سمت راست دستگاه را روشن کنیدpowerکلید -1

  .) کنیدانتخابرا نوع سرنگ ( شود دستگاه کالیبر می -2

  .دکنی انتخاب  را میزان داروی تزریقیFLow Rate  با کلید-3

  .دستگاه شروع بکار می کندStart با کلید -4

تزریـق را بـه میـزان     Rapid،Rest بـا فـشار همزمـان کلیـد        یدجهت تزریق دوز بلوس می توان     -5
  .د انجام دهی،دستور داده شده

  .کنیدستگاه به پیام روی صفحه نمایشگر توجه زدن دALarmدر صورت -6

    



  "راهنمای استفاده از کپسول اکسیژن"

  مقـدار آن را نـشان مـی        ، چنانچه مخزن حاوی اکسیژن باشد     کنید،ابتدا شیر مخزن اکسیژن را باز       -1
  .دهد

  .دریزیب آب مقطر ، تا خط نشانگر مخزن آب --2

  .درجه جیوه است10تا 1  از که درجه آندشیر مانومتر را بر حسب دستور پزشک تنظیم کنی-3

ـ را چک کرده وپس از اطمینان از سـالم بـودن بـر روی بینـی بی                 )سوند نازال ( ژنیرابط اکس  -4 ار م
  .دفیکس کنی

  :1توجه

 سـوند نـازال      رابط اکـسیژن را از     ، بیمار نیاز به ماسک اکسیژن داشت      ،چنانچه طبق دستور پزشک   
  .دجدا کرده وبه ماسک متصل وروی بینی ودهان بیمار فیکس کنی

  :2توجه

  .یدیما از راحتی تنفس بیمار اطمینان کامل حاصل نرپس از اتمام کا



 "راهنمای استفاده از دستگاه ونتیالتور"

  .مطمئن شوید) اکسیژن وهوای فشرده( ابتدا از برقراری جریان برق وگاز طبیعی -1

  .وزن بیمار ووضعیت او اطالع داشته باشید از -2

  . مسیربرق ، اکسیژن وفشارهوا را وصل کنید-3

  . را که در پشت دستگاه قرار دارد، روشن کنیدON دکمه -4

 مورد نظـر را     Modeدستگاه را تنظیم و    ) TV(  براساس وزن بیمار و دستور پزشک، حجم جاری          -5

  .انتخاب کنید

 ، دسـتگاه را  Fio2و ) Respiratory Rate(،  تعداد تنفس     )TV( جاری  پس از تنظیم مقدار حجم -6

  .به بیمار وصل کنید

  . سمع ریه های بیمار را جهت اطمینان از کارکرد صحیح ونتیالتور انجام دهید-7



  ")اشتودکار( شوکD.Cراهنمای استفاده از دستگاه"

COR  PULS)(  

  .نید ، دستگاه را روشن کDEFI ابتدا با دکمه -1

  . با فشار دکمه، مقدار انرژی درخواستی را تعیین کنید-2

  . ژول می باشد200‐50 مختص انرژی 5دکمه -3

  .با فشار یکی از دکمه های پدالها، دستگاه شارژ می شود-4

  .با فشار همزمان دکمه روی پدالها انرژی تخلیه می شود-5

  :  توجه

  . ژول، شوک می دهد200فقط  ل، ژو 360 باشد، بجایBifazicدر صورتیکه دستگاه 



  PREMEDIC "راهنمای استفاده از دستگاه الکتروشوک "

  .را برای روشن شدن دستگاه فشار دهید  ابتداعالمت                     -1

  .را فشار دهید111  برای استفاده از لیدهای مورد نظر، -2

  .برای استفاده از پدالها، دکمه پدال را انتخاب کنید-3

  . برای استفاده از ولتاژ دستگاه،  شماره ولتاژ را بفشارید-4

  . ، دکمه مورد نظر را انتخاب کنیدSPO2برای استفاده از -5

  .استفاده کنیدALarm  ، از دکمه SPO2برای تنظیم آالرم -6

  .برای جا انداختن نوار، دکمه فلش دار را بزنید-7

  . برای گرفتن نوار، دکمه عالمت نوار را بزنید-8

برای شارژ کردن ولتاژ، دکمه پدال را فشار دهید وبا فشار هر دو دکمه، ولتاژ مورد نظـر را تخلیـه           :توجه
  .کنید

  :خاموش کردن دستگاه

  .  ثانیه، عالمت آالرم نگهداشته می شود3برای خاموش کردن دستگاه تا 



 "ZoLLراهنمای استفاده از دستگاه الکتروشوک مدل"

  :است) بایوفازیک( وشوک دفیبریله وسینکرونایزT.CP‐ECGیتم مانییتورینگ دستگاه مورد نظردارای س

A(نحوه تست کردن دستگاه:  

  .وصل می نماییمTest Defibrillatorکابل الکتروشوک را به سیم -1

  . قرار می دهیمDefib 1 کلید وضعیت دستگاه را بر روی -2

  .می کنیم ژول تنظیم 30میزان انرژی خروجی از دستگاه الکتروشوک-3

  . تخلیه می نماییمShockدستگاه را شارژ نموده وانرژی را بوسیله دکمه -4

 ( Bنحوه استفاده از سیستم الکتروشوک:  

 وصـل  Apex خارج نموده ودر محـل تعبیـه شـده بـرروی پـدال         Testerکابل الکتروشوک را از سیم      -1
  .مینماییم

  .رده،دستگاه را تخلیه مینماییم میزان ونوع شوک را طبق دستور پزشک معالج تعیین ک-2

 ( Cنحوه استفاده از قسمت مانیتورینگ دستگاه:  

  .کلید تنظیم را بر روی قسمت مانیتور قرار می دهیم-1

  . انجام شودECGلیدهای سینه ای را به بیمار وصل نموده تا پایش -2

 ( Dنحوه استفاده از پیس میکر:  

 .اتصال پدهای پیس میکر پوستی وصل مینماییمسیستم رابط مانیتورینگ را به محل مخصوص -1

 . قرار می دهیمPACERکلید تنظیم را بر روی -2     

 .پدهای پوستی را یکی در جلوی سینه ودیگری را در پشت بیمار قرار می دهیم-3     

  . دستگاه را طبق نظر پزشک معالج تنظیم می نماییمout PUT وRateمیزان -4     

 .ملکرد پیس میکر را بدقت بررسی می نماییمشروع کار وع--5    



  ")UVاشعه (راهنمای استفاده از دستگاه اولترا ویوله "

  . ابتدا وسایل اضافی را از اتاق مربوطه خارج می نماییم-1 

  . دستگاه را روشن می نماییمONکلید -2 

  تمام تمام وسایل ایمنی را در مورد اتاق مربوطه رعایت کرده،در وپنجره را بسته و-3

  .منافذ را با پارچه می پوشانیم

  .ساعت دستگاه را در اتاق قرارمی دهیم6در مدت -4

  . می نماییم OFF ساعت دستگاه را 6پس از مدت -5

  . تاریخ وطول مدت استفاده را در برگه یاد داشت می کنیم-6

  

  



  "و نگهداری آنECG نحوه کار با دستگاه "

   به لحاظ شـکل ظـاهری و نـوع کلیـد هـا              ECGوشرکت سازنده   این قسمت بسته به مدل      : صفحه کلید    -1
  :وان کارهــای زیــر را انجــام داد   مــی توانــد بــسیار متفــاوت باشــد ولــی بوســیله آنهــا بایــد بتــ         

  .بوسـیله آن دسـتگاه را روشـن و خـاموش مـی کنـیم                :  کلید روشـن و خـاموش کـردن دسـتگاه            – 1-1
اگربا این کلید مد    ) : auto(و یا خودکار     ) manual(تی   کلید انتخاب نوع عملکرد دستگاه ازنظر دس       – 1-2

 بگذاریم اپراتـور قـادر خواهـد بـود تـا از میـان لیـدهای دوازده گانـه                    manualکاری دستگاه را بر روی      
 دستگاه به طور خودکـار  autoدر حالیکه با انتخاب مد کاری . هرکدام را که مورد نیاز است انتخاب نماید   

  .گرفته و چاپ می نماید کلیه دوازده لید را 

تواند بسته به نوع بیمار و توصیه پزشک         بوسیله این کلید اپراتور دستگاه می     :  کلید انتخاب سرعت     -1-3
 50 ویـا    25 ،   5سـرعت حرکـت کاغـذ مـی توانـد یکـی از مقـادیر                . سرعت حرکت کاغذ را انتخـاب نمایـد         

mm/s را به خود اختصاص دهد. 

بوسیله این کلید می توان اندازه مـوج رسـم شـده        ) : gain( موج خروجی    ریب تقویت ض کلید تنظیم    -1-4
ــود   ــیم نمـ ــذ را تنظـ ــادیر معمـــول. بـــر روی کاغـ ــا gain  ،1 0.5مقـ ــد cm/mv 2 و یـ   . مـــی باشـ

  .از ایـن کلیـد بـرای فعـال و یـا غیـر فعـال نمـودن فیلتـر دسـتگاه اسـتفاده مـی شـود                             :  کلید فیلتر    -1-5
 باشـیم میتـوانیم لیـد       manualبوسیله این کلیدها در صورتیکه در مد کـاری          :  کلیدهای انتخاب لید     -1-6

          غیـر فعـال     autoدر مـد    ) یـا کلیـدها     ( قابـل ذکـر اسـت کـه ایـن کلیـد             . مورد نظر خود را انتخاب نماییم       
  .می باشند 

ه بـه جهـت    شـود کـ     در خروجی ایجاد مـی     1mvبوسیله این کلید یک سیگنال به اندازه         : 1mv کلید   -1-7
  .تست خروجی و نیز تنظیم قلم می توان از آن سود جست 

دستگاه را قطع ویا شدت صدای آن را تنظـیم           ) beezer(بوسیله آن میتوان بیزر     :  کلید تنظیم صدا     -1-8
  .این کلید در بعضی از مدلها وجود ندارد . نمود

یمات الزم ، دستگاه شروع به گرفتن نوار        بوسیله این کلید و پس از انجام تنظ        ) : start( کلید شروع    -1-9
  .از بیمار می کند 



در بسیاری از   ( . برای اتمام کار باید از این کلید استفاده کنیم         manualدر مد   ) : stop(  کلید پایان    -1-10
  ). در یک کلید ادغام شده اندstop و start کلید ECGدستگاه های 

ــصاالت -2 ــی   :  ات ــیم زم ــرق ، س ــل ب ــر کاب ــشتمل ب ــد     ) earth( ن م ــی باش ــدها م ــصال لی ــل ات   .و کاب
  . کابــل بــرق جهــت تــامین جریــان و ولتــاژ مــورد نیــاز دســتگاه از بــرق شــهری اســتفاده مــی شــود  -
 به جهت رعایت مسائل ایمنی و جلوگیری از اثرات نـامطلوبی کـه امـواج الکتریکـی و الکترومغناطیـسی                     -

یمار می گذارد ، استفاده از کابل زمین الزامـی مـی             گرفته شده از ب    ECGموجود در محیط بر روی کیفیت       
 در تبسته به امکانات موجود می توان از کابل کـشی زمـین ، لولـه کـشی آب ، شـوفاژ و در نهایـ       . باشد  

  .صورت در دسترس نبودن هیچ یک از موارد فوق از تخت بیمار برای اتصال سیم زمین استفاده نمود 

  و یا دوازده لید باشـد ولـی اکثـر دسـتگاه         6 ،   3دستگاه می تواند شامل      کابل اتصال لیدها بسته به نوع        *
ــای  ــد   ECGهـــ ــد را دارنـــ ــردازش دوازده لیـــ ــایی دریافـــــت و پـــ ــازار توانـــ ــود در بـــ   . موجـــ

  
  


