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این دستگاه توانایی مانیتور کردن سه پارامتر اساسـی یعنـی تعـداد ضـربانات قلـب جنـین              

(FHR) انقباضات رحمی  (UA)و حرکت جنین را داراست .  

این دستگاه به صورت غیرتهاجمی عمـل کـرده و هـر سـه پـراب آن بـه صـورت خـارجی               

(External)کند  عمل می .  

 twinتواند بـا اسـتفاده از پـراب     دستگاه می(ین براي مانیتور کردن تعداد ضربانات قلب جن 

پس از پیدا کردن مکان حـدودي قلـب جنـین بـه کمـک               ) هاي دوقلو را نیز مانیتور کند       جنین

را روي محــل ) پــراب مـدور (لمـس کــردن و یـا اســتفاده از فتوسـکوپ پــراب اولتراسـوند     

دقیـق قلـب    روي پـراب مکـان   LEDحدودي قلب جنین گذاشته و با توجه به چـشمک زدن           

 پرنـورتر و منظمتـر چـشمک    LEDهر چه پراب به قلب جنین نزدیکتر باشد   . جنین را بیابید  

هرگز فراموش نکنید که سطح پراب اولتراسوند باید به اندازه کـافی آغـشته بـه ژل               . زند    می

پس از پیدا کردن جاي قلـب جنـین بایـد پـراب اولتراسـوند را روي بـدن               . اولتراسوند باشد 

این کار را با استفاده از کمربند مخـصوص و عبـور دادن کمربنـد از زیـر     .  کنیدمادر محکم 

 انجـام   LEDهـاي آن روي       کمربند با استفاده از سوراخ    کمر مادر و محکم کردن دو طرف        

پراب باید کامالً روي بدن مادر محکم باشد مخصوصاً در مـورد مـادران چـاق و یـا                . دهید

راب را کـامالً روي بـدن مـادر فـشار داده و بـا کمربنـد       مادرانی که زایمان چندم آنهاست پ   

  .محکم نمایید

را روي ) پراب مـستطیل شـکل  (براي مانیتور کردن انقباضات رحمی باید پراب توکوتنومتر      

پـراب توکوتنـومتر نیـازي بـه ژل نـدارد و        . قله رحم گذاشته و با کمربند آن را محکم کنیـد          

محکم کردن کمربند را زمـانی انجـام دهیـد        . ده نمود هرگز نباید براي این پراب از ژل استفا       

بعـد از   . که مادر در آن لحظه داراي انقباض شدید نباشد و در حـالتی آرام و پایـدار باشـد                  
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محکم کردن پراب با کمربند فشاري اضافی ناشی از بسته شـدن کمربنـد بـه پـراب اعمـال                   

ند در حالتی نرمـال، دکمـه       شود که براي حذف این فشار اضافی باید پس از بستن کمرب             می

TOCO ZERO) را فـشار  پنل جلـویی مـانیتور  روي ) صفر کننده فشار پراب توکوتنومتر 

  .دهید

 TOCOهرگز فراموش نکنید که بعد از بستن کمربند روي پراب توکوتنـومتر دکمـه   : نکته 

ZEROرا فشار دهید .  

  . زیر کمر مادر عبور دهیدتوانید هر دو کمربند را با هم از براي راحتی مادر می: نکته 

گـذاري از   ابزار نشانه (Remote Markerبراي مانیتور کردن حرکات جنین از ابزاري بنام 

 مـادر   بـراي ابتدا بایـد . گیرد شود که این ابزار در اختیار مادر قرار می    استفاده می ) راه دور 

 سپس ابـزار را در  که دقیقاً چه چیزي را به عنوان حرکت جنین در نظر بگیرد          توضیح دهید   

اختیار مادر گذاشته تا هر بار که حرکـت جنـین را احـساس کـرد دکمـه روي آن را یکبـار                      

و همچنـین   LCDروي صـفحه  این دکمه فلش رو به سمت بـاال     با فشار دادن    . فشار دهد 

روي کاغذ پرینت بین دو نمودار مربوط به تغییرات ضربان قلب جنین و انقباضـات رحمـی          

تـوان تعـداد دفعـات حرکـت کـردن       ها در طول زمان می با شمردن تعداد این فلش    افتد و     می

  .جنین را محاسبه کرد

  :تعداد ضربانات قلب جنین 

 نمـایش  LCD در قـسمت بـاالي   (Fetal Heart Rate : FHR)تعداد ضربانات قلب جنـین  

در ســمت چـپ آن ناحیــه پارامترهــاي عـددي و در ســمت راســت نمــودار   . شــود داده مـی 

  . شود ییرات تعداد ضربان قلب جنین در طول زمان نمایش داده میتغ
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اطالعـاتی کـه بـراي    . تواند یک یا دو جنین را به طور همزمـان مـانیتور کنـد    این دستگاه می  

اولتراسـوند   (US1عبـارت  . شود نیز دقیقاً مانند جنین اول اسـت         جنین دوم نمایش داده می    

نـشان  ) اولتراسـوند دوم   (US2ن اول و عبـارت      نشان دهنده اطالعات مربوط به جنـی      ) اول

اگر پراب اولتراسوند تنها مخصوص یـک جنـین      . دهنده اطالعات مربوط به جنین دوم است      

شـود دیگـر نـشان داده      نمـایش داده مـی  US1 که در پایین    US2باشد اطالعات مربوط به     

  .نخواهد شد

  
ر آشـکار شـدن ضـربان قلـب جنـین      مت با هربا نماد قلب نشان داده شده در این قس              : 

  ) روي پراب اولتراسوندLEDمانند . (زند یکبار چشمک می

شود کم یا زیـاد بـودن تنظـیم صـداي      نماد بلندگو که در این قسمت نشان داده می         :         

  مربــوط بــه قطــع بــودن صــدا و نمــاد               نمــاد. دهــد  قلــب جنــین را نــشان مــیضــربان

در حالت مانیتور کردن دو جنین هنگامیکه بخواهیم بـه          . ربوط به حداکثر صداست   م          

صداي قلب یک جنین به طور واضح گوش دهیم باید صـداي قلـب مربـوط بـه آن جنـین را         

 Speakerبراي تنظیم کـردن صـدا دکمـه    . زیاد کرده و صداي قلب جنین دیگر را کم نماییم   

       روي آن اسـت فـشار دهیـد تـا نمـاد                   کـه نمـاد          را   صفحه جلویی مانیتور  روي  ) بلندگو(

در ایـن   .  شروع بـه چـشمک زدن کنـد        US1در ناحیه پارامترهاي عددي مربوط به                  
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افزایش یا کاهش خطـوط  . توان صدا را کم یا زیاد کرد  هنگام با چرخاندن ناب به طرفین می      

بـا فـشار دادن مجـدد دکمـه        . ا کاهش صداسـت   جلوي نماد بلندگو مشخص کننده افزایش ی      

شـود و    میزان تنظیم شده صدا براي جنین اول ثبت مـی     روي صفحه جلویی مانیتور   بلندگو  

کنـد   اگر دستگاه دو جنین را مـانیتور مـی  . زند   دیگر چشمک نمی   US1نماد بلندگو در ناحیه     

اد بلنـدگو در  این کار عالوه بر ثبت میزان صـداي قلـب جنـین اول، سـبب چـشمک زدن نمـ           

. توان صداي قلب جنین دوم را نیز تنظـیم کـرد   شود که با چرخاندن ناب می    می US2ناحیه  

پس از تنظیم کردن مجدداً دکمه بلندگو را فشار دهید تا میزان تنظیم شده بـراي جنـین دوم         

  .نیز ثبت شود

ضربان قلـب جنـین از   هاست و در صورتی که  این نماد به معنی فعال بودن آالرم             :     

 آالرم تجاوز کند یا بر اثر حرکت جنین، ضربان قلب جنـین دیگـر آشـکار         تعیین شده  حدود

کند و عالوه بـر صـداي آالرم پـارامتر مربوطـه کـه       نشود سیستم شروع به آالرم دادن می  

درون منـو غیرفعـال شـده باشـند یـک           هـا     اگـر آالرم  . زند  تولید آالرم کرده نیز چشمک می     

  .هاست افتد           که نشان دهنده غیرفعال بودن آالرم روي این نماد می ضربدر

عدد فعلی تعـداد ضـربان قلـب جنـین نیـز بـه صـورت بـزرگ در ایـن ناحیـه نمـایش داده                     

در سمت راست این قسمت نمودار تغییـرات تعـداد ضـربان قلـب جنـین در طـول                   . شود  می

ی عمودي حـداقل و حـداکثر محـدوده         در سمت چپ نمودار خط    . شود  زمان نمایش داده می   

دهد بسته بـه اینکـه از اسـتاندارد آمریکـایی      قابل نمایش تغییرات تعداد ضربان را نشان می  

المللی استفاده شود این محدوده متغیر خواهد بود که بعـداً درون منـوي مربـوط بـه                   یا بین 

 شـوند   داده مـی روي این خط عمودي دو عدد دیگر نیز نـشان    . شود  پرینتر توضیح داده می   

 امتـداد حـد بـاال و پـایین آالرم دو    روي نمـودار در   . اند  که نشاندهنده حد باال و پایین آالرم      
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شود که تجاوز کردن تعداد ضربان قلب جنین از حـدود تعیـین شـده بـه       خط افقی رسم می   

 بودن جنین نیز کـاربرد  Accelerateاین خطوط براي تعیین     . راحتی با چشم مشاهده شود    

  .شود د که در ادامه توضیح داده میدارن

  :انقباضات رحمی 

 در پایین ناحیه تعـداد ضـربان قلـب نمـایش     (Uterine Activity : UA)انقباضات رحمی 

در سمت چپ ناحیه پارامترهـاي عـددي مربـوط بـه انقباضـات رحمـی و در        . شود  داده می 

  .دوش سمت راست نمودار تغییرات انقباضات در طول زمان نشان داده می

  
 نشانگر این است که این اطالعـات مربـوط بـه            TOCOدر ناحیه پارامترهاي عددي عبارت      

پـراب توکوتنـومتر در حقیقـت       . دهد  پراب توکوتنومتر بوده و انقباضات رحمی را نشان می        

یک حسگر فشار است که فشار وارد آمده از طرف قله رحم مادر بر اثر انقباضات رحـم را             

اده شده به عنوان انقباضات رحمی عددي برحسب میلـی متـر جیـوه    عدد نشان د. سنجد  می

(mmHg) عـدد فعلـی میـزان    .  باشـد 100 تا 0توان بین  باشد و محدوده تغییرات آن می    می

در سـمت راسـت پـایین    . شود این انقباضات به صورت بزرگ در این ناحیه نمایش داده می     

 TOCO کـه موسـوم بـه عـدد     شـود  این عدد، عدد کـوچکی درون پرانتـز نـشان داده مـی    

Baseline توانـد   ایـن عـدد مـی   . دهد  بوده و میزان خط پایه براي این انقباضات را نشان می

روي نمودار در سطح انتخاب شده بـراي  .  داشته باشد20 و  یا 5 ,10  ,15مقادیري برابر 
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نمـود تـا   توان به عنوان یک مبنا استفاده     شود و از این خط می       این عدد خطی افقی رسم می     

  .را به راحتی مشخص نمود دانقباضاتی را که از اهمیت و شدت بیشتري برخوردارن

در سمت راست ناحیه پارامتر عـددي نمـودار تغییـرات انقباضـات رحمـی در طـول زمـان                    

شود که محدوده تغییرات آن با خطی عمودي در سمت چـپ ناحیـه نمـودار       نمایش داده می  

  . است مدرج شده مشخص100 تا 0که بین 

سرعت نمایش نمودار تغییرات انقباضات رحمی و تغییرات ضربان قلب جنین بـا هـم        : نکته  

 3 و یـا  1 ,2توانـد   برابر بوده و با توجـه بـه سـرعت تعریـف شـده در منـوي پرینتـر مـی        

  . باشد(cm/min) دقیقه سانتیمتر بر

ر برویـد و    براي ورود به منوهاي دستگاه ابتدا بـا چرخانـدن نـاب روي قـسمت مـورد نظـ                  

درون هـر منـو بـا       . آن قـسمت بـاز شـود        سپس ناب را فشار دهیـد تـا منـوي مربـوط بـه               

بعـد از اینکـه   . هاي موجود باال یا پایین بروید       توانید روي گزینه    چرخاندن ناب به طرفین می    

با چرخاندن ناب روي گزینه مورد نظر رفتید براي تغییر دادن آن ابتدا نـاب را فـشار دهیـد        

سـپس بـا چرخانـدن نـاب مقـدار جدیـدي        . را براي تغییر دادن انتخاب کرده باشید      تا مورد   

. براي آن گزینه انتخاب کرده و در نهایت براي ثبت مورد انتخاب شده نـاب را فـشار دهیـد             

ها نیـز حرکـت کنیـد و در صـورت نیـاز         توانید روي سایر گزینه     با چرخاندن مجدد ناب می    

  .هیدبراي تغییر همین روش را ادامه د

  

  

  

  



 8

  :منوي اولتراسوند 

 منـوي  د برویـد و نـاب را فـشار دهیـ          US1اگر با چرخاندن ناب روي ناحیه پارامتر عددي         

  .شود اولتراسوند باز می

  
  .پردازیم اکنون به توضیح دادن موارد داخل این منو می

TRACE SEPARATION :     این گزینه در مانیتورهایی کـه داراي پـراب اولتراسـوند دو

هنگـام مـانیتور کـردن دو جنـین بـه صـورت همزمـان اگـر تعـداد                 . ستند کاربرد دارد  قل ه 

هاي قلب دو جنین به هم نزدیک باشد نمودار تغییرات تعداد ضربان در طول زمـان                  ضربان

تـوان   براي تفکیک دو نمودار از هم مـی . گردد  افتد و تفکیک آنها دشوار می       آنها روي هم می   

 انتخـاب گـردد   20اگر . 20 و 0: ن گزینه داراي دو انتخاب است  ای. از این گزینه کمک گرفت    

 واحـد   20 )تـر   نمودار کم رنگ   (هاي قلب جنین دوم     نمودار تغییرات مربوط به تعداد ضربان     

هاي قلب جنـین      کند و نمودار تغییرات مربوط به تعداد ضربان          پایین شیفت پیدا می     سمت به

این تغییر تنها مربوط بـه نمـودار بـوده و عـدد             . ندما   بدون تغییر می   )تر  نمودار پررنگ  (اول

تنهـا یـک فلـش    . ري نخواهد داشـت   یتغی هیچ   US2نشان داده شده در ناحیه پارامتر عددي        

 با فرکانس یک هرتز شروع بـه چـشمک        US2   در ناحیه پارامتر عددي        رو به سمت پایین     
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نین دوم بـه سـمت پـایین     تعداد ضربان قلب ج   کند تا نشان دهد که نمودار تغییرات          زدن می 

 0براي خروج از این حالت کـافی اسـت مجـدداً ایـن گزینـه را روي                  . شیفت پیدا کرده است   

  .تنظیم کرده تا هر دو نمودار بدون تغییر رسم شوند

FHR UPPER LIMIT :       این گزینه میزان حد بـاالي آالرم تعـداد ضـربان قلـب جنـین را

جنـین از ایـن حـد بیـشتر شـود آالرم فعـال       هـاي قلـب    اگر تعداد ضـربان  . کند  مشخص می 

  .شود  تنظیم می160به طور معمول این گزینه روي . خواهد شد

FHR LOWER LIMIT :      این گزینه میزان حد پایین آالرم تعـداد ضـربان قلـب جنـین را

هاي قلب جنین از این حد کمتر شود آالرم فعـال خواهـد          اگر تعداد ضربان  . کند  مشخص می 

  .شود  تنظیم می120ول این گزینه روي به طور معم. شد

FHR ALARM DELAY : توان مـدت زمـانی را بـه عنـوان تـأخیر در       در این گزینه می

کنـد تـا اگـر بـه طـور       این گزینه کمک مـی . اعالم آالرم تعداد ضربان قلب جنین تعریف کرد      

 بلکـه  اي تعداد ضربان قلب جنین از حدود تعریف شده تجاوز کرد آالرم فعـال نـشود         لحظه

همچنـان خـارج   اگر پس از گذشت زمان تعریف شده در این گزینه تعداد ضربان قلب جنین       

موارد قابـل انتخـاب   .  آنگاه آالرم دستگاه فعال شوداز محدوده تعریف شده باقی مانده بود 

  :عبارتند از 

  .یه ثان120 ثانیه و 105 ثانیه، 90 ثانیه، 75 ثانیه، 60 ثانیه، 45 ثانیه، 30 ثانیه، 15

LOSS OF FHR DELAY :         ممکن است بـر اثـر حرکـت جنـین درون رحـم مـادر قلـب

هاي قلب جنین دیگر توسـط پـراب اولتراسـوند            جنین در سمت دیگري قرار گیرد و ضربان       

در مواردي کـه دسـتگاه   . جا کردن محل پراب اولتراسوند باشد     آشکار نشود و نیاز به جابه     
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ت زمان تعریف شده در این گزینه آشکار کند شـروع      نتواند ضربان قلب جنین را پس از مد       

  :موارد قابل انتخاب عبارتند از . کند به آالرم زدن می

  . ثانیه120 ثانیه و 90 ثانیه،60،  ثانیه30

ALARM STATUS :  اگر این گزینه رويDISABLE آالرم دسـتگاه غیـر    تنظیم شـود 

ولـی اگـر روي   . شـود   نمایش داده مـی US فعال شده و نماد          در ناحیه پارامتر عددي 

ENABLE           تنظیم شـود آالرم فعـال بـوده و نمـاد             در ناحیـه پـارامتر عـددي US 

  . شود نمایش داده می

RETURN :           با انتخاب این گزینه از این منو خارج خواهید شد و به صفحه نمـایش اصـلی

  . گردید باز می

 ثانیـه از نـاب   15وها اگر با گذشت مدت زمانی حـدود     الزم به ذکر است که درون من      : نکته  

  .گردد شود و به صفحه نمایش اصلی باز می استفاده نشود، منو به طور خودکار بسته می

  

  :منوي توکوتنومتر 

 رفته و نـاب را فـشار دهیـد منـوي     TOCOاگر با چرخاندن ناب روي ناحیه پارامتر عددي  

  :شود  زیر نمایش داده می
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  : منو عبارتند از موارد داخل

TOCO BASELINE :        مقـدار  . رود این گزینه براي تعیـین میـزان خـط پایـه بـه کـار مـی

 نیز بـه صـورت کوچـک درون    TOCOانتخاب شده در این گزینه، در ناحیه پارامتر عددي         

شـود و روي   پرانتز در پایین سمت راست مقدار فعلـی انقباضـات رحمـی نمـایش داده مـی           

شـود    مـی  رسمار انقباضات در طول زمان نیز خط افقی در راستاي آن    نمودار تغییرات مقد  

 ,15: مـوارد قابـل انتخـاب عبارتنـد از     . تر کمک کننده است که در تشخیص انقباضات مهم

  .20 و 5 ,10

RETURN :           با انتخاب این گزینه از این منو خارج خواهید شد و به صفحه نمـایش اصـلی

  .دیگرد باز می

  

  :یخ منوي زمان و تار

اي از صفحه که نشان دهنده ساعت و تـاریخ اسـت بیاییـد           اگر با چرخاندن ناب روي ناحیه     

  :شود  و ناب را فشار دهید منوي زیر نمایش داده می
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توانید ساعت و تاریخ دستگاه و همچنین طرز نمایش سـاعت و تـاریخ را                 درون این منو می   

  .تنظیم نمایید

SET TIME  : رود  گاه به کار می دست ساعتبراي تنظیم:  

  
با چرخاندن ناب روي سـاعت آمـده اگـر بخـواهیم آنـرا تغییـر دهـیم ابتـدا نـاب را فـشار                          

سپس با چرخاندن ناب به طرفین مقدار ساعت را کـم یـا       . دهیم تا ساعت را انتخاب کنیم       می

پس از رسیدن به مقدار مورد نظر بـراي ثبـت آن یکبـار دیگـر نـاب را فـشار            . کنیم  زیاد می 

توانیم روي دقیقـه و یـا ثانیـه رفتـه و آنهـا را نیـز بـه                  اکنون با چرخاندن ناب می    . دهیم  می

 را بـا نـاب انتخـاب کنـیم مـوارد      OKپس از تنظیم کردن اگر گزینه . همین شکل تنظیم کنیم   

. شـود  شوند و ساعت دستگاه به ساعت جدید تنظیم شده تبدیل مـی    تغییر داده شده ثبت می    

شـود و سـاعت دسـتگاه        ا انتخاب کنیم تنظیمات انجام شده ثبت نمی        ر CANCELولی اگر   

  .ماند همان ساعت قبلی باقی می

TIME FORMAT : 12اگـر  . تـوان تعریـف کـرد    در این گزینه طرز نمایش ساعت را می 

HOUR 24کنـد ولـی اگـر      ساعت تغییر می12 ساعت به 12 انتخاب شود ساعت دستگاه 
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HOUR    13 بعـد از ظهـر را   1کند و مـثالً    ساعته تغییر می  24  انتخاب شود ساعت دستگاه 

  .نمایش خواهد داد

SET DATE :   تـاریخ دسـتگاه   . کنـیم  براي تنظیم تاریخ دستگاه از این گزینه اسـتفاده مـی

 نـشان   MM نـشان دهنـده سـال،        YYYY. تنها به صورت تاریخ میالدي قابل تنظیم است       

  . نشان دهنده روز استDDدهنده ماه و 

 براي لغـو    CANCELها و      براي ثبت تنظیم   OK.  آنها نظیر تنظیم کردن ساعت است      تنظیم

  .رود ها به کار می تنظیم

DATE FORMAT :   ــی ــه م ــن گزین ــاریخ را در ای ــایش ت ــرز نم ــرد  ط ــف ک ــوان تعری . ت

  :هاي موجود عبارتند از  انتخاب

YYYY/MM/DD  
DD/MM/YYYY 

MM/DD/YYYY  
RETURN :      ین منو خارج خواهید شد و به صفحه نمـایش اصـلی     با انتخاب این گزینه از ا

  .گردید باز می

  

   :PATIENT IDمنوي 

دهـد کـه    دستگاه هنگام روشن شدن با توجه به تاریخ و زمان عددي را به بیمار نسبت مـی           

از آن براي شناسایی بیمار و دست یـافتن بـه اطالعـات ذخیـره شـده بیمـار درون حافظـه             

توانیم به خواست خـود تغییـر         را می  (ID)شناسانگر بیمار    نشان. شود  دستگاه استفاده می  

را بـراي شناسـایی بیمـار و    ... دهیم و مواردي نظیـر نـام بیمـار، شـماره پرونـده بیمـار و         
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 چرخاندن ناب روي ایـن قـسمت        اگر با . اي بعدي در این قسمت جایگزین نماییم      ه  دسترسی

  :شود   منوي زیر نمایش داده میو ناب را فشار دهیم بیاییم

  
  :این منو داراي دو قسمت است 

PATIENT ID : شـود   شناسایی فعلـی بیمـار نمـایش داده مـی    در ناحیه مقابل آن نشان .

اي  پنجـره .  روي آن آمده و نـاب را فـشار دهیـد    ناببراي تغییر آن کافی است با چرخاندن    

  :شود  باز می

  
 و حـروف  9 تـا  0ل اعـداد   کـاراکتر شـام   24تـوان ترکیبـی بـه طـول           درون این پنجره مـی    

عـدد شناسـایی فعلـی نیـز در ایـن      .  را براي شناسایی بیمار انتخـاب نمـود  Z تا  Aانگلیسی  

ــایش داده مــی  ــه . شــود پنجــره نم ــر گزین ــه  CLEARاگ ــد کلی ــو انتخــاب کنی  را درون من
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با چرخاندن ناب روي اولـین خانـه رفتـه و نـاب را     . شوند کاراکترهاي انتخاب شده پاك می 

پـس از انتخـاب خانـه بـا     . ید تا آن خانه را براي تغییر دادن انتخـاب کـرده باشـید           فشار ده 

هـر کـدام را کـه    . شـوند  چرخاندن ناب ابتدا اعداد و بعد حروف انگلیسی به ترتیب ظاهر می    

توانیـد    حال می . خواستید براي آن خانه انتخاب کنید کافی است روي آن ناب را فشار دهید             

توانیـد چنـد خانـه     مـی . هاي دیگر رفته و آنها را نیز تنظیم کنیـد        هبا چرخاندن ناب روي خان    

شـود و     اعمال شده ثبت نمـی     را انتخاب کنید تنظیمات      CANCELاگر گزینه   . خالی بگذارید 

نید تنظیم انجام شـده بـه    را انتخاب ک  OKماند ولی اگر       شناسایی قبلی باقی می    همان نشان 

  . شود داده می شناسایی جدید بیمار نمایش عنوان نشان

Save As Startup Id :     شناسـایی بیمـار را بـراي    دستگاه ایـن قابلیـت را دارد کـه نـشان 

در مواردي کـه قـرار اسـت بیمـار از دسـتگاه       . دفعات بعدي روشن شدن نیز استفاده نماید      

کـافی اسـت   . جدا شود و بعد از مدتی مجدداً به دستگاه وصل شود این گزینه کـاربرد دارد         

  :شود  پنجره زیر باز می. ن ناب روي این گزینه آمده و ناب را فشار دهیدبا چرخاند

  
نحـوه انتخـاب رمـز      . در این پنجره باید رمز عبور را وارد کنیم تا این گزینه اجرایـی شـود               

  .باشد  می4006رمز عبور . عبور مانند نحوه انتخاب عدد شناسانگر است
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دد دستگاه پس از نمایش لوگـو دسـتگاه و      پس از انتخاب این گزینه هنگام روشن کردن مج        

  :دهد   اطالعات زیر را نمایش میLCDقبل از ورود به حالت نمایش مانیتورینگ صفحه 

  
 را OKاگـر  . پرسـد   ذخیره شده شروع به کار کنـد مـی         IDدستگاه سؤالی مبنی بر اینکه با       

 را Creat new IDکنـد ولـی اگـر      ذخیره شده شروع به کار میIDانتخاب کنیم دستگاه با 

انتخاب کنیم دستگاه به طور خودکار با توجـه بـه تـاریخ و سـاعت عـدد جدیـدي را بـراي                       

  . گیرد شناسایی بیمار در نظر می

 عبـارت  Save As Startup Id شویم به جـاي عبـارت   Patient IDاگر مجدداً وارد منوي 

Clear Startup Id  را خواهیم دید که در مقابل آن نیـز ID  ه در حافظـه بـراي    ذخیـره شـد

  .شود  نیز نمایش داده میIDشروع به کار مجدد با آن 

  
 از مـا سـؤال     IDهر بار که دستگاه را روشـن کنـیم دسـتگاه در مـورد کـارکردن بـا ایـن                     

 را Clear Startup Idبراي حذف این سؤال و خـروج از ایـن حالـت بایـد گزینـه      . پرسد می
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رمز عبـور همـان   . شود که باید مجدداً رمز عبور را وارد کنیم اي باز می پنجره. انتخاب کنیم 

 دسـتگاه از ایـن حالـت خـارج      OKپس از وارد کـردن رمـز عبـور و انتخـاب             .  است 4006

  .سازد شود و با روشن شدن مجدد به طور خودکار یک عدد شناسایی براي بیمار می می

  

  :منوي سرویس 

هنگـام  ( که نشان دهنـده نمـاد دو شـاخه بـرق             LCDچرخاندن ناب روي قسمتی از      اگر با   

 برویـد و نـاب را     اسـت  )هنگام کـارکرد بـا بـاطري      (و یا نماد باطري     ) استفاده از برق شهر   

  شود دهید منوي زیر نمایش داده میفشار 

  
  :پردازیم  هاي داخل منو می اکنون به توضیح گزینه

Modem Initialization : راي کارکردن با مودم است که در ایران کاربردي نداردب.  

View Versions : شود  با انتخاب این گزینه پنجره زیر باز می:  
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افزاري دستگاه قابـل    افزاري و نرم    درون این پنجره اطالعات مربوط به سري ساخت سخت        

 Systemمت رویت است و کل مدت زمان کارکرد دستگاه از ابتدا تا این لحظه نیـز در قـس  

On-Timeشود  نمایش داده می.  

Demo Mode : توان دسـتگاه را وارد کـارکرد در حالـت دمـو      با استفاده از این گزینه می

کنـد و بـدون     تنظیم کنید دستگاه در حالت دمو کار می       ) فعال (Enableاگر آنرا روي    .  نمود

کـاربرد  . کنـد  رضی مـی هاي ف اینکه به بیمار وصل باشد شروع به نمایش اعداد و شکل موج    

براي کارکرد بـا دسـتگاه و مـانیتور کـردن بیمـار ایـن       . این گزینه در موارد آموزشی است     

  . تنظیم شودDisableگزینه حتماً باید روي 

Set Defaults Menu : شود که بـراي ورود بـه منـو     اي باز می با انتخاب این گزینه پنجره

 پـس از وارد کـردن رمـز و انتخـاب گزینـه      . اسـت 4006رمز عبور   . پرسد  رمز عبور را می   

OKشود  منوي زیر باز  می.  

  
  :پردازیم  هاي درون این منو می اکنون به توضیح گزینه

Set Power On Default :       پس از تنظیم کردن منوهاي مختلـف نظیـر منـوي اولتراسـوند

دن مجـدد  و توکوتنومتر براي اینکه ایـن تنظیمـات در حافظـه بـاقی بمانـد و بـا روشـن شـ                 
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دستگاه این تنظیمات موجود باشند با چرخاندن ناب روي این گزینه آمـده و نـاب را فـشار               

سـپس نـاب    . شود   در مقابل این گزینه نمایش داده می       DONEبا فشردن ناب عبارت     . دهید

 بیاییـد و نـاب را مجـدداً         DONE گزینـه     یعنـی  را بچرخانید تا روي آخرین گزینه این منـو        

گـردد و پـس    شار دادن ناب سیستم به طور خودکار خاموش و روشن مـی          با ف . فشار دهید 

کنـد کـه در هنگـام خـاموش      از این هنگام روشن شدن مجدد با تنظیماتی شروع به کار مـی      

این عملکرد اگر دسـتگاه بـا بـاطري کـار کنـد غیرفعـال          . شدن روي آن تنظیمات بوده است     

  .است

Restore Factory Default : هـاي مختلـف دسـتگاه بـه       تنظیمات قـسمت براي برگرداندن

عبـارت  . تنظیمات انجام شده توسط کارخانه روي این گزینـه بیاییـد و نـاب را فـشار دهیـد      

DONE نـاب را بچرخانیـد و روي آخـرین گزینـه منـو      . شـود   در مقابل آن نمایش داده می

خـاموش  سیستم به طـور خودکـار       .  بیایید و مجدداً ناب را فشار دهید       DONEیعنی گزینه   

  .گردد و روشن شده و تنظیمات به تنظیمات پیش فرض کارخانه برمی

Clear Trend Data : توانید از این گزینه کمـک   براي پاك کردن اطالعات درون حافظه می

 در مقـابلش  DONEبا چرخاندن ناب روي آن رفته و ناب را فشار دهید تا عبـارت       . بگیرید

 DONEد و روي آخرین گزینه منـو یعنـی گزینـه          سپس ناب را بچرخانی   . نمایش داده شود  

سیـستم بـه طـور خودکـار خـاموش و روشـن شـده و        . بیایید و مجدداً ناب را فشار دهیـد      

  .اطالعات درون حافظه پاك خواهد شد

Set Language :  رود کــه بایــد روي  بــراي تنظــیم زبــان دســتگاه بــه کــار مــیEnglish 

  . باشد) انگلیسی(
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View Error Log : مـورد  10شود که لیستی شـامل   اي باز می نتخاب این گزینه پنجرهبا ا 

  .دهد را به کد نشان میاز آخرین مشکالت پیش آمده براي دستگاه 

  
View A/D Values : هـاي   شـود کـه ولتـاژ قـسمت     اي باز مـی  با انتخاب این گزینه پنجره

  .دهد مختلف دستگاه را نشان می

  
  .باشد فاده در هنگام سرویس دستگاه میدو مورد آخر صرفاً مربوط به است

DONE : براي تأیید موارد انتخاب شده در سه گزینه اول کاربرد دارد.  
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  :منوي ارتباطات 

ت کـارکرد  عاگر با چرخاندن نـاب روي قـسمتی از صـفحه نمـایش کـه نـشان دهنـده سـر                 

  :شود  و ناب را فشار دهید منوي زیر نمایش داده میدستگاه است بروید 

  
ین منو براي فرستادن اطالعات از مانیتور به سایر لوازم از قبیل پرینتر، سیـستم سـانترال     ا

  . باشد می... و مودم و 

  :پردازیم  اکنون به توضیح موارد درون منو می

Data Transfer :  کنـیم و یـا    در این گزینه فرستادن اطالعات به وسایل جانبی را آغاز مـی

وضـعیت ارسـال اطالعـات در مقابـل آن نمـایش داده          . دهیم  یفرستادن اطالعات را پایان م    

 به معنی این اسـت کـه ارسـال اطالعـات آغـاز شـده اسـت و بـه              Startedعبارت  . شود  می

بـراي تغییـر   .  به معنی این است که ارسال اطالعـات متوقـف شـده اسـت            Stoppedعبارت  

  . نمایید(Stopped)قف هاي این منو ابتدا باید ارسال اطالعات را متو دادن سایر گزینه

 باشد و بخواهیـد ارسـال را متوقـف    Startedاگر عبارت نمایش داده شده در جلوي گزینه،   

شـود   پنجره زیـر بـاز مـی      . کنید با چرخاندن ناب روي این گزینه آمده و ناب را فشار دهید            
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  ارسـال اطالعـات  yesبا انتخاب گزینـه   . پرسد  که در مورد توقف ارسال اطالعات سؤال می       

  .یابد  را انتخاب کنید ارسال همچنان ادامه میNOشود ولی اگر  متوقف می

  
Destination :    مقصد ارسـال  . توانید مقصد ارسال اطالعات را تعیین کنید        در این گزینه می

هـاي موجـود    گزینـه . باشـد ... هـاي سـانترال و یـا مـودم و            تواند پرینتر، شبکه    اطالعات می 

  :عبارتند از 

Recorder 

FGL View Batch 

Series 50 

Pegasus 

GE/Coro 

  . باشدRecorderبراي کارکرد با پرینتر باید همواره تنظیم این گزینه روي مورد 

Paper Output :      دو گزینـه بـراي   . کنـد  این گزینه حالـت کـارکرد پرینتـر را مـشخص مـی

عـات درون  توان به اطال  تنظیم شود میPatient Recordsدر حالتی که روي . انتخاب دارد

 Current Recordامـا در حـالتی کـه روي    . حافظه دسترسی داشت و از آنها پرینت گرفت

کنـد و هنگـام    تنظیم شود پرینتر به صورت هم زمـان بـا ثبـت اطالعـات از بیمـار کـار مـی              

 در لحظه توسـط پرینتـر   LCDمانیتور کردن بیمار اطالعات نمایش داده شده روي صفحه         

  .شود روي کاغذ ثبت می

  .شود در بخش بعد در مورد نحوه پرینت گرفتن توضیح بیشتري داده می
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Paper Speed :   سرعت نمایش شکل موج روي صـفحهLCDچنـین سـرعت پرینـت     و هم

  :هاي موجود عبارتند از  گزینه. دهد گرفتن روي کاغذ را نشان می

1cm/min  
2cm/min  
3cm/min  

Paper Style : در بـاالي  . کنـد  مـورد اسـتفاده را تعیـین مـی    نه نوع استاندارد کاغذ یاین گز

ــه صــورت    ــوع اســتاندارد آن ب ــر ن ــذ پرینت ــایی (USAکاغ ــا ) اســتاندارد آمریک  INTو ی

باید با توجه به کاغذ مـورد اسـتفاده ایـن گزینـه       . مشخص شده است  ) المللی  استاندارد بین (

در ایـن اسـت کـه      فرق بین این دو اسـتاندارد       .  تنظیم کنید  International یا   USAرا روي   

 240 تـا  30کاغذ پرینتر در قسمت تعداد ضربان قلـب جنـین در اسـتاندارد آمریکـایی بـین          

مقیـاس نمـایش داده   .  مدرج شده است210 تا  50المللی بین     مدرج شده و در استاندارد بین     

  . نیز با توجه به تنظیم این گزینه تغییر خواهد کردLCDشده روي صفحه 

Paper Vendor :  توانیـد مـارك کاغـذ مـورد اسـتفاده را معـین کنیــد       ن گزینـه مـی  در ایـ .

  : هاي موجود عبارتند از  گزینه

Analogic 

Philips/HP 

GE/Coro 

  . شود می تنظیم Analogic روي معموالًاین گزینه 

Number To Dial :          جهت ارسـال اطالعـات از طریـق مـودم شـماره مـورد نظـر در ایـن

  . براي ما نداردشود که کاربردي قسمت وارد می
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  :نحوه پرینت گرفتن 

 بـه صـورت هـم زمـان بـا      -1. دستگاه بـه دو صـورت قابلیـت پرینـت گـرفتن را داراسـت            

  . پرینت از اطالعات درون حافظه-2مانیتورینگ بیمار و ثبت اطالعات 

  .باشد) متوقف (Stopped حتماً روي Data Transferابتدا توجه کنید که گزینه : نکته 

  
  :زمان  همپرینت 

 Current را روي Paper outputبــراي پرینــت هــم زمــان بــا مانیتورینــگ ابتــدا گزینــه 

Record سپس گزینـه  .  تنظیم نماییدData Transfer    کـه متوقـف اسـت را روي Started 

زمـان بـا مانیتورینـگ پرینتـر نیـز           تنظیم کنید تا ارسال اطالعات به پرینتر آغاز شود و هـم           

  .غذ ثبت کنداطالعات را روي کا

  :پرینت از اطالعات درون حافظه 

 Patient را روي Paper outputبـراي پرینـت گـرفتن از اطالعـات درون حافظـه گزینـه       

Recordsسپس گزینه .  تنظیم نماییدData Transfer    را کـه متوقـف اسـت روي Started 

  :شود  ابتدا پنجره زیر نمایش داده می. تنظیم کنید
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بعـد از برقـراري ارتبـاط    . تور در حال برقراري ارتبـاط بـا پرینتـر اسـت    در این مرحله مانی   

  :شود  پنجره زیر نمایش داده می

  
X Selected،  Record n of N : Nهایی است که درون   نشان دهنده تعداد کل فایل

 نشان دهنده شمارة فایلی است که در حال حاضر اطالعات مربوط n. حافظه وجود دارند

 نشان دهنده تعداد فایلی است که تا کنون جهت پرینت X. بینیم  پنجره میبه آنرا درون

  .ایم گرفتن انتخاب کرده

Print >>ID<<? :  گفتیم براي شناسایی بیمار یکID کنـیم کـه بـراي      براي او تعریف مـی

 درون حافظـه ذخیـره   IDهر فایـل بـه اسـم همـان     . رود هاي بعدي نیز به کار می    دسترسی

 (>>ID<<)خواهیم فایلی به اسـم    شود که آیا می     ن جا سؤالی پرسیده می    در ای . شده است 

در پـایین ایـن سـؤال اطالعـاتی شـامل سـاعت و       کد شناسایی مورد نظر را پرینت بگیرید؟       

  .شود  نمایش داده می(Duration) و مدت زمانی ثبت (Start)تاریخ شروع ثبت 

Yes : گزینه اگر بخواهیم این فایل را پرینت بگیریم باید Yesرا انتخاب کنیم .  

ایم و این فایـل، همـین فایـل      باشد یعنی روي جدیدترین فایل درون حافظهn = 1اگر : نکته 

ایـن فایـل قابـل انتخـاب جهـت      . فعلی است که هنوز در حال ثبت است و اتمام نیافتـه اسـت    
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اسـتفاده  بایست براي پرینت آن از حالت هـم زمـان        پرینت گرفتن در این حالت نیست و می       

  . را انتخاب کردNo را انتخاب نمود و باید Yesتوان   نمیn = 1براي . شود

No :               با انتخاب این گزینه این فایل براي پرینـت گـرفتن انتخـاب نـشده و مشخـصات فایـل

  .شود بعدي براي انتخاب نمایش داده می

  .فر است در ابتدا صX. شود  یک واحد اضافه میX به مقدار Yesبا انتخاب : نکته 

مشخـصات فایـل بعـدي    (شـود    یک واحد اضافه میn به مقدار No یا Yesبا انتخاب : نکته  

  . افزایش یابدNتواند تا   بوده و حداکثر می1 در ابتدا برابر n). شود نمایش داده می

Cancel : شود شود و از این حالت خارج می با انتخاب این گزینه پرینت گرفتن لغو می.  

اگـر  . شوند هاي درون حافظه یکی پس از دیگري نمایش داده می       فایل No یا   Yesبا انتخاب   

هاي باقی مانده در لیست تصمیم یکسانی داشـته باشـیم     به جایی برسیم که براي تمام فایل      

  :تک انتخاب یا رد کنیم، بلکه  لزومی ندارد تمامی آنها را تک

None Remaining : گیرد نمیهاي بعدي را پرینت  هیچ یک از فایل.  

All Remaining : گیرد هاي بعدي را پرینت می تمامی فایل.  

هـاي انتخـاب شـده پرینـت گرفتـه       در نهایت اطالعات بـراي پرینتـر فرسـتاده شـده و فایـل       

  .شوند می
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  :سرعت کاغذ 

  .توانیم سه سرعت مختلف یک، دو یا سه سانتیمتر بر دقیقه را انتخاب نماییم می

1cm/min - 2cm/min - 3cm/min  

 اسـت و هـم سـرعت پرینـت     LCD این سرعت، هم سرعت نمایش شکل موج روي صـفحه        

 نیـز نمـایش داده    LCDاي در سـمت چـپ پـایین           میزان سرعت در پنجـره    . باشد  گرفتن می 

  .شود می

 در ناحیه نمودار تغییـرات در       LCD انتخاب شده باشد روي صفحه       3cm/minاگر سرعت   

روي کاغـذ پرینتـر نیـز هـر     .  دقیقـه قابـل مـشاهده اسـت        6طول زمان، اطالعات مربوط به      

 و LCD باشـد روي    2cm/minاگر سرعت   . دهد   دقیقه را نشان می    6صفحه کاغذ اطالعات    

 روي  1cm/minبـا سـرعت     .  دقیقـه قابـل مـشاهده اسـت        9روي هر صفحه کاغذ اطالعات      

LCD دقیقه قابل مشاهده است18 و روي هر صفحه کاغذ اطالعات .  

همیشه حاصلضرب سرعت انتخاب شده در مدت زمان قابل مشاهده اطالعات برابـر             : نکته  

  . است18

3cm/min × 6 = 2 cm/min × 9 = 1cm/min × 18 
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LED صفحه جلویی مانیتورهاي روي:   

  
  . مانیتور داریمصفحه جلویی به رنگ سبز روي LEDدو 

تفاده از بـرق شـهر در حـال    هنگامیکه دستگاه بـا اسـ  . کنار یکی عالمت دو شاخه برق است 

  .شود و نشان دهنده کار با برق شهر است  روشن میLEDکار است این 

  .هنگام کار با باطري روشن خواهد شد. کنار دیگري عالمت باطري است

  

  : از چپ به راست صفحه جلویی مانیتورهاي روي  دکمه

  
با فـشردن ایـن دکمـه    . هاست تر از سایر دکمه  که پررنگ  :خاموش دستگاه / دکمه روشن . 1

  :شود  دستگاه روشن شده ابتدا صفحه لوگو مانیتور نمایش داده می
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  .باشد این صفحه نمایشگر مدل اجزاي مانیتور و شماره سریال آن نیز می

  .شود سپس به طور خودکار، مانیتور وارد حالت مانیتورینگ عادي می

لندگو که صداي ضربان قلب جنـین را   این دکمه براي تنظیم کردن صداي ب      : دکمه بلندگو   . 2

  .رود کند به کار می پخش می

پس از بستن کمربند روي پراب توکوتنـومتر بـراي حـذف فـشارهاي           : صفر کننده توکو    . 3

زاید ناشی از کمربند و محیط و خواندن میزان دقیق فـشار ناشـی از انقباضـات رحمـی در          

  .را حتماً فشار دهیدحالتی که مادر داراي انقباض شدید نیست این دکمه 

گـذاري کنـد تـا بعـداً روي      هر جا که کاربر بخواهد آن لحظه از زمـان را عالمـت  : مارکر  . 4

فـشردن  . کاغذ پرینت یا درون فایل حافظه مشخص باشد کافی است این دکمه را فشار دهد        

   در آن لحظـه از زمـان بـین دو نمـودار     این دکمه سبب افتادن فلشی رو بـه سـمت پـایین        

 و روي کاغـذ پرینـت   LCD جنین و انقباضـات رحمـی روي صـفحه        قلب   تغییرات ضربان 

  .شود می

بـا فـشردن ایـن    . براي تنظیم میزان نور صفحه این دکمه را فشار دهیـد :  دکمه کنتراست  .5

 به میزان تعیین شده توسـط کارخانـه تبـدیل شـده سـپس بـا               LCDدکمه ابتدا نور صفحه     

بـراي  . ان آنرا کم و زیاد کرده و مطابق میل خـود تنظـیم کنیـد              توانید میز   چرخاندن ناب می  

  . ثانیه به مانیتور دست نزنید15ثبت تنظیم انجام شده دکمه را یکبار دیگر فشار دهید یا 

با یکبار فشردن این دکمه یـک خـط عمـودي در مرکـز ناحیـه نمودارهـا               : نما     دکمه مکان  .6

ودارهـا میـزان دقیـق نمودارهـا در آن لحظـه          در محل تقاطع این خـط بـا نم        . شود  ایجاد می 

 تعـداد ضـربان    ،در باالي نمودار تغییرات ضربان قلب جنین      . توان مشاهده کرد    زمان را می  

 میـزان دقیـق انقبـاض    ،قلب جنین در آن لحظه از زمان و در پایین نمـودار انقبـاض رحمـی      
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 به طـرفین نمودارهـا   با چرخاندن ناب. شود رحم مادر در آن لحظه از زمان نمایش داده می 

تـوانیم مـشاهده    جا شده و مقدار دقیق هر لحظه را کـه بخـواهیم مـی    نسبت به آن خط جابه  

اگر مانیتورینگ دو جنین انجام شود در سمت راست خط عدد مربـوط بـه جنـین اول               . کنیم

  .بینیم و در سمت چپ عدد مربوط به جنین دوم را می

  
کنـیم و   دهـیم بـه حافظـه دسـتگاه دسترسـی پیـدا مـی       اگر این دکمه را براي بار دوم فشار  

  :شود هاي ذخیره شده رفته و آنها را نیز مرورکنیم، پنجره زیر باز می توانیم روي فایل می
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Record n of N : Nباشـد  هاي موجود در حافظه مـی   تعداد کل فایل .n    نیـز نـشان دهنـده 

  .بینیم شماره فایل فعلی است که هم اکنون اطالعات آنرا می

Go To >>ID<< ? :     سؤالی مبنی بر اینکه به فایلی با نـام مـورد نظـر)ID بـرود  )  بیمـار

 (Start)در زیر آن اطالعات مربوط به ساعت و تاریخ شـروع ثبـت فایـل                . شود  پرسیده می 

  .شود  نیز نمایش داده می(Duration)و مدت زمان ثبت فایل 

  .خیر یا بلی: د تواند داشته باش جواب این سؤال دو حالت می

 No-Different Recordهـاي قـسمت    اگر نخواهیم به این فایل بـرویم بایـد از بـین گزینـه    

  :یکی را انتخاب کنیم 

Real-time : گردیم  حالت مرور خارج شده و به حالت مانیتورینگ عادي بازمیاز.  

Older :       ر ایـن پنجـره   درون حافظـه د ) تـر  قـدیمی (قبلـی  با انتخاب این گزینه اطالعات فایل

 اسـت و حـداکثر   1 در ابتـدا برابـر       n. (شـود    یک واحد اضـافه مـی      nنمایش داده شده و به      

  ). باشدNتواند  می
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Newer :         درون حافظـه در ایـن پنجـره        ) جدیـدتر (با انتخاب این گزینه اطالعات فایل بعدي

ایـن گزینـه    باشـد  1 برابـر  nدر حالتی که . گردد  یک واحد کسر میnنمایش داده شده و از    

  . وجود ندارد

-Yesهـاي قـسمت    اگر بخـواهیم اطالعـات ایـن فایـل را مـرور نمـاییم بایـد از بـین گزینـه             

Positionیکی را انتخاب کنیم  .  

Beginning : کند از ابتداي فایل شروع به نمایش می.  

Middle : کند از میان فایل شروع به نمایش می.  

End : کند یاز پایان فایل شروع به نمایش م.  

بـا چرخانـدن نـاب    . توانیم از ابتدا، از میان و یا از انتهـاي فایـل شـروع بـه دیـدن کنـیم                   می

  . توانیم روي فایل حرکت کنیم می

در حالت عادي روي نمودار تغییرات تعداد ضـربان قلـب جنـین    : دکمه خطوط شطرنجی  . 7

اگـر ایـن   . شـود   مـی در طول زمان، دو خط افقی در حدود بـاال و پـایین آالرم نمـایش داده              

دکمه را فشار دهید خطی که نشان دهنده حد باالي آالرم است به پایین آمـده و بـه انـدازه                    

در ایـن حالـت بـا    . گیـرد   ضربان باالتر از خط نشان دهنده حـد پـایین آالرم قـرار مـی     15

 ضـربان هـر دو بـا هـم     15این دو خـط مـوازي بـا فاصـله ثابـت       چرخاندن ناب به طرفین     

تـوان بـراي    از ایـن خطـوط مـی   . رونـد  شوند و روي نمـودار بـاال یـا پـایین مـی      میجا    جابه

 بودن جنین استفاده نمود به طوري که در هر نقطـه کـه خـط پـایین          Accelerateتشخیص  

  .دهد  ضربان را نشان می15را با نمودار مماس کنید، تقاطع خط باالیی با نمودار افزایش 

  . اند دهاین دو خط در راستاي افقی مدرج ش
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  :پرینتر 

هنگـام ایجـاد وقفـه در بـرق شـهر      . شـود  پرینتر به طور مستقیم به بـرق شـهر وصـل مـی          

بعد از وصـل مجـدد   . کند ولی پرینتر دیگر کار نخواهد کرد      مانیتور با باطري داخلی کار می     

  .توان اطالعات ذخیره شده درون حافظه مانیتور را پرینت گرفت برق می

در . خـاموش وجـود دارد  / الي محل اتصال کابل برق یک کلید روشـن در پشت پرینتر در با  

 سـبز رنـگ   LEDحالتیکه پرینتر با استفاده از این کلید روشن باشد روي پنل جلوي پرینتر    

روي پنل جلوي پرینتر در سـمت راسـت دو دکمـه و دو          .        روشن خواهد بود         کنار نماد   

LED  در باال نماد        و         .  وجود داردLED    سبز رنگ که نشان دهنده روشن یـا خـاموش

 سـبز رنـگ در مقـابلش    LEDو یـک  در وسط دکمه فعال کننـده پرینتـر   . بودن پرینتر است 

توان پرینتر را فعال یا غیرفعال نمود در حالتیکـه پرینتـر     وجود دارد، با فشردن این کلید می      

مانیتور قـادر بـه      روشن است و پرینتر در صورت آمدن فرمان پرینت از            LEDفعال باشد   

ولی اگر آنرا غیرفعـال کنـیم پرینـت گرفتـه نخواهـد شـد و نمـاد                  . پرینت گرفتن خواهد بود   

  .آید زن در می  به حالت چشمکLCDپرینتر روي 

اي قرار دارد که با فشردن و نگه داشتن آن کاغذ بـا سـرعت بیـشتري از        در پایین نیز دکمه   

 براي بیرون دادن کاغـذ تـا جـایی اسـت کـه کاغـذ            کاربرد آن بیشتر  . شود  پرینتر خارج می  

  .شود تر جدا می چین است و راحت نقطه
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  :جا زدن کاغذ درون محفظه 

قسمت فلزي درون محفظه که کاغذ باید در آن جـاي     . ابتدا در محفظه کاغذ را بیرون بکشید      

توجـه  . دگیرد کمی به سمت پایین شیب دارد و در انتها یک دیواره کوچک به سمت بـاال دار   

 FIRSTهاي کاغذ اولین صفحه بـا   روي بسته. کنید که کاغذ از باالي این دیواره رد نشود

PAGE و آخرین صفحه با LAST PAGEصفحه آخـر بایـد رو بـه    .  مشخص شده است

قسمت مربوط به نمودار تغییرات انقباضات رحمـی بـه   . پایین و صفحه اول رو به باال باشد   

ینتر و قسمت مربوط بـه نمـودار تغییـرات تعـداد ضـربان قلـب               هاي روي پنل پر     سمت کلید 

کاغذ را درون محفظه گذاشـته قـسمتی از صـفحه اول را بیـرون            . جنین به سمت چپ باشد    

بسته شدن در محفظـه کاغـذ بـا    . داده در محفظه را به سمت داخل فشار دهید تا بسته شود  

  .یک صداي کلیک همراه است

  


