
 نشانگر آالرم

 صفحه نمایش
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 .برای جابجایی بین گزینه ها و نمودارها ازچرخش وبرای انتخاب ازفشردن این دکمه استفاده کنید :ناب -0

 کردن دستگاه کلید روشن و خاموش -2

 کند دهد که دستگاه از باتری داخلی استفاده می میدر صورت روشن بودن نشان : باتریگر ناشن -3

 و یا اتمام عملیات گرفتن فشارخونجهت شروع :  NIBPدکمه  -4

 برای خارج شدن از منو و بازگشت به صفحه اصلی:  Mainدکمه  -5

 (ثانیه 2فشردن دکمه بیش از )یا دائمبرای ساکت کردن آالرم به صورت موقت :  Silence دکمه -6

 این وضعیت خارج شدن از نیز و (فریز)ثابت کردن شکل موج جهت:  Freezeدکمه  -7

 غیر فعال است:  Recordدکمه  -8

 برای ورود به منوی سیستم از این دکمه استفاده نمایید:  Menuدکمه  -9

 شود در صورت وصل بودن برق شهر این نشانگر روشن می: نشانگر برق شهر -01

 

 انبینمای ج جلونمای 
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 IBPاتصال پروب 

 ECGاتصال کابل 

 
 اتصال کاف فشار

 

 SPO2پروب اتصال 

 فشار

 



 ناحیه اطالعات بیمار -0

 زمان سیستم -2

 ی فنیاناحیه آالرمه -3

 نشانگر صدای سیستم -4

 ناحیه آالرمهای فیزیولوژیک -5

 ناحیه شکل موجها -6

 پارامترها پنجره -7

 ناحیه اطالعات فوری و وضعیت باتری -8

 Standbyنشان  -9

 

 تمیز کردن مانیتور

توان با پارچه نرم و تمیز و به  سطح خارجی دستگاه را می

 :کمک محلولهای ذیل تمیز نمود

 صابون رقیقآب و  -0

 آب و آمونیاک رقیق -2

 (سفید کننده) آب ژاول رقیق شده  -3

 (٪ 37-35)  فرمالدئید رقیق شده -4

 (٪ 3) آب اکسیژنه  -5

 ( ٪ 71) ایزوپروپانول/ اتانول  -6

 

 

 

 

 

 ضد عفونی کردن سیستم

شود ضد عفونی طبق قوانین بیمارستان و تنها در موارد  توصیه می. سیستم شود تواند سبب آسیب به ضدعفونی کردن می

یا موادی ( ٪ 71یا ایزوپروپانول  ٪71اتانول ) موادی که بر پایه الکل : مواد ضد عفونی کننده توصیه شده .ضروری صورت گیرد

 .که بر پایه آلدئیدها هستند

 صفحه نمایش

 پنجره پارامترها

 


