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راهنمای کاربری دستگاه الکرتوکاردیوگراف()ECG

صفحه کلیذ:
لسوت غفحِ ولیذ ثستِ ثِ هذل ٍ ضشوت سبصًذُ ثِ لحبػ ضىل ظبّشی ٍ ًَع ولیذّب هی تَاًذ ثسیبس هتفبٍت ثبضذٍ ،لی ثِ
ٍسیلِ آى ّب هی تَاى وبسّبی صیش سا اًجبم داد:
کلیذ  ON/OFFدستگاه :ثِ ٍسیلِ آى هی تَاى دستگبُ سا سٍضي ٍ خبهَش ًوَد.
کلیذ  MANUALو  :AUTOثب ایي ولیذّب هی تَاى ًَع ػولىشد دستگبُ اص ًظش دستی ٍ یب خَدوبس هطخع
ًوَد .اگش ثب ایي ولیذ هُذ وبسی دستگبُ سا سٍی

 Manualثگزاسین ،اپشاتَس لبدس خَاّذ ثَد اص هیبى لیذّبی

دٍاصدُ گبًِ ّش وذام سا وِ هَسد ًیبص است ،اًتخبة وٌذ .دس حبلی وِ ثب اًتخبة هُذ وبسی  Autoدستگبُ ثِ عَس
خَدوبس ولیِ دٍاصدُ لیذ سا گشفتِ ٍ چبح هی وٌذ.
کلیذ انتخاب سزعت یا  :Speedثِ ٍسیلِ ایي ولیذ ،اپشاتَس دستگبُ هی تَاًذ ثستِ ثِ ًَع ثیوبس ٍ تَغیِ
پضضه ،سشػت حشوت وبغز سا اًتخبة وٌذ .سشػت حشوت وبغز هی تَاًذ یىی اص همبدیش  ٍ 25 ،5یب mm/s
 50سا داضتِ ثبضذ.
کلیذ تنظین ضزیة تقویت هوج خزوجی (  :)gainثِ ٍسیلِ ایي ولیذ هی تَاى اًذاصُ هَج سسن ضذُ ثش
سٍی وبغز سا تٌظین وشد .همبدیش هؼوَل آى  ٍ 1 ،0/5یب  2cm/mvهی ثبضذ.
کلیذ فیلتز :اص ایي ولیذ ثشای فؼبل ٍ یب غیشفؼبل وشدى فیلتش دستگبُ استفبدُ هی ضَد.
کلیذهای انتخاب لیذ :ثِ ٍسیلِ ایي ولیذّب دس غَستی وِ دس هُذ وبسی  Manualثبضین ،هی تَاًین لیذ هَسد
ًظش خَد سا اًتخبة وٌین .لبثل روش است وِ ایي ولیذ (یب ولیذّب) دس هُذ  Autoغیشفؼبل هی ثبضٌذ.
کلیذ  :1mvثِ ٍسیلِ ایي ولیذ یه سیگٌبل ثِ اًذاصُ  1mvدس خشٍجی ایجبد هی ضَد وِ جْت تست خشٍجی ٍ
ًیض تٌظین للن هی تَاى اص آى استفبدُ وشد.
کلیذ تنظین صذا :ثِ ٍسیلِ آى هی تَاى ثیضس (  )Beezerدستگبُ سا لغغ ٍ یب ضذت غذای آى سا تٌظین وشد.ایي
ولیذ دس ثؼضی اص هذل ّب ٍجَد ًذاسد.
کلیذ شزوع (  :)Startثِ ٍسیلِ ایي ولیذ ٍ پس اص اًجبم تٌظیوبت الصم ،دستگبُ ضشٍع ثِ گشفتي ًَاس للت اص
ثیوبس هی وٌذ.
کلیذ پایاى ( :)Stopدس هُذ  Manualثشای اتوبم وبس ثبیذ اص ایي ولیذ استفبدُ وٌین.
تذکز :دس ثسیبسی اص دستگبُ ّبی  ECGولیذ  Stop ٍ Startدس یه ولیذ ادغبم ضذُ اًذ.
کاتل اتصال لیذها :ثستِ ثِ ًَع دستگبُ هی تَاًذ  ٍ 6 ،3یب  12لیذ ثبضذ ٍلی اوثش دستگبُ ّبی  ECGهَجَد دس
ثبصاس تَاًبیی دسیبفت ٍ پشداصش  12لیذ سا داسًذ.
صفحه نوایشگز :ثستِ ثِ ًَع ٍ هذل دستگبُ اص غفحِ ًوبیطگش ثشای ًوبیص تٌظیوبت دستگبُ ٍ دس ثشخی هذل ّب
ثشای ًوبیص خشٍجی  ECGگشفتِ ضذُ اص ثیوبس استفبدُ هی ضَد.
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تاطزی پشتیثاى :اغلت دستگبُ ّبی  ECGػالٍُ ثش استفبدُ اص ثشق ضْشی ،اص یه ثبتشی لبثل ضبسط ًیض جْت
تبهیي اًشطی الىتشیىی هَسد ًیبص دستگبُ دس هَالؼی وِ استفبدُ اص ثشق ضْشی هوىي ًیست ،استفبدُ هی وٌٌذ.
چاپگز :ثِ جْت چبح اعالػبت  ECGگشفتِ ضذُ اص ثیوبس ثش سٍی وبغز اص ایي سیستن استفبدُ هی ضَد وِ ضبهل
لسوت ّبی سسبم ،سیستن تغزیِ وبغز ،هخضى وبغز ٍ سٌسَس وبغز هی ثبضذ.
اقذاهات السم قثل اس استفاده اس دستگاه:
دهبی اتبلی وِ دس آى ًَاس للت گشفتِ هی ضَد ثبیذ هٌبست ثبضذ ثِ عَسی وِ ثیوبس احسبس سشهب ًىٌذ.
دس ٌّگبم گشفتي ًَاس  ECGثشاًىبسد ثبیذ اص ّش عشف حذٍد  10 cmثب دیَاسّبی اعشاف فبغلِ داضتِ ثبضذ.
ثِ جْت سػبیت هسبئل ایوٌی ٍ جلَگیشی اص اثشات ًبهغلَثی وِ اهَاج الىتشیىی ٍ الىتشٍ هغٌبعیسی هَجَد
اثل صهیي الضاهی است.
یفیت  ECGگشفتِ ضذُ اص ثیوبس هی گزاسد ،استفبدُ اص ن
دس هحیظ ثش سٍی ن
دستگبُ ّوَاسُ ثِ ثشق هتػل ثبضذ.
اغز استبًذاسد هخػَظ ّش دستگبُ استفبدُ ًوبییذ.
اثل ثیوبس ٍن
اص ن
اسدیَگشاف داسًذ ،هجْض ثِ چطن
هؼوَالً دستگبُ ّبی  ECGوِ حبلت اتَهبتیه ثشای ثجت ًَاس الىتشٍن
اسدیَگشاف سوت ایي
اغزّبی الىتشٍن
ن هشثغ ّبی هطىی سًگ ن
الىتشًٍیه هی ثبضٌذ .ثبیستی دلت ضَد ُ
ن اص همبثل آى ػجَس وٌذ.
سٌسَس لشاس گشفتِ ثبضذ ثِ ًحَی ُ
خبغیت فٌشی هچ ثٌذّب ًجبیذ اص ثیي سفتِ ثبضذ ،لسوت هىٌذُ پَآسّب ًجبیذ پَسیذگی داضتِ ثبضذ ٍ سغَح
نالً تویض ٍ ػبسی اص جشم ٍ طل خطه ضذُ ثبضذ.
فلضی آى ّب ٍ دستجٌذّب ًیض ثبیذ اه
نگهذاری و سزویس دستگاه:
اسی ٍ یب حذالل سٍصی یه ثبس ثب استفبدُ اص یه پبسچِ ًشم (یب پٌجِ) آغطتِ ثِ الىل یب
 پس اص ّش ضیفت ن
اثل  ٍ ECGلیذٍایشّب سا تویض ًوَدُ ٍ سپس خطه ًوبییذ.
آة ٍ غبثَى ،ن
 حذالل ّفتِ ای یه ثبس ًَن للن یب وشیستبل حشاستی ثب پٌجِ ٍ الىل سفیذ تویض ضَد.
ّ وَاسُ ثبیذ اص وبغزّبی استبًذاسد ٍ هٌبست (سبیض وبغز هٌبست) استفبدُ وشد.
 اگش دس  ECGاص ثبتشی ّبی  NI-Cdاستفبدُ ضذُ است ،ثشای عَالًی تش ضذى ػوش آى ّب حتوبً ثبیذ ایي ثبتشی ّب ثِ
عَس هٌظن ضبسط ٍ دضبسط ضًَذ.
 اگش دس دستگبُ  ECGاص ثبعشی ّبی سشثی استفبدُ ضذُ استّ ،شگض ایي ثبعشی ّب ًجبیذ وبهالً دضبسط ضًَذ ٍ ثْتش
ایي است وِ دستگبُ ّوَاسُ پس اص استفبدُ ،ثشای ضبسط ضذى ثبعشی ثِ ثشق هتػل ضَد.
ن ثشق ضْش سٍی تشسین ًَاس للت اثش ًبهغلَة هی گزاسد ،استفبدُ اص ثبتشی داخلی دستگبُ
 دس هىبى ّبیی ُ
سدى آى تَغیِ هی ضَد.
ثشای سٍضي ن
نىد
نس ًوی ى
ن ثذٍى ٍجَد ثبعشی داخلی ،دستگبُ یب اغالً ا
 ثشخی دستگبُ ّب ثِ گًَِ ای عشاحی ضذُ اًذ ُ
ًتشل ٍ دس
ًذُ ای هی ضَد ،لزا ثبتشی داخلی دستگبُ ثِ غَست دٍسُ ای ن
ٍ یب دچبس هطىالت هتؼذد ٍ پشان
غَست لضٍم تؼَیض ضَد.
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سدى فیلتشّبی داخل دستگبُ ( ) EMG ٍ HUMتَغیِ
ًذ ،فؼبل ن
نس هی ن
ن دستگبُ ثب ثشق ضْش ا
ٌّ گبهی ُ
هی گشدد.
 دستگبُ ّبی هخبثشاتی ،پشتبثل ،سبػت ّبی هچی ثبعشی داس ٍ هَثبیل (ثب اهَاج  )RFهی تَاًٌذ ثش ػولىشد
دستگبُ تبثیش ثگزاسىد.
 دستگبُ سا تحت ضَن یب ًَسبًبت ضذیذ لشاس ًذّیذ.
 دس حول ٍ ًمل دستگبُ دلت الصم سا هجزٍل داسیذ ٍ حتوبً اص تشالی استفبدُ وٌیذ.
سدُ ٍ سپس الىتشٍدّب سا ثِ ثذى ثیوبس
ن الىتشٍدّب ًػت هی ضًَذ ،تویض ن
 پَست ثیوبس سا دس هىبى ّبیی ُ
هتػل ًوبییذ.
 سغَح فلضی پَآسّب ٍ دستجٌذّب ثبیذ ثب سعَثت هٌبست ًبضی اص طل ( ECGدس غَست ػذم ٍجَد طل اص
سد) ثِ سظح پَست هتػل ضَد ٍ تب اًتْبی گشفتي ًَاس ثبثت ٍ هشعَة ثبلی
آة ًیض هی تَاى استفبدُ ن
ثوبًذ.
ت ثبضذ.
نالً ثذٍى حشن
 ثیوبس دس حیي گشفتي ًَاس  ECGثبیذ اه
 ثشای گشفتي لیذ ُ IIةغَست  Longاص حبلت  Manualاستفبدُ ًوبییذ.
 دس غَست گیش وشدى وبغز دس ثیي غلغه ّبّ ،شگض ًجبیذ آى سا ثِ ٍسیلِ اجسبم سخت خبسج وشد.
ن دس صهبى گشفتي ًَاس ُ ECGةٍجَد هی آیذ (ثِ خػَظ اًَاع پبساصیت ّب) هشثَط ثِ
 ػوذُ هطىالتی ُ
اثل ثیوبس دستگبُ هغوئي ضَیذ.
اثل ثیوبس هی ثبضذ .لزا دس غَست ثشٍص چٌیي هطىالتی اثتذا اص سبلن ثَدى ن
ن
اثل ثیوبس جذاً خَدداسی ًوبییذ.
ًص ّبی هحىن ٍ تٌذ ثِ ن
ضص ٍ ن
 اص اػوبل ن
اثل ثیوبس لشاس گشفتِ ثبضذ.
اثل ثشق دستگبُ سٍی ن
ٌّ گبم گشفتي ًَاس ًجبیذ ن
نالً هحىن
اثل ثیوبس داخل هحل هخػَظ خَد دس هچ ثٌذّب ٍ پَآسّب ثب پیچ هشثَعِ اه
 اتػبل فیص ّبی ن
ضَد.
اثل ثیوبس دس ٌّگبم ضَن
سدى ن
اثل  ECGدس همبثل ضَن هحبفظت ضذُ است .ثٌبثشایي جذا ن
ٍ سٍدی ن
دادى ضشٍسی ًیست.
ّ ش سبل ایي دستگبُ ثبیذ تحت وٌتشل ّبی فٌی ٍ ایوٌی دلیك لشاس گیشد.
توجه :دفتشچِ ساٌّوبی دستگبُ سا حتوبً لجل اص استفبدُ اص آى هغبلؼِ ًوبییذ.
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