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  کتاب راهنما معرفی

کتاب راهنماي که در حال حاضر مورد بحث می باشد ، دستورالعمل هاي الزم 

مطابق با عملکرد آن را  VECTRAجهت آماده سازي مانیتور عالئم حیاتی 

  .توصیف می کند

. قسمت هایی از این کتاب ممکن است براي مانیتور شما کاربرد نداشته باشد

لطفاً با خدمات پس از اگر پرسشی در مورد تنظیمات مانیتور خود دارید ، 

  .فروش ما تماس بگیرید
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  ایمنی :فصل اول 

  اطالعات ایمنی 1-1

در این بخش به اطالعات ایمنی اساسی که  مراحل ایمنی توضیح داده شده

ها نیز مراحل  در سایر بخش. گردد د به آنها توجه داشته باشد بر میکاربر بای

ممکن است مشابه موارد زیر یا چیزي افزون بر ارد که دایمنی اضافی وجود 

  .این موارد باشد

 (danger):        خطر   

ته نشود، نشانگر موقعیت خطر قریب الوقوعی است که اگر جلوي آن گرف      ●

  .شود سبب مرگ یا آسیب جدي می

  

  (warning):       هشدار   

نشانگر موقعیت خطر بالفعل یا کاري ناایمن است که اگر جلوي آن       ●

  .دتواند سبب مرگ یا آسیب جدي شو میگرفته نشود 

  

  (Caution):        احتیاط   
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ست که اگر جلوي آن نشانگر موقعیت خطر بالفعل یا کاري ناایمن ا      ●

دن به کارکرد د سبب آسیب شخصی جزئی یا آسیب رسیتوان گرفته نشود می

  .یا دستگاه شود

  

  

  

  (note):         توجه   

نشانگر نکات مهم کاربردي و اطالعات مفید براي استفاده بهینه از       ●

  .دستگاه است

  

  :خطرات  -1- 1-1

در  "خطر"مراحل . وجود ندارد خطري که مربوط به دستگاه باشد ،در کل

  .شوند هاي مربوطه توضیح داده می بخش

  :هشدارها  -2- 1-1

پرستارانی که به این دستگاه براي استفاده توسط پزشکان با تجربه یا  -

 .اند در مکان هاي مناسب طراحی شده است خوبی آموزش دیده



  VECTRAدفترچه راهنماي مانیتور 

١٤ 
REV : A1 

د ایمن و طبیعی راز استفاده از کارک لبراي اطمینان از ایمنی بیمار، قب -

 . دستگاه و لوازم جانبی مطمئن شوید

ن دستگاه را در مجاورت گازهاي بیهوشی قابل اشتعال، ای: خطر انفجار  -

 .کار نبرید، مایعات و بخارات قابل انفجار به مواد

تنظیمات آالرم طبق موقعیت خاص بیمار انجام داده شود و از اینکه  -

 .شود، اطمینان حاصل گردد آالرم هنگام وقوع آالرم فعال می صداي

تمام کارهاي مربوط . نکنید هرگز قاب مانیتور را باز: شوك الکتریکی  -

به سرویس و به روز رسانی هاي آینده باید توسط پرسنل آموزش 

 .دیده و داراي صالحیت شرکت مهندسی سازگان گستر انجام گردد

هنگام دفیبریالسیون با بیمار در تماس نباشید در غیر : دفیبریالسیون  -

 .این صورت ممکن است منجر به آسیب جدي و یا مرگ شود

، )الکترو سرجري(نگام استفاده از تجهیزات جراحی الکتریکی در ه -

 .نبایستی همزمان از دستگاه مانیتور استفاده نمود

در دسترس بودن مواد باید با توجه به مقررات و قوانین کنترلی  -

 . صورت گیرد و از دسترس کودکان به دور باشد

اگر . دستگاه حتماً باید به پریز برق داراي اتصال زمین وصل شود -

ال زمین نباشد، مانیتور را از پریز صسیستم کابل کشی برق داراي ات

 .برق جدا کرده و در صورت امکان با باطري کار نمایید
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  :احتیاطات  -3- 1-1

براي اطمینان از ایمنی بیمار، تنها از اجزا و وسایل جانبی توضیح داده  -

 .شده در این دفترچه استفاده نمایید

نمی خواهید از دستگاه استفاده کنید یا آنرا به  اگر براي مدت طوالنی -

 .برق وصل کنید، باطري را از دستگاه خارج نمایید

نباید از . وسایل یکبار مصرف تنها براي یکبار استفاده ساخته شده اند -

پایین آمده و احتمال وقوع  آنها آنها استفاده مجدد کرد زیرا کارآیی

 .آلودگی وجود دارد

توانند روي عملکرد مناسب دستگاه  الکتریکی و مغناطیسی میهاي  میدان -

هایی که در  این علت مطمئن شوید تمامی دستگاهبه . تداخل ایجاد کنند

تجهیزات . مطابقت دارند EMCبا الزامات  کنند کار می نزدیکی مانیتور

از جمله منابع ممکن تداخالت هستند که  MRIهاي  یا دستگاه Xاشعه 

 .کنند غناطیس در سطح باالیی تولید میومواج الکترما

ق شهر، بررسی کنید که ولتاژ فرکانس رقبل از وصل کردن مانیتور به ب -

برق شهر مشابه آنچه که روي برچسب نشان داده شده یا در دفترچه 

 .باشد ،آمده



  VECTRAدفترچه راهنماي مانیتور 

١٦ 
REV : A1 

یا  بر اثر افتادن، ضربه، تکان شدید براي جلوگیري از آسیب رسیدن -

  .سایر نیروهاي مکانیکی هنگام نصب و حمل و نقل با دقت عمل کنید

 )تجهیزات برقی و الکترونیکی زائد ( دور انداختن صحیح این محصول   -

: 

مربوط به اتحادیه اروپا و سایر کشور هاي اروپایی دارنده سیستم (

   )هاي جمع آوري مجزاي زباله 

وازم جانبی عالمت نشان داده شده بر روي محصول ، ل

یا اسناد آن بدین معناست که این محصول و لوازم 

جانبی الکترونیکی آن نباید در پایان عمر مفید خود ، 

  . همراه با سایر زباله هاي خانگی دور انداخته شوند 

لطفا به منظور جلوگیري از وارد آمدن آسیب احتمالی به محیط زیست 

زباله ، این محصول را از و سالمت انسان ها به علت دفع کنترل نشده 

استفاده مجدد و قابل  ءانواع دیگر زباله جدا کرده و آن ها را جهت ارتقا

  .استمرار منابع طبیعی ، با احساس مسئولیت بازیافت کنید 

کاربران باید با فروشنده محصول خود ، یا اداره دولتی محلی تماس 

صوالت جهت بگیرند تا درباره جزئیات محل و چگونگی تحویل این مح

  .بازیافت ایمن براي محیط زیست ، کسب اطالع نمایند 

 :دور انداختن صحیح باتري هاي موجود در این محصول   -
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مربوط به اتحادیه اروپا و سایر کشورهاي اروپایی دارنده سیستم (

   )هاي مجزاي جمع آوري باتري 

وجود این عالمت بر روي باتري  ، دفترچه راهنما یا 

در این بدین معناست که باتري هاي موجود  بسته بندي ،

محصول نباید در پایان عمر مفید خود ، همراه با سایر 

هرجا که نشانه گذاري شده است . زباله هاي خانگی دور انداخته شوند 

نشان می دهند که باتري حاوي  Pb یا  Hg  ، Cd، نمادهاي شیمیایی 

دیر مرجع مشخص جیوه ، کادمیم یا سرب به میزان بیشتري از مقا

در صورتی که . کمسیون اروپا است  2006/66شده در دستورالعمل 

  باطري ها به شکل صحیح دور انداخته نشوند ، این مواد شیمیایی 

می توانند موجب آسیب رساندن به سالمت انسان یا محیط زیست 

براي محافظت از منابع طبیعی و ترویج استفاده مجدد از مواد ، . شوند 

و آن ها را از طریق اتري ها را از سایر انواع زباله جدا کنید لطفا ب

  . سیستم محلی جمع آوري باتري بازیافت نمایید 

  

 

  :نکات  -4- 1-1
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این دفترچه را نزدیک مانیتور بیمار نگه داري کنید طوري که در مواقع  -

 .ضروري در دسترس باشد

تطابق  Aکالس  CISPR11(EN55011)با تجهیزات  وکترامانیتور  -

 .دارد

را در جایی قرار دهید که به خوبی بتوانید صفحه نمایش  وکترامانیتور  -

 .ها دسترسی داشته باشید و به کنترل کنندهرا دیده 

هاي داخلی این دفترچه براساس حداکثر قابلیتها تنظیم شده  دستورالعمل -

برخی از مطالب ممکن است در مانیتور بیمار شما کاربرد نداشته . است

 .شدبا

 

  :سمبل تجهیزات  - 1-2

  : نکته 

  .ها ممکن است در کل دفترچه به کار نرفته باشند برخی سمبل      ●

  

    )دفترچه فوق. (به مدارك همراه مراجعه شود: توجه  .1
  عالمت هشدار عمومی .2
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  روشن/ خاموش .3
 

   (AC)جریان متناوب  .4

دستگاهی که داراي این نشانه باشد داراي :  CFنوع  .5

هاي مربوط به بیمار به  در قسمت Fایزوالسیون نوع 

همراه سطح باالي حفاظتی در برابر شوك الکتریکی است 

  .و براي استفاده در هنگام دفیبریالسیون مناسب است

 

  .حفاظت در برابر شوك الکتریکی دفیبریالتور:  BFنوع  .6
 

  اتصال زمین .7
 

  ورودي گاز .8
 

  خروجی گاز .9
 

  کارخانه سازنده .10

 
 شماره سریال .11

 

  این محصول را نباید با زباله هاي خانگی دور انداخت .12
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حفاظت در مقابل تداخل فرکانس  class Aاین مانیتور عالئم حیاتی ، در 

  .می باشد EN55011رادیویی ، منطبق با 

، سازگار الکترومغناطیسی   EN60601-1-2محصول فوق الزامات استاندارد 

  .الکتریکی پزشکی، را برآورده می سازد تتجهیزا
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   توصیف مانیتور: فصل دوم 

ها،  گیري پارامترهاي حیاتی بیمار، نمایش شکل موج این مانیتور توانایی اندازه

رنگی  TFTصفحه نمایش کریستال مایع . را دارد... ذخیره اطالعات بیمار و 

. ها و پارامترهاي بیمار را به وضوح نمایش دهد آن قادر است شکل موج

شما را قادر  صفحه کنترل و ناب و راحت بودن استفاده از منوي سیستم

هر کار  ، ها را روي صفحه ثابت نگه داشته سازد تا به راحتی شکل موج می

  دیگري را انجام دهید

  :موارد استفاده  - 2-1

مورد استفاده این دستگاه، مانیتور کردن مجموعه ثابتی از پارامترها براي یک 

ها،  جباشد و براي نشان دادن اطالعات بیمار و شکل مو بیمار در هر سنی می

  .رود ها  به کار می ذخیره اطالعات بیمار و اعالم آالرم

قلب، اتاق عمل، اورژانس و  ICU ،CCU ،ICUاین دستگاه براي استفاده در  

این دستگاه هنگام . ها محدود نمی شود باشد البته به این بخش ریکاوري می

  جابجایی توسط 

  .باشد مناسب نمیرف و حمل و نقل در هنگام مصهلی کوپتر و کاربرد خانگی 

  

  : هشدار 
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این دستگاه براي کار پزشکان یا پرسنل بیمارستانی زیر نظر پزشکان       ●

هر کار توسط افراد بدون . کاربر مانیتور باید به خوبی آموزش ببیند. باشد می

  .باشد صالحیت یا پرسنل آموزش ندیده ممنوع می

ولوژیک و پارامترها و اطالعات آالرم نمایش داده هاي فیزی شکل موج      ●

باشد، اما  شده توسط مانیتور تنها به عنوان مرجعی براي پزشکان می

 توانند به طور مستقیم براي  نمی

  .تعیین درمان پزشکی به کار روند

 

  

   : هشدار 

  :بیماران داراي پیس میکر

حتما باید در   Paceي پیس میکر قلبی ، گزینه ابراي مانیتور کردن بیماران دار

  .قرار داده شود  ONحالت 

س هاي پیس میکر در غیر این صورت  ضربان شمار دستگاه به شمارش پال 

به همین . را تشخیص ندهد بیمار ادامه داده و ممکن است ضربان قلب واقعی 

جهت نباید کامال به آالرم ضربان شمار اعتماد کرد و بیماران داراي پیس میکر 

 می بایست دقیقا تحت نظر باشند 
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  :اجزاء  - 2-2

،  RESP/TEMP/ECG  ،NIBP اندازه گیري  هاي این مانیتور شامل ماژول

2SPO و IBP است.  

  

  :شرایط محیطی  - 2-3

محیط کاري مانیتور باید عاري از نویز ، نوسان ، خاك و مواد شیمیایی 

براي پایه اي که دستگاه بر روي آن . خورنده ، محترقه و قابل اشتعال باشد 

نصب می شود ، فضاي مناسب را در جلو و پشت دستگاه براي عملکرد 

ریان عالوه براین  توصیه می شود براي برقراري ج. دستگاه ، فراهم آورید

در اطراف  )سانتی متر 5.08(اینچ  2هوا در اطراف دستگاه ، حداقل فاصله 

    . دستگاه در نظر گرفته شود

  : شرایط محیطی مطلوب براي کارکرد مناسب دستگاه 

  :دماي کاري 
  درجه سانتیگراد 0_50      در حالت کار  

  درجه سانتیگراد - 20_60    حمل و نقل و انبارش

 

  :رطوبت 
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  )غیر اشباع% (95_%15      در حالت کار 

  )غیر اشباع% (95_%10    حمل و نقل و انبارش

    KPa70_KPa106      فشار اتمسفر 

  :عملکردها  - 2-4

  :این مانیتور قابلیت مانیتورینگ پارامترهاي زیر را دارد 

 - ECG :  

  الکترو کاردیوگراف

 (HR)تعداد ضربان قلب در دقیقه 

  ECGدو کانال شکل موج 

  )انتخابی طبق درخواست( STآریتمی و آنالیز قسمت 

 PACEآنالیز ضربان 

 - RESP :  

  تنفس

  (RR)تعداد تنفس در دقیقه 

 شکل موج تنفس

 - SPO2 :  

درصد اکسیژن 

  اشباع شده

  (SPO2)اشباع اکسیژن 

  (PR)در دقیقه ) پالس(تعداد ضربان 

 Plethشکل موج 

 - NIBP :  

فشار خون غیر 

  تهاجمی

  (NS)فشار سیستولیک 

  (ND)فشار دیاستولیک 

 (NM)فشار میانگین 
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 - TEMP :  

  دما

  (T1)دماي کانال اول 

  (T2)دماي کانال دوم 

  (TD)اختالف دماي بین دو کانال 

 - IBP  

  فشار خون تهاجمی

  IBPدو کانال شکل موج 

  (SYS)فشار سیستولیک 

  (DIA)فشار دیاستولیک 

 (MEAN)فشار میانگین 

 

از دیگر قابلیتهاي این دستگاه می توان به آالرم صوتی و بصري، ثابت نگه 

...  ,، قابلیت مرور مجدد اطالعاتداشتن شکل موج روي صفحه، ذخیره داده 

  .شود اشاره کرد که در ادامه توضیح داده می
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  :ظاهر خارجی  - 2-5

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 VECTRAنماي جلویی :  1- 2شکل 

 نشانگر آالرم .1

 صفحه نمایش .2

 ناب .3

1-Alarm indicator 

2-Display 

4-Control panel 

3-Control Knob 
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 صفحه کنترل .4

 

  نماي جلو -1- 2-5

المللی  این مانیتورموافق باموارد ضروري وابسته به استاندارد ایمنی بین

[IEC60601-1, EN60601-2-27, EN60601-2-30]  براي تجهیزات

این مانیتور در برابر اثرات دفیبریالسیون . الکتریکی پزشکی ساخته شده است

هنگامیکه از الکترود مناسب طبق دستورالعمل کارخانه . حفاظت شده است

ثانیه پس از دفیبریالسیون دوباره باز  10استفاده شود، صفحه نمایش 

  .گردد می

 1کالس  EN60825-1A11د ضروري نشانگر آالرم این مانیتور بر طبق موار

، رنگ چشمک زدن و فرکانس چشمک LEDنشانگر . ها می باشدLEDبراي 

  .کند زدن متناسب با سطوح آالرم مختلف تغییر می

  : هشدار 

هرگز از کابل بیمار یا . مانیتور را تنها با استفاده از دسته جا به جا کنید      ●

این کار . کابل برق جهت بلند کردن و جا به جا کردن مانیتور استفاده نکنید

  .شود سبب افتادن مانیتور و آسیب رسیدن به مانیتور بیمار می

  :نماي جانبی  -2- 2-5
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 :در سمت چپ مانیتور، می توانید اتصاالت زیر را مشاهده کنید 

  
  نماي جانبی: 2- 2شکل                                                            

  

 )کانال اول(اتصال پراب دما  .1

 )کانال دوم(پراب دما اتصال  .2

  SPO2اتصال سنسور  .3

 ECGاتصال کابل  .4

 NIBPاتصال شلنگ کاف  .5

 )کانال اول( IBPاتصال مبدل  .6

 

  
    
   1,2 

4 

5 

6 

3 
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 )کانال دوم( IBPاتصال مبدل  .7

  : نكتھ 

اتصال آنها ممکن است روي مانیتور شما . برخی ماژول ها انتخابی اند      ●

  .موجود نباشد

 

  :ت زیر را بیابیداتصاالتوانید  در سمت راست مانیتور شما می

    
  پنل سمت راست. 3-  2شکل

  درب رکوردر .1

 درب باطري .2



  VECTRAدفترچه راهنماي مانیتور 

٣٠ 

                    

  Water trapاتصال  .1

 مجراي اگزوز .2

 رکوردر .3

 محل قرار دادن باطري  .4

  نماي پشتی -3- 2-5

  
  
  

۶ 
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  نماي پشتی: 4-  2شکل

  
 دریچه فن .1

  ACاتصال ورودي برق  .2

 هم پتانسیلاتصال زمین  .3

دیواري یا (بر روي پایه  سوراخ نصب .4 )ترالی

 دستگیره جهت سهولت در حمل دستگاه   .5

از طریق اتصال شبکه، این :  RJ45اتصال استاندارد : اتصال شبکه  .6

تواند به سیستم مانیتورینگ مرکزي، یک مانیتور دیگر، یا به  مانیتور می

این کار باعث می شود مانیتورینگ . یک کامپیوتر شخصی وصل شود

خارج کردن اطالعات و به روز رسانی نرم افزار به طور  ها، تخت

 همزمان، امکان پذیر باشد

 

  : هشدار 

لوازم و تجهیزاتی که به این دستگاه متصل شده است بایستی بر طبق       ●

براي  IEC 60601-1و   IEC 60950به عنوان مثال ( IECقوانین استاندارد 

در نتیجه تمامی ترکیبات بایستی با .می باشد) دستگاه هاي الکتریکی پزشکی

  استاندارد 
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IEC 60601-1-1   مطابقت داشته باشد و شخصی که تجهیزات جانبی را به

دستگاه وصل می کند مسئولیت دارد تا این تطابق را رعایت کند و در صورت 

 .ردید با خدمات پس از فروش تماس حاصل نمائیدت

  :صفحه کنترل  -4- 2-5

صفحه کنترل که در شکل زیر نشان داده شد، در پایین صفحه جلویی مانیتور 

  :در صفحه کنترل کلیدها و نشانگرهاي زیر وجود دارند . واقع شده است

   

  
  صفحه کنترل: 5-  2شکل

  

  کلید خاموش و روشن  .1

    ACنشانگر برق  .2

 نشانگر اتصال مانیتور به برق  .3

 نشانگر باطري  .4

5. MAIN  

6. FREEZE 

7. SILENCE  

8. REC  

9. NIBP 

10. MENU  

۴ ٣ ۶ ٩ 
١ ١١ 

٢ 

۵ ٨ ١٠ 

٧ 



  VECTRAدفترچه راهنماي مانیتور 

٣٣ 
REV : A1 

 ) دکمه کنترل(ناب  .11

 

. کند این کلید مانیتور را خاموش یا روشن می: کلید خاموش و روشن  .1

 2براي خاموش کردن مانیتور لطفاً این دکمه را فشرده و براي بیش از 

 .ثانیه نگه دارید

 :نشانگر وضعیت دستگاه  .2

 دستگاه روشن است: حالت روشن 

  دستگاه خاموش است: حالت خاموش 

  : ACنشانگر برق . 3

 .به دستگاه وصل است ACبرق : حالت روشن 

  .به دستگاه وصل نیست ACبرق : حالت خاموش 

  :نشانگر باطري . 4

 .باطري به دستگاه وصل است : حالت روشن 

  .به دستگاه وصل نیست باطري: حالت خاموش 

براي مشخص . متصدي اصلی کنترل می باشد) : دکمه کنترل(ناب  .5

سازي عناوین پارامترها و انتخاب منوها می توان ناب را به هر دو جهت 

بعد از مشخص سازي انتخاب مورد نظر براي اجراي عملکرد باید . چرخاند

ناب را فشار داد، انتخاب را انجام داده، منوي جدید و یا لیست باز شونده 



  VECTRAدفترچه راهنماي مانیتور 

٣٤ 
REV : A1 

به یاد . رود این روند به عنوان انتخاب دستی به کار می. چکی را دیدکو

داشته باشید که ابتدا براي مشخص سازي ناب را چرخانده و سپس براي 

  .انتخاب آنرا فشار دهید

6 ..SILENCE  :توانید با فشردن این دکمه در آالرم صوتی وقفه  شما می

همچنین . ها را پاك نمایید صدا کنید و یا آالرم ایجاد کرده، مانیتور را بی

  .توانید بین حاالت آالرم مختلف از طریق این دکمه تغییر وضعیت دهید می

7  .FREEZE  : ها و همچنین خروج  شکل موجاین دکمه براي ثابت کردن

  .رود حالت به کار میاین  از

8.MAIN    : براي خارج شدن از منویی که در حال حاضر در حال نمایش

  .است و بازگشت به صفحه نمایش اصلی این دکمه را فشار دهید

9 .NIBP  : براي شروع یا پایان دادن به اندازه گیري فشار خون غیر

 .تهاجمی این دکمه را فشار دهید

10 .MENU  : با فشار دادن این دکمهSYSTEM MENU  نمایش داده

  .شود می
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  :صفحه نمایش  -6 -2
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این . رنگی با رزولوشن باالست TFT LCDاین مانیتور داراي صفحه نمایش 

. دهد صفحه نمایش پارامترها و شکل موج هاي بیمار را به وضوح نمایش می

  :هاي مختلف صفحۀ نمایش به شرح زیر است  قسمت

  صفحه نمایش: 6-  2شکل

  

توان شماره تخت بیمار و نوع  در این قسمت می: ناحیه اطالعات بیمار  .1

 PATIENTدر منوي ) اسم بیمار( "NAME"اگر قسمت .. بیمار را دید
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SETUP  نام بیمار نمایش داده می تنظیم شده باشند در این قسمت

  .شود

. شود زمان سیستم مانیتور در دو خط نمایش داده می: زمان سیستم  .2

 .تنظیم کرد TIME SETUPتوان در منوي  فرمت زمان را می

در این ناحیه پیام هاي آالرم فنی یا اطالعات : هاي فنی  ناحیه آالرم .3

در هنگامیکه چندین پیام داشته باشیم آنها . شود سریع نمایش داده می

 . شوند به طور متناوب نمایش داده می

به            . هاست به معنی ایجاد وقفه در آالرم:         نشانگر صدا  .4

در وضعیت عادي هیچ نشانگري .   . استمعنی بی صدا کردن سیستم 

 .شود نمایش داده نمی

هاي آالرم فیزیولوژیک  در این ناحیه پیام: هاي فیزیولوژیک  ناحیه آالرم .5

هنگامیکه چندین پیام داشته باشیم آنها به طور . شود نمایش داده می

 .شوند متناوب نمایش داده می

توان در این ناحیه  شکل موج را میشش حداکثر : ها  ناحیه شکل موج .6

  SPO2، یک شکل موج ECGدو شکل موج : نمایش داد که عبارتند از 

 . (RESP)و یک شکل موج تنفس  IBPدو شکل موج ,

 پنجره پارامتر .7
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  پنجره پارامترها: 7-  2شکل

  

پنجره پارامترها در سمت راست ناحیه شکل موج ها قرار دارد و با خطوط 

هر پنجره توسط نشان پارامتر . شودسفید به چند ناحیه تقسیم می 

  .شود مربوطه که در گوشه باالیی سمت چپ آن آمده شناخته می

کردن منوي مربوط به آن  توانید نشان هر پارامتر را براي باز  شما می

در ادامه توضیح کافی در مورد هر پارامتر داده . پارامتر انتخاب کنید

رم مربوط به آن را خاموش اگر در منوي تنظیم هر پارامتر آال. شود می
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ها در مقابل نشان پارامتر مربوطه نمایش  کنید نشانگر غیر فعال شدن آالرم

 .شود داده می

  دادهدر این ناحیه وضعیت باطري نمایش :  وضعیت باطريناحیه  .8

 .دهد می

  :باطري ها  - 2-7

جایی یا هنگام بروز  این مانیتور طوري طراحی شده است که بتواند هنگام جابه

ها به طور خودکار  باطري. وقفه در برق شهر توسط نیروي باطري کار کند

کند که  شارژ خواهند شد و فرقی نمی ACهنگام اتصال مانیتور به برق 

  .مانیتور روشن باشد و یا نباشد

صفحه اصلی وضعیت باطري را بازگو  شکل باطري نمایش داده شده در

  :کند  می

قسمت رنگی میزان شارژ . باطري در محل مربوطه نصب شده است               

  .دهد آنرا نشان می

  .باطري در محل مربوطه وجود ندارد                

  .ظرفیت باطري داخل محدود است

  : نکته 
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هنگام جا به جا کردن و حمل و نقل مانیتور یا هنگامیکه براي مدت زمان       ●

  .ها را خارج نمایید کنید، باطري طوالنی از دستگاه استفاده نمی

  

  : هشدار 

  .باطریها را دور از دسترس اطفال نگهدارید      ●

استفاده  شرکت سازگان گسترشده توسط تایید تنها از باطریهاي       ●

  . نمائید

  

  :نگهداري باطري 

سیکل تست کردن باطري به . باطري باید قبل از اولین استفاده تست گردد

و به دنبال آن یک دشارژ بدون  )ساعت 10(صورت یک شارژ بدون وقفه

باطري ها باید به طور منظم . است )تا زمانیکه دستگاه خاموش شود(وقفه

تست کردن باطري باید هر دو ماه . تست شوند تا عمر مفید آن ها حفظ شود

یکبار صورت پذیرد چه باطري در این مدت مورد استفاده بوده باشد و چه در 

هنگامیکه زمان کار باطري به طور قابل توجهی کم شود نیز باید . انبار باشد

  .ها را تست نمود باطري
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  :براي تست کردن باطري روند زیر را دنبال کنید 

مانیتور را از بیمار جدا کرده و هر گونه مانیتورینگ و یا محاسباتی را  .1

  .متوقف کنید

باطریی که نیاز به تست دارد را در محل مربوطه داخل مانیتور قرار  .2

 .دهید و اگر مانیتور شما جاي دو باطري دارد آن یکی را خالی بگذارید

روي باطري در زیر قرار  lableبراي قرار دادن باطري توجه کنید که        

  . و باطري را در محل مربوطه قرار دهید  )پایه منفی در جهت رویت شما (گیرد

وصل کنید و اجازه دهید باطري به صورت  ACمانیتور را به برق  .3

 .بدون وقفه براي ده ساعت شارژ شود

جدا کرده و اجازه دهید مانیتور با باطري کار  ACمانیتور را از برق  .4

 .کند تا زمانی که خاموش شود

مانیتور را دوباره به برق شهر وصل کنید و اجازه دهید باطري براي  .5

 .مدت ده ساعت بدون وقفه شارژ شود

 .تواند به سرویس دهی بازگردد باطري تست شده است و مانیتور می .6

  : نکته 

ه اینکه هر چند وقت یکبار و به چه مدت از آن پایان عمر باطري ب      ●

براي نگهداري مناسب و انبار کردن باطري لید . استفاده شده بستگی دارد
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ها این میزان  براي اکثر مدل. سال است 3یا  2اسید، زمان پایان عمر آن حدود 

سال  2کنیم که باطري هاي لید اسید را هر  ما توصیه می. تواند کمتر باشد می

  .ر تعویض کنیدیکبا

اگر بعد از شارژ کامل باطري زمان استفاده از آن خیلی کم باشد باطري       ●

زمان به کارگیري به نوع . ممکن است آسیب دیده و یا غیر قابل استفاده شود

به دفعات  NIBPاستفاده و کارکردها بستگی دارد براي مثال اندازه گیري 

  .شود زیاد سبب کم شدن زمان قابل استفاده بودن باطري می

  

هنگامیکه باطري آسیبی ببیند که با چشم مشخص باشد یا اینکه دیگر شارژ را 

  .نگه ندارد باید تعویض شود

  : هشدار 

  .هرگز باطري را باز نکرده یا آنرا اتصال کوتاه نکنید     ●

هنگام دور انداختن باتري ها یا . هرگز باطري را در آتش نیندازید       ●

  .دستگاه هاي استفاده شده ، از تمام مقررات محلی پیروي کنید 

روي یا داخل دستگاه هاي گرم کننده مثل اجاق هرگز باتري را بر     ●

ممکن است باتري ها با . گازهاي ماکروویو ، اجاق گاز یا رادیاتور قرار ندهید 

  .داغ شدن بیش از حد ، منفجر  شوند 
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هرگز باتري را سوراخ یا له نکنید و از قرار دادن باتري در معرض فشار     ●

  .خارجی زیاد خودداري کنید ،

  

  :ن کردن مانیتور روش - 2-8

  :براي روشن کردن مانیتور روند زیر را دنبال کنید 

یک صداي . خاموش را روي صفحه کنترل فشار دهید/ دکمه روشن .1

بیپ شنیده خواهد شد و در همان لحظه، نشانگر آالرم یکبار به رنگ 

  .زرد و سپس به رنگ قرمز چشمک خواهد زد

به تست کردن اجزاي مختلف خود می کند و عبارت سیستم شروع  .2

“Loading…” نمایش داده می شود. 

چند ثانیه بعد، سیستم تست کردن اجزا را تمام کرده و صفحه نمایش  .3

 .اصلی را نشان خواهد داد

شود یا  شود و خاموش می هنگامیکه مانیتور به برق شهر وصل می .4

ها را انجام  کردن باطري شود، مانیتور تنها کار شارژ اینکه روشن نمی

 .خواهد داد

  :خاموش کردن مانیتور  - 2-9

  :براي خاموش کردن مانیتور لطفاً روند زیر را دنبال کنید 
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  .مطمئن شوید که مانیتورینگ بیمار پایان یافته است .1

 .ها و سنسورها را از بیمار جدا نمایید کابل .2

 .دد را تائید کنیداینکه اطالعات مانیتورینگ بیمار ذخیره شود یا پاك گر .3

ثانیه فشرده نگهدارید، مانیتور  2خاموش را براي بیش از / دکمه روشن .4

 .خاموش خواهد شد

  :تمیز کردن مانیتور  -2-10

اگر در محل، آلودگی و گرد و غبار زیاد . مانیتور باید به طور منظم تمیز شود

توان سطح خارجی دستگاه را می . است تمیز کردن باید سریعتر صورت گیرد

از محلول هاي زیر می توانید براي تمیز . با پارچه نرم و تمیز نظافت نمود

  :کردن سیستم استفاده نمایید 

Diluted soap Water 

Diluted ammonia water 

Diluted Sodium hyoichlo (bleaching Agent) 

Diluted Formaldehyde (35 ~ 37%) 

Hydrogen Peroxide (3%) 

Ethanol/ Isopropanol (70%) 

  :ضد عفونی کردن سیستم  -2-11
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تواند سبب آسیب رسیدن به سیستم شود، ما توصیه می کنیم  ضدعفونی می

جهت ضدعفونی کردن طبق قوانین بیمارستان تنها در مواقع ضروري عمل 

  .شود

اتانول (موادي که بر پایه الکل : شوند  اي که توصیه می مواد ضد عفونی کننده

و یا موادي که بر پایه آلدهیدها ) یزوپروپانول هفتاد درصدهفتاد درصد یا ا

  .هستند

  

  : کالیبراسیون دستگاه -2-12

جهت عملکرد بهتر دستگاه ، سالی یکبار دستگاه مانیتور فوق توصیه می شود 

  . براي این منظور می توانید به کارخانه سازنده مراجعه کنید . کالیبره شود

  

  

  System Menu: فصل سوم 

  :مقدمه 

  :براي باز کردن منوهاي سیستم، اعمال زیر را انجام دهید 

 SYSTEMروي صفحه کنترل را فشار دهید تا  MENUدکمه  .1

MENU ظاهر شود.  
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نشانگر هر پارامتر را در پنجره مربوط به آن پارامتر انتخاب کنید تا  .2

 .منوي تنظیمات آن پارامتر ظاهر شود

 FREEZEفشار دهید تا منويصفحه کنترل را روي  FREEZEدکمه  .3

 .ظاهر شود

. هاي مختلف را تنظیم نمایید توانید با باز کردن منوهاي فوق قسمت شما می

توانند ذخیره شوند ولی  اغلب تنظیمات بعد از خاموش شدن مانیتور نیز می

  .برخی از آنها ذخیره نخواهند شد

هاي  در بخشاین بخش فقط جهت آشنایی با منوي سیستم بوده و سایر منوها 

  .روي صفحه کنترل را فشار دهید MENUدکمه . شوند بعدي توضیح داده می

 SYSTEM MENU شود  مطابق شکل زیر ظاهر می:  

  
  system menu: 1-  3شکل
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اغلب منوهاي نمایش داده شده توسط مانیتور ساختاري شبیه ساختار منوي 

  :این منو از چهار قسمت تشکیل شده است . فوق دارند

  نشان دهنده محتواي منوي فعلی: عنوان منو  .1

ها، کلیدها یا اطالعات فوري را نمایش  انتخاب: ناحیه نمایش اصلی  .2

به معنی این است که این مورد داراي یک زیر منو  "<<"شکل . دهد می

 . شود بوده که با انتخاب آن، نمایش داده می

شود  اب میاطالعات کمکی مربوط به هر قسمت که انتخ: کمک همزمان  .3

 .آید در این ناحیه می

 .از این منو خارج خواهد شد: دکمه خروج  .4

و یا دکمه  NO , YESبه جاي آن دکمه . برخی منوها دکمه خروج را ندارند

CONFIRM  وCANCEL توانید  شما می. براي آنها فراهم شده است

  .کارکرد مورد نظرتان را با این دکمه ها تأیید کنید
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  Patient setup:      منوي تنظیمات بیمار  - 3-1

  
  patient setup: 2-  3شکل  

  :هاي قابل انتخاب در این منو عبارتند از  گزینه

Discharge patient 

Admit patient 

Quick admit  

Modify  

EXIT 

  پذیرش بیمار -1- 3-1

شود که در مورد پاك  پنجره جدیدي باز می Admit patientبا انتخاب گزینه 

  .پرسد کردن اطالعات فعلی و وارد کردن اطالعات بیمار سؤال می
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 confirmation menu: 3-  3شکل

 .پنجره زیر باز خواهد شد اطالعات فعلی پاك شده و YESدر صورت انتخاب 

و پنجره قبلی دوباره باز  اطالعات پاك نخواهند شد NOدر صورت انتخاب 

  .خواهد شد

  
 Patient inf. Setup menu: 4-  3شکل

  :براي وارد کردن اطالعات در هر قسمت به طریق زیر عمل کنید 

  .با چرخاندن ناب می توانید روي قسمت مورد نظر بروید .1
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در . با فشردن ناب قسمت مورد نظر را براي تنظیم کردن انتخاب کنید .2

توان اسم یا شماره اي تعیین کرد با فشردن ناب جدول  مواردي که می

است فعال می  9تا  0و ارقام  Zتا  Aپایین که شامل حروف انگلیسی 

  با چرخاندن ناب . شود

. اید ناب را فشردتوان کاراکتر مورد نظر را انتخاب و براي ثبت آن ب می

 DELبراي پاك کردن آخرین کاراکتر می توان با چرخاندن ناب روي 

رفته و با فشردن ناب آنرا پاك کرد و براي تائید عبارت ثبت شده باید 

در مواردي که می . رفته و ناب را فشرد OKبا چرخاندن ناب روي 

ب یک توان یک مورد را از بین موارد موجود انتخاب کرد با فشردن نا

توان روي موارد داخل آن  منوي لیستی باز شده که با چرخاندن ناب می

 .حرکت کرده و با فشردن ناب مورد مناسب را انتخاب کرد

پس از تنظیم مورد اول با چرخاندن ناب می توان روي موارد دیگر  .3

  رفته و آنها را نیز به شرح فوق تنظیم کرد موارد موجود در زیر منوي

 PATEINT INFO. SETUP  عبارتند از: 

1 .PAT NO   تواند  شماره شناسایی بیمار می: شماره شناسایی بیمار

 0هاي  و شماره Zتا  Aترکیبی از حروف انگلیسی (کاراکتر  12حداکثر شامل 

  .باشد) 9تا 
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2 .DOCTOR  : کاراکتر می  12نام پزشک معالج بیمار که حداکثر شامل

  .تواند باشد

3 .NAME   : تواند باشد کاراکتر می 12نام خود بیمار که حداکثر شامل.  

4 .SEX  :کند جنسیت بیمار را مشخص می ."F"  براي مؤنث و"M"  براي

  .مذکر

5 .PAT TYPE  :هاي موجود عبارتند از  نوع بیمار از نظر سن و سال انتخاب

:  

ADU    →     adult  بزرگسال 

PED    →     pediatric  کودك 

NEO    →     neonate  نوزاد  

6 .PACE  : براي فعال(ON)  یا غیر فعال(OFF)  کردن عملکرد آنالیز

 Paceضربان 

7 .ADMIT  : ماه - روز: تاریخی که بیمار پذیرش شده است به صورت - 

  سال

8 .BIRTH  :سال - ماه - صورت روزد بیمار به لتاریخ تو  

9 .HEIGHT  :واحد آن . (قد بیمارcm باشد می(  

10 .WEIGHT   : واحد آن  (وزن بیمارkg باشد می(  
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11 .BLOOD  :توان انتخاب  معرف نوع گروه خونی بیمار، مواردي که می

  :نمود عبارتند از 

N , AB , O , B , A )N دانیم گروه خونی بیمار چیست  براي مواردي که نمی

  ).رود به کار می

بیاییم و ناب را فشار دهیم  okپس از تنظیم موارد اگر با چرخاندن ناب روي 

ظیم شده در نظر را انتخاب کنیم موارد تن CANCELبیمار پذیرش شده و اگر 

  .بر می گردیم Patient Setupگرفته نخواهند شد و به منوي 

زمانی که با استفاده از این زیر منو اطالعات بیمار را وارد نکرده باشیم و  تا

  modifyو  discharge patientبیمار پذیرش نشده باشد دو گزینه 

  .اند غیرفعال

  اصالح اطالعات بیمار -2- 3-1

اگر نخواهیم اطالعات قبلی را پاك کنیم و فقط بخواهیم قسمتی از آنها را تغییر 

را   MODIFYینکه به آنها اطالعات جدیدي اضافه کنیم باید گزینه دهیم و یا ا

انتخاب کنیم در این حالت بدون اینکه راجع به  PATIENT SETUPاز منوي 

پاك کردن اطالعات قبلی سؤالی پرسیده شود و بدون تغییر در آنها وارد زیر 

   patient inf. setupمنوي 



  VECTRAدفترچه راهنماي مانیتور 

٥٣ 
REV : A1 

توان موارد دلخواه را  داده شد میشویم و در آنجا همان طور که توضیح  می

  .تنظیم کرد

  پذیرش سریع بیمار -3- 3-1

است که   Quick admitگزینه  patient setupیکی دیگر از گزینه هاي منوي 

با انتخاب آن نیز دوباره پنجره پرسش در مورد پاك کردن اطالعات قبلی 

  ظاهر 

اطالعات  Yesبه منوي اصلی برگشته ولی با انتخاب  Noبا انتخاب . شود می

این . شود ظاهر می Quick admit patientقبلی پاك شده و منوي مربوط به 

  :منو داراي دو گزینه است 

1 .PAT TYPE  : نوع بیمار از نظر سن(ADU , PED , NEO)  

2 .PACE  : فعال(ON)  یا غیر فعال(OFF)  کردن آنالیز ضربانPace.  

  .ها را تأیید و یا لغو کرد توان تنظیم می CANCELیا  OKهایت با انتخاب در ن

  ترخیص بیمار -4- 3-1

 Discharge Patientگزینه  patient setupآخرین گزینه موجود در منوي 

  . است

اي به شکل زیر باز  اگر با ناب روي این گزینه رفته و ناب را فشار دهیم پنجره

 :خواهد شد
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 confirmation to discharge patient menu: 5-  3شکل

زمانی که دیگر نخواهیم به کار مانیتور کردن بیمار فعلی ادامه دهیم و 

توان با انتخاب این قسمت کلیه  بخواهیم بیمار جدیدي جایگزین او نماییم می

با انتخاب . علی را پاك نموداطالعات ذخیره شده در مانیتور مربوط به بیمار ف

اگر به سیستم مانیتورینگ . شوند تمامی این اطالعات پاك می Yesگزینه 

  .آید مرکزي متصل باشیم پیامی فوري در این زمینه روي مانیتور مرکزي می

  : DEFAULTمنوي  - 3-2

اگر با چرخاندن ناب روي . باشد می SYSTEM MENUدومین زیر منو در 

شود که در شکل زیر نیز قابل  آن رفته و ناب را فشار دهیم منوي آن باز می

  :مشاهده است 
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 default menu: 6-  3شکل

توانیم  اگر بخواهیم تنظیمات دستگاه را به پیش فرض کارخانه برگردانیم می

ر از نظر سن انتخاب در این منو یکی از سه مورد اول را بر حسب نوع بیما

  .کنیم

Factory default ADU Config  : پیش فرضی که کارخانه براي بزرگساالن

  .در نظر گرفته است

Factory default PED Config  : پیش فرضی که کارخانه براي کودکان در

  .نظر گرفته است

Factory default NEO Config  : پیش فرضی که کارخانه براي نوزادان در

   .رفته استنظر گ
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تنظیمات فعلی به عنوان تنظیمات پیش فرض کاربر براي  Exitبا انتخاب گزینه 

هیچ گزینه اي انتخاب   عدم ذخیره شده و با این نوع بیمار از نظر سن و سال

  .گردیم شود و به صفحه نمایش اصلی باز می عملیات لغو می

  از این منو خارج شده و به منوي  EXITمانند سایر منوها با انتخاب گزینه 

System menu گردیم برمی.  

  :TREND GRAPHمنوي  - 3-3

  
 Trend Graph: 7-  3شکل

  
  :فراخوانی نمودار تغییرات در طول زمان 

 60و 30و 10 و  1 , 5 ثانیـه و  30و 5ساعت گذشـته کـه هـر    96شما می توانید نمودار اطالعات 
  .دقیقه ذخیره شده را مرور کنید
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3-4 - TREND TABLE :  

                 
 Trend Table: 8-  3شکل

 
  :فراخوانی جدول تغییرات در طول زمان 

ساعت گذشته مربـوط بـه پارامترهـاي انـدازه گیـري شـده را        96شما می توانید جدول اطالعات 
  .مرور نمایید

  
  : NIBP RECALLمنوي  - 3-5
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 NIBP RECALL menu: 9-  3شکل

 NIBPبا انتخاب .جهت مشاهده فشار خونهاي اندازه گیري شده می باشد

RECALL در ستون .صفحه باال باز شده که حاوي این فشار خونها می باشد

TIME آیکون .تاریخ و ساعت اندازه گیري نمایش داده می شودUNIT 

- 1بیانگر واحد اندازه گیري می باشد که داراي دو حق انتخاب می باشد

mmHg  2 - KPa  با انتخاب هر کدام از آنها مقدار اندازه گیري شده با واحد

  نیز ذخیره ونمایش داده می شود PR.مورد نظر نمایش داده می شود

  .مخصوص باال و پائین بردن مقادیر جدول می باشد UP- DOWNآیکون 
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مخصوص خروج از این صفحه و بازگشت به صفحه قبلی  EXITآیکون 

  .است

  .اندازه گیري روي یک صفحه قابل نمایش استحداکثر ده 

 UP-DOWNاگر تعداد بیشتر باشد شما می توانید با استفاده از گزینه 

  .اطالعات زودتر یا دیرتر را مرور کنید

اندازه گیري آخر  768بیشتر شود تنها  768اگر تعداد دفعات اندازه گیري از 

  .نمایش داده می شوند

3-6 - ALARM RECALL :  

                      
 Alarm Recall Condition: 10-  3شکل

 
  :فراخوانی بروز آالرم 

ثانیه شکل موج هـاي ذخیـره    32یا  8 , 16آالرم پارامترها را به همراه  70شما می توانید آخرین 
  .شده مربوط به لحظه آالرم را مرور نمایید
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  SELECTION منوي -3-7

  .است Selectionگزینه  System Menuیکی دیگر از موارد موجود در 

  :کنید  منوي آنرا در زیر مشاهده می

                             
 SELECTION  menu: 11-  3شکل

Key VOL  :به معنی قطع بودن صداي ( 0توان بین  صداي کلیدها را می

 .تنظیم کرد) حداکثر صدا( 10و ) کلیدها

ALM VOL : این پارامتر تنظیم نمود که بین اعداد صداي آالرم را می توان با

معادل  10معادل کمترین دامنه صدا و عدد  1عدد .قابل تغییر است  10الی  1

  .باالترین دامنه صداي ممکنه می باشد

HELP  :توان زبان مورد نظر براي  مواردي که به عنوان  در این قسمت می

آیدرا فارسی یا  کمک همزمان با حرکت روي منوها در قسمت پایینی منو می

  .انگلیسی انتخاب کرد
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BRIGHTNESS  :10و ) حداقل( 1توان بین  میزان روشنی تصویر را می 

  .تنظیم کرد) حداکثر(

   : VERSION منوي -3-8

است که  VERSIONگزینه  System Menuیکی دیگر از موارد موجود در 

  .بینید منوي آنرا در زیر می

                                    
 

 VERSION  menu: 12-  3شکل

 

  . توانید ورژن نرم افزار مانیتور را ببینید در این منو شما می

  : SYSTEM SETUPمنوي - 3-9

  :منوي آن را در شکل زیر مشاهده می نمایید
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 System Setup: 13-  3شکل

  

 : TIME SETUPمنوي  - 1- 3-9

  :نمایید  منوي آنرا در شکل مشاهده می

                               
 TIME SETUP  menu: 41-  3شکل



  VECTRAدفترچه راهنماي مانیتور 

٦٣ 

، ماه (Year)توانید مواردي شامل سال  در این قسمت با استفاده از ناب می

(month) روز ،(day) ساعت ،(Hour) دقیقه ،(minute) ثانیه ،(Second)  و

فرمت نمایش تاریخ که به صورت تاریخ شمسی و میالدي می باشد ، را  تنظیم 

  .کنید

اگر مانیتور با سیستم مانیتورینگ مرکزي در ارتباط باشد تاریخ و زمان آن 

گردد و این زیر منو  با توجه به تاریخ و زمان سیستم مرکزي تنظیم می

  .غیرفعال خواهد بود

در ناحیه زمان سیستم در باالي صفحه  موارد تنظیم شده در این قسمت

  .شود نمایش اصلی در دو خط نشان داده می

  : MODULE SETUPمنوي - 2- 3-9

  :منوي آن را در زیر مشاهده می نمایید

                           
 Module Select: 15-  3شکل
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در این منو می توان ماژول هاي مورد نظر را جهت نمایش حذف یا انتخاب 

  .نمود

3-9 -3-FACE SELECT :  

  :منوي آن را در زیر مشاهده می نمایید

                                   
 Face Select: 61-  3شکل

  

  :با انتخاب هر گزینه صفحه نمایش به صورت زیر تغییر می کند

OXYCRG Screen :  
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Viewbed Screen :  

           
Larg Font Screen :  
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3-9 -4 - RECORD:  

  :منوي آن را در زیر مشاهده می نمایید

                            
 Record: 17-  3شکل
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REC Wave :انتخاب شکل موج براي رکورد گرفتن.  

RT REC TIME: ثانیه و پیوسته می توان  8زمان رکورد گرفتن را بین

  .انتخاب نمود

TIMING REC TIME : فاصله زمانی بین هر رکورد را بین

  .ساعت می توان انتخاب نمود1،2،3،4ثانیه و  10،20،30،40،50

RT RATE : 50و  25تعیین سرعت کاغذ رکوردر بین mm/s .  

Clear Rec Task  :پاك کردن تمام کار هاي جاري رکوردر.  

 

 : MAINTAINمنوي  - 3-10

 
 : ENTER MAINTAINEN PASSWORDزیر منوي  1- 3-10

 
  :باورود به این منو پنجره زیر باز می شود
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  ENTER MAINTAIN PASSWORD menu: 81-  3شکل

  .بروید USER KEYبا چرخاندن ناب می توانید روي قسمت  .1

با . با فشردن ناب قسمت مورد نظر را براي تنظیم کردن انتخاب کنید .2

تا  0و ارقام  Zتا  Aفشردن ناب جدول پایین که شامل حروف انگلیسی 

توان کاراکتر مورد نظر را  با چرخاندن ناب می. است فعال می شود 9

براي پاك کردن آخرین . انتخاب و براي ثبت آن باید ناب را فشرد

رفته و با فشردن ناب  DELتوان با چرخاندن ناب روي کاراکتر می 

آنرا پاك کرد و براي تائید عبارت ثبت شده باید با چرخاندن ناب روي 

OK سپس روي کادر . رفته و ناب را فشردCONFIRM  رفته و ناب

 :در این حالت پنجره زیر باز می شود.را فشار دهید
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 USER MAINTAIN menu: 91-  3شکل

 

 :USER MAINTAINENزیر منوي  1- 1- 3-10

MONI NAME : 

  .بروید MONI NAMEبا چرخاندن ناب می توانید روي قسمت .   1

با . با فشردن ناب قسمت مورد نظر را براي تنظیم کردن انتخاب کنید. 2

 9تا  0و ارقام  Zتا  Aفشردن ناب جدول پایین که شامل حروف انگلیسی 

توان کاراکتر مورد نظر را انتخاب  با چرخاندن ناب می. است فعال می شود

براي پاك کردن آخرین کاراکتر می توان . و براي ثبت آن باید ناب را فشرد

رفته و با فشردن ناب آنرا پاك کرد و براي  DELبا چرخاندن ناب روي 

  .را فشرد رفته و ناب OKتائید عبارت ثبت شده باید با چرخاندن ناب روي 
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DEPT:  

  .بروید DEPTبا چرخاندن ناب می توانید روي قسمت .   1

با . با فشردن ناب قسمت مورد نظر را براي تنظیم کردن انتخاب کنید. 2

 9تا  0و ارقام  Zتا  Aفشردن ناب جدول پایین که شامل حروف انگلیسی 

انتخاب و توان کاراکتر مورد نظر را  با چرخاندن ناب می. است فعال می شود

براي پاك کردن آخرین کاراکتر می توان با . براي ثبت آن باید ناب را فشرد

رفته و با فشردن ناب آنرا پاك کرد و براي تائید  DELچرخاندن ناب روي 

  .رفته و ناب را فشرد OKعبارت ثبت شده باید با چرخاندن ناب روي 

  BED NO : که شماره .در این قسمت شماره تخت بیمار مشخص می شود

   .می توان تعیین نمود 100تا  1ها را از 

NOTCH FREQ: هرتز می باشد  60و  50داراي دو زیر مجموعه فرکانس

 .که به عنوان فیلتر ورودي عمل می نماید

 :ALARM SETUPزیر منوي  1-1- 1- 3-10

Alarm Setup  : با کلیک بر روي این دکمه ، زیر منوي زیر جهت تنظیم آالرم

  .باز می شود
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  ALARM SETUP menu: 20-  3شکل

ALM MODE :         در ایـن قسـمت فواصـل زمـانی مختلـف بـر حسـب سـطوح

  .مختلف آالرم را می توان تنظیم کرد

MODE1 :  

  .ثانیه یکبار صدا می دهد 8آالرم سطح باال هر  

  . ثانیه یکبار صدا می دهد 24ر آالرم سطح میانی ه 

  .ثانیه یکبار صدا می دهد 24آالرم سطح پایین هر 

MODE2 :  

  .ثانیه یکبار صدا می دهد 3آالرم سطح باال هر  

  . ثانیه یکبار صدا می دهد 14آالرم سطح میانی هر  

  .ثانیه یکبار صدا می دهد 24آالرم سطح پایین هر 
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PARA ALM TYPE  :   ــمت داراي دو انتخـــاب ــن قسـ و  LATCHایـ

UNLATCH در حالت . استLATCH     اگر آالرم رخ دهـد و برطـرف گـردد

باز هم تا زمانی که پرستار به وضعیت بیمار رسیدگی نکرده و پـاي مـانیتور   

  UNLATCHنیاید و آالرم را قطع نکند آالرم ادامه خواهد داشت اما در حالت 

  .شود قطع می با برطرف شدن مورد، آالرم نیز

ALARM REC TIME  :   ــروز آالرم ــت گــرفتن در صــورت ب زمــان پرین

  .باشد می) شانزده ثانیه( 16Sو ) هشت ثانیه( 8Sها شامل  انتخاب

ALARM PAUSE TIME  : هـا   انتخـاب . زمان ایجاد وقفه در صـداي آالرم

 .است) سه دقیقه( MIN 3و ) دو دقیقه( MIN 2، )یک دقیقه( 1MINشامل 

IP SETUP  : با کلیک این دکمه ، زیر منوي تنظیمIP  جهت کار با مانیتور

 .بازمی شودمرکزي 

 :IP SETUPزیر منوي  1-2- 1- 3-10

  
 IP ADRESS SETUP menu:21-  3شکل
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  .وجود داردجهت کار با مانیتور مرکزي  IPتنظیم  ، امکان زیر منودر این 

3-11 - DEMO:  

مانیتور وارد مرحله با انتخاب آن . است System Menuآخرین گزینه در 

DEMO می شود.  

  

  

  

  

  

  

  

   DEMO DISPLAY:22-  3شکل

هدف از . شود در باالي صفحه نمایش اصلی ظاهر می DEMOدر ضمن کلمه 

  .این قسمت نمایش توانایی کارکرد مانیتور و کارهاي آموزشی است

  :مراحل زیر باید انجام گیرد DEMOجهت خروج از حالت 

SYSTEM MENU>>NOT DEMU  
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  آالرم:  چهارمفصل 

  :مقدمه 

مانیتور براي نشان دادن بروز مشکل هنگامیکه یکی از عالئم حیاتی بیمار غیر 

طبیعی باشد یا مشکالت مکانیکی یا الکتریکی براي مانیتور پیش آید داراي 

  .آالرم صوتی و بصري است

در  به ترتیبهنگام روشن کردن مانیتور نشانگرهاي آالرم زرد و قرمز بطور 

شنیده می  "بیپ"شود و پس از چند ثانیه یک صداي  روشن میثانیه  5حدود 

این عمل براي تست عملکرد . شوند شود و نشانگرهاي آالرم خاموش می

 "یپب"اگر صداي . صحیح آالرم هاي صوتی و بصري مانیتور به کار می رود

شنیده نشد یا نشانگر آالرم به طور عادي چشمک نزد، لطفاً از مانیتور استفاده 

  .نکرده و با بخش سرویس تماس بگیرید

  :دسته بندي آالرم ها  - 4-1

آالرم هاي فیزیولوژیک، آالرم هاي : آالرم ها به سه دسته تقسیم می شوند 

  .فنی و اطالعات فوري

فیزیولوژیک نشانگر این است که پارامتر  آالرم: آالرم هاي فیزیولوژیک . 1

فیزیولوژیک مانیتور شده خارج از محدوده تعریف شده است و یا اینکه بیمار 
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پیام هاي آالرم فیزیولوژیک در قسمت آالرم هاي . در شرایط غیرطبیعی است

  .فیزیولوژیک در صفحه نمایش اصلی نمایش داده می شوند

. همان پیام هاي اشتباه در سیستم هستند آالرم هاي فنی: آالرم هاي فنی . 2

این آالرم ها نشان دهنده این هستند که مانیتور یا قسمتی از آن توانایی 

این . مانیتور کردن دقیق بیمار را ندارند یا عملکرد سیستم مختل شده است

آالرم ها نیز در محل مربوط به خود روي صفحه نمایش اصلی، نمایش داده 

در قسمت پایین پنجره پارامتر  NIBPهاي فنی مربوط به  می شوند اما آالرم

NIBP نمایش داده می شود.  

در واقع اطالعات فوري را نمی توان جزء آالرم ها به شمار : اطالعات فوري . 3

آورد، آنها معموالً اطالعاتی در ارتباط با سیستم هستند اما نه درباره عالئم 

که ماژول پارامتري روشن باشد اما براي مثال هنگامی. حیاتی و یا بیماران

لیدهاي مورد نیاز یا سنسور آن وصل نشده باشد مانیتور طبق آن پیام می 

این پیام ها معموالً در ناحیه آالرم هاي فنی . "ECG LEAD OFF"دهد مانند 

در پایین قسمت  NIBPنمایش داده می شوند اما اطالعات فوري مرتبط با 

  .داده می شوندنمایش  NIBPپنجره پارامتر 

  : نکته 
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نمایش  آبیبراي متمایز شدن اطالعات فوري، پیام آالرم با پس زمینه       ●

  .شود داده می

  

  :سطوح آالرم  - 4-2

آالرم هاي سطح باال، آالرم : آالرم ها به سه سطح اهمیت تقسیم می شوند 

  .هاي سطح میانی و آالرم هاي سطح پایین

هنگامیکه زندگی بیمار در خطر باشد و نیاز به درمان : آالرم هاي سطح باال . 1

اورژانس داشته باشد یا مشکل فنی جدي براي مانیتور رخ دهد مانند اشتباه 

  .ECGدر شناسایی ماژول 

عالئم حیاتی بیمار غیر طبیعی شوند و بیمار نیاز : آالرم هاي سطح میانی . 2

شد یا مشکل فنی حتمی براي دستگاه رخ دهد مانند به درمان فوري داشته با

  .اشتباه در کالیبراسیون دما

اگر آالرم هاي فنی براي دستگاه ایجاد شود مانند : آالرم هاي سطح پایین . 3

  . هنگام در اندازه گیري ECGجدا شدن لید 

سطوح تمامی آالرم هاي فنی و برخی آالرم هاي فیزیولوژیک قابل تنظیم 

شما می توانید سطوح برخی آالرم هاي فیزیولوژیک را . نیستند توسط کاربر

  .در منوي مربوطه به آن پارامتر تغییر دهید
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آورده  Cتمامی آالرم هاي فیزیولوژیک، فنی و پیام هاي فوري در ضمیمه 

  .شده است

  :انواع آالرم  - 4-3

و  هاي صوتی دهد، مانیتور با استفاده از آالرم هنگامیکه یک آالرم رخ می

  :ها عبارتند از  انواع آالرم. بصري نظر کاربر را جلب می کند

  آالرم هاي بصري

  آالرم هاي صوتی

  پیام هاي آالرم

  چشمک زدن هاي پارامتر

صوتی، بصري و پیام ها براي نشان دادن سطوح مختلف آالرم ها  هاي آالرم

  . به طرق مختلفی نمایش داده می شوند

  :آالرم هاي بصري  -1- 4-3

گر آالرم روي صفحه جلوي مانیتور رنگ و فرکانس چشمک زدنش براي نشان

  .نشان دادن سطوح مختلف آالرم تغییر می کند

  ).بار در دقیقه 120(قرمز رنگ و چشمک زدن سریع : اال آالرم سطح ب

  ). بار در دقیقه 36(زرد رنگ و چشمک زدن آهسته : یانی آالرم سطح م

  .چشمک زدنزرد رنگ بدون : آالرم سطح پایین 
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  :آالرم هاي صوتی  -2- 4-3

  .مانیتور براي نشان دادن سطوح مختلف آالرم صداهاي مختلفی تولید می کند

--Do-Do-Do--Do-Do---Do-Do-Do":                     آالرم سطح باال 

Do-Do"  
  "Do-Do-Do":                  آالرم سطح میانی 

  "Do" :                  آالرم سطح پایین 

تا  3آالرم سطح باال هر : فواصل زمانی مختلف بر حسب سطوح مختلف آالرم 

ثانیه یکبار صدا  24تا  14آالرم سطح میانی هر . ثانیه یکبار صدا می دهد 8

  .ثانیه یکبار صدا می دهد 24آالرم سطح پایین هر . می دهد

  : نکته 

دهند مانیتور  هنگامیکه چندین آالرم با سطوح مختلف همزمان رخ      ●

آالرمی که داراي باالترین سطح اهمیت بوده را انتخاب و طبق آن صداي آالرم 

  .کند را تولید می
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  :پیام هاي آالرم  -3- 4-3

هنگامیکه آالرم رخ می دهد پیام هاي مربوطه به آن در ناحیه آالرم هاي 

می  نمایش دادهثانیه  10در زمانی کمتر از فیزیولوژیک یا آالرم هاي فنی 

  .شود

در مورد آالرم هاي فیزیولوژیک براي نشان دادن سطح آالرم قبل از پیام از 

  :ستاره استفاده می شود 

  "***"سه ستاره              ←آالرم هاي سطح باال 

  "**"دو ستاره          ←آالرم هاي سطح میانی 

  "*"یک ستاره           ←آالرم هاي سطح پایین 

مانیتور همچنین براي نشان دادن سطح آالرم رنگ پس زمینه پیام را تغییر می 

  :دهد 

  قرمز:    رنگ پس زمینه      ←: آالرم سطح باال 

  زرد:    رنگ پس زمینه   ←: آالرم سطح میانی 

  زرد:    رنگ پس زمینه    ←: سطح پایین  آالرم

  : نکته 

در مقایسه با پیام آالرم، رنگ پس زمینه اطالعات فوري همرنگ ناحیه       ●

  .اي است که در آن نمایش داده می شوند
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نمایش  NIBPدر پنجره پارامتر  NIBPهاي آالرم فنی مربوط به  پیام      ●

براي آالرم هاي سطح باال رنگ نوشته قرمز، براي سطح میانی . شوند داده می

و پایین رنگ نوشته زرد خواهد بود و رنگ پس زمینه همرنگ پنجره پارامتر 

 .است

در صورت قطع برق تنظیمات آالرم ها به طور اتوماتیک در مقادیر معین       ●

  . شده باقی خواهند ماند

  :ن پارامترها چشمک زد -4- 4-3

هنگامیکه یکی از پارامترهاي بیمار از حدود تعریف شده تجاوز کند آالرم فعال 

در همین لحظه، مقدار پارامتر اندازه گیري شده در پنجره پارامتر هر . شود می

 ثانیه چشمک خواهد زد

  :وضعیت هاي آالرم  - 4-4

آالرم نشان  هنگامیکه آالرمی رخ می دهد مانیتور نشانه هایی بر حسب سطح

اگر الزم باشد شما می توانید مانیتور را براي وضعیت هاي آالرم . می دهد

  .زیر تنظیم کنید

  غیر فعال شدن آالرم ها         .1

 وقفه در آالرم ها .2

 بی صدا کردن آالرم ها          .3
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  :غیرفعال شدن آالرم ها  -1- 4-4

، مانیتور حتی اگر )OFFانتخاب (اگر قسمت آالرم پارامتري خاموش شود 

پارامتر اندازه گیري شده از حدود آالرم تجاوز کند نیز آالرمی تولید نخواهد 

. می نامند (Alarms Disabled)کرد این وضعیت را غیرفعال شدن آالرم ها 

براي غیرفعال کردن آالرم هاي یک پارامتر شما باید منوي تنظیم آن پارامتر 

چرخاندن ناب و رفتن روي اسم پارامتر و فشردن را باز نمایید، این کار را با 

بعد از باز شدن منو ناب را چرخانده تا روي قسمت آالرم . ناب انجام دهید

(ALM)  بروید و ناب را فشار دهید سپس گزینهOFF بعد از . را انتخاب کنید

  ها          غیرفعال شدن آالرم هاي یک پارامتر نشانه مخصوص غیرفعال بودن آالرم

  .ر سمت راست عنوان آن پارامتر نشان داده می شودد

  :ها  وقفه در آالرم -2- 4-4

دقیقه  3یا  2، 1براي ایجاد وقفه در تمام آالرم هاي مانیتور براي مدت زمان 

. فشار دهید) ثانیه 2کمتر از (روي صفحه کنترل را یکبار  SILENCEدکمه 

  :در وضعیت ایجاد وقفه در آالرم ها 

  .وتی و بصري هر دو دچار وقفه می شوندآالرم هاي ص 

در صورت رخ دادن آالرم هاي فیزیولوژیک حدود باال یا پایین آالرم ها  .1

 .چشمک نخواهند زد
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 .پیام هاي آالرم نمایش داده نمی شوند .2

هاي فیزیولوژیک زمان باقیمانده وقفه در آالرم ها را نشان  ناحیه آالرم .3

 .دهد می

 .صدا نشان داده می شودشکل        در ناحیه نمایه  .4

مانیتور این وضعیت را قطع کرده و  ،اگر زمان وقفه در آالرم ها پایان پذیرد 

توانید با فشردن دکمه  همچنین شما می. گردد به وضعیت طبیعی باز می

SILENCE به این وضعیت پایان دهید.  

  :بی صدا کردن سیستم  -3- 4-4

ثانیه فشار  2را براي بیش از  SILENCEبراي بی صدا کردن سیستم دکمه 

در این وضعیت، تمامی صداهاي سیستم قطع شده و شکل        در . دهید

اگر آالرم جدیدي رخ دهد از این . شود ناحیه شکل صدا نمایش داده می

  .وضعیت خارج خواهیم شد

ها، صداي ضربان قلب  هاي صوتی، صداي دکمه صداهاي سیستم شامل آالرم

ها شامل صداي چرخاندن و فشردن ناب نیز  صداي دکمه .و صداي پالس است

  .شود می

  : تغییر حالت بین وضعیت هاي مختلف  -4-5 

ثانیه فشار دهید تا  2را کمتر از  SILENCEدکمه  - در وضعیت  -1



  VECTRAدفترچه راهنماي مانیتور 

٨٣ 
REV : A1 

  :عادي 

  

  

  

در وضعیت وقفه  -2

  :در آالرم ها 

  

  

در وضعیت بی  -3

  :صدا کردن سیستم 

  

  

در وضعیت بی  -4

  : صدا کردن آالرم ها 

  .به وضعیت ایجاد وقفه در آالرم ها بروید

ثانیه یا بیشتر فشار  2را براي  SILENCEدکمه  - 

  .دهید تا به وضعیت بی صدا کردن سیستم وارد شوید

ثانیه فشار  2را براي کمتر از  SILENCEدکمه  - 

  .دهید تا به وضعیت عادي بازگردید

یا بیشتر فشار  ثانیه 2را براي  SILENCEدکمه  - 

  .دهید تا به وضعیت بی صدا کردن سیستم وارد شوید

ثانیه فشار  2را براي کمتر از  SILENCEدکمه  - 

  .دهید تا به وضعیت وقفه در آالرم ها بروید

ثانیه یا بیشتر فشار  2را براي  SILENCEدکمه  - 

  .دهید تا به وضعیت عادي بازگردید

ثانیه فشار  2را براي کمتر از  SILENCEدکمه  - 

  .دهید تا به وضعیت ایجاد وقفه در آالرم ها بروید

ثانیه یا بیشتر فشار  2را براي  SILENCEدکمه  - 

  .دهید تا به وضعیت بی صدا کردن سیستم وارد شوید

  :نگاه داشتن آالرم ها  - 4-6
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، نوع آالرم  توضیح داده شد Alarm Setupدر قسمت همانطور که قبالً 

اگر نوع . تنظیم شود UNLATCHیا  LATCHپارامتر می تواند به صورت 

تنظیم  LATCHآالرم پارامتر قبل یا در طول رخ دادن آالرم پارامتر روي 

شود حتی اگر شرایطی که باعث ایجاد آالرم شده بوده برطرف گردد باز هم 

ه می یابد اما حاالت آالرم نمایش دادن پیام آالرم ادام. پیام آالرم باقی می ماند

  :دادن به صورت زیر تغییر می کند 

مقدار پارامتر اندازه گیري شده و حد باال یا پایین آالرم چشمک نمی  -

  .زنند

زمان وقوع آالرم پشت پیام آالرم در ناحیه آالرم هاي فیزیولوژیک  -

 .نمایش داده می شود

میکه شرایطی که تنظیم شود هنگا UNLATCHاگر نوع آالرم پارامتر روي 

منجر به آالرم شده برطرف گردد مانیتور دیگر هیچ نشانگري براي آن آالرم 

  .نشان نخواهد داد

  :پاك کردن آالرم ها  - 4-7

معموالً نشانگرهاي آالرم بعد از برطرف شدن شرایط منجر به آالرم پاك می 

ه نگه به هر حال شما می توانید نشانگرهاي آالرم و یا آالرم هایی ک. شوند

  :را با روش هاي زیر پاك کنید  (LATCH)داشته می شوند 
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  :پاك کردن نشانگرهاي آالرم صوتی و بصري . 1

براي برخی از آالرم هاي فنی، نشانگرهاي آالرم صوتی و بصري اگر مانیتور 

فشار دادن دکمه . (شوند را به وضعیت وقفه در آالرم ببریم پاك می

SILENCE  پیام آالرم در طول زمان وقفه در آالرم ها ) ثانیه 2براي کمتر از

اگر بعد از اینکه مانیتور به . و بعد از آن به اطالعات فوري تبدیل می شود

شرایط عادي بازگشت آن آالرم فنی مجدداً فعال شود، مانیتور به طور عادي 

  .نشانگرهاي آالرم را نشان می دهد

  :پاك کردن آالرم هاي نگه داشته شده . 2

براي پاك کردن آالرم هاي نگه داشته شده باید مانیتور را به حالت وقفه در 

  )ثانیه 2براي کمتر از  SILENCEفشار دادن دکمه . (آالرم ها برد

  :هنگامیکه آالرمی رخ می دهد چه باید کرد  - 4-8

  : هشدار 

هنگامیکه آالرمی رخ می دهد، همیشه در ابتدا شرایط بیمار را چک       ●

  .نمایید

  :هنگامیکه آالرمی رخ می دهد موارد زیر را به خوبی انجام دهید 

  .شرایط بیمار را چک نمایید .1

 .نوع آالرم و پارامتري که آالرم می دهد را پیدا کنید .2
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 .علت آالرم را پیدا کنید .3

 .الرم عمل الزم را انجام دهیدبراي برطرف کردن علت آ .4

 .چک کنید که آالرم پاك شده باشد .5
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    ذخیره سازي:  پنجمفصل 

  :مقدمه 

 تنظیمات انجام شده بر روي دستگاه را مانیتور داراي این توانایی است که 

با هر بار تغییر در هر منو و خروج از آن منو ، ذخیره کند به طوري که 

 .تنظیمات جدید ذخیره خواهند شد

  
  :فراخوانی نمودار تغییرات در طول زمان 

  1 , 5ثانیـه و   30و 5ساعت گذشته که هـر  96شما می توانید نمودار اطالعات 
  .دقیقه ذخیره شده را مرور کنید 60و 30و 10و 
  

  :فراخوانی جدول تغییرات در طول زمان 
ساعت گذشته مربوط به پارامترهاي اندازه  96شما می توانید جدول اطالعات 

  .گیري شده را مرور نمایید
  

  : NIBPفراخوانی  - 5-1

توضیحات  3-3بخش در  NIBPفراخوانی اطالعات در مورد عملکرد منوي 

  آمده است 
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که هر کدام شامل فشار  NIBPعدد  786شما می توانید نتایج اندازه گیري 

و زمان اندازه گیري   PRک، فشار میانگین، فشار دیاستولیک ، مقدار سیستولی

 .است را مرور کنید

  :فراخوانی بروز آالرم 
ثانیه شکل  32یا  8 , 16آالرم پارامترها را به همراه  70شما می توانید آخرین 

  .موج هاي ذخیره شده مربوط به لحظه آالرم را مرور نمایید
  

  :فراخوانی بروز آریتمی 
ثانیه شکل موج  8آریتمی هایی که رخ داده به همراه  70ما می توانید آخرینش

  .مربوط به آن را مرور نمایید

  :اطالعات ذخیره شده غیر فرار  - 5-2

براي جلوگیري از پاك شدن اطالعات بیمار هنگامیکه مانیتور مخصوصاً و یا 

تصادفاً خاموش می شود این مانیتور می تواند به کارت ذخیره اطالعات 

Micro SD براي ذخیره اطالعات مجهز گردد .  

، در داخل NIBPهاي  در طول مانیتورینگ، اطالعات بیمار  نتایج اندازه گیري

هنگامیکه مانیتور مجدداً . شوند ذخیره می Micro SDکارت ذخیره اطالعات 

هایی  توانید اطالعات ذخیره شده را با انتخاب گزینه شود شما می روشن می

  .مرور نمایید NIBP RECALLنظیر 
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  ECGمانیتورینگ :  ششمفصل 

  : ECGشکل موج  -10-1

در باالي  صفحه  ECGدر حالت نمایش استاندارد، یک یا دو شکل موج 

 ECGروي سه لید یا پنج لید در داخل منوي  LEAD TYPEهنگامیکه 

SETUP شود تنظیم شده باشد نمایش داده می.  

  
Figure 6-1 ECG Waveforms 

همانطور که در باال نشان داده شده هنگامیکه کابل پنج لیدي انتخاب شده باشد 

  .نمایش داده می شود ECGنشانگر پنج نشانه در باالي شکل موج 

شما می توانید لید کانال اول را از میان گزینه هاي : کانال اول  ECGلید . 1

نید مانیتور به اگر شما از کابل سه لیدي استفاده می ک. موجود انتخاب کنید

اگر شما از کابل پنج   III , II , I:شما سه گزینه جهت انتخاب لید می دهد 

: لیدي استفاده می کنید مانیتور به شما هفت گزینه جهت انتخاب لید می دهد 

V , aVL , aVF, aVR , III , II , I   
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توانید شما با استفاده از این نشانگر می : ضریب دامنه شکل موج کانال اول . 2

انتخاب هاي موجود عبارتند . ضریب دامنه شکل موج کانال اول را تعیین کنید

  ،: از 

X0.25 ،X0.5 ،X2 , X1 . در سمت راست هر شکل موجECG  1مقیاس 

میلی ولت به طور مستقیم با  1ارتفاع این خط . میلی ولت نمایش داده می شود

  .در ارتباط است ECGضریب دامنه شکل موج 

فیلتر کردن این امکان را فراهم می سازد تا شکل موج را : یلتر کردن روش ف. 3

  :سه روش براي فیلتر کردن وجود دارد . تر و با جزئیات بیشتر ببینیم واضح

DIAGNOSTIC ) :هاي  در این حالت مانیتور شکل موج) : تشخیصیECG 

  .را بدون فیلتر کردن نمایش می دهد

MONITOR ) :توانند منجر به  هایی که می ؤثري آرتیفکتبه طور م) : مانیتور

  .کند آالرم شوند را حذف می

SURGERY  : این روش فیلتر کردن براي کاهش دادن آرتیفکت ها : جراحی

و تداخالت ناشی از تجهیزات جراحی الکتریکی نظیر الکتروکوتر به کار می 

 .رود

  

  (warning):       هشدار   
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) لکتروسرجري (در هنگام استفاده از تجهیزات جراحی الکتریکی        ●

  .همزمان از دستگاه مانیتور استفاده نکنید 

  

فیلتر انتخابی براي هر دو کانال به کار می رود اما نشانگر آن تنها در باالي 

  .موج نمایش داده می شوداولین شکل 

  

  

  : هشدار 

در حالت . تنها در حالت تشخیصی شکل موج هاي حقیقی را می بینیم      ●

 STمانیتور یا جراحی شکل موج دچار تغییراتی می شود و نتایج آنالیز قسمت 

در حالت جراحی نتایج آنالیز آریتمی . می توانند داراي تغییرات زیادي شود

هنگامیکه مانیتورینگ بیمار در محیطی که داراي تداخالت . تغییر می کند نیز

شود از حالت  گیرد توصیه می الکترومغناطیسی کمی است صورت می

  .تشخیصی استفاده کنید

شبیه شکل  line isolation monitor transientsگاهی ممکن است که      ●

مانع فعال شدن آالرم ریت هاي قلبی موج هاي طبیعی قلب باشند و بنابراین 

سیم لید ها را چک کنید که خرابی نداشته باشند و قبل از استفاده و . میشوند
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. پس از اتصال لیدها به بیمار از درست بودن اتصال آنها اطمینان حاصل کنید

  . همیشه از الکترودهاي تمیز استفاده کنید و پوست را کامال تمیز کنید

  .کانال اول تنظیم می شود ECGهمانند لید : دوم  کانال ECGلید . 4

  .مانند کانال اول تنظیم می شود: ضریب دامنه شکل موج کانال دوم . 5

  : نکته 

خیلی بزرگ باشد ممکن است پیک  ECGاگر ضریب دامنه شکل موج       ●

در این مورد، شما باید ضریب دامنه را به . شکل موج ها نمایش داده نشود

  .طور مناسبی تغییر دهید

در غیر این . لیدهاي انتخاب شده براي کانال اول و دوم نباید یکی باشد      ●

 در حالت. صورت سیستم به طور خودکار یکی از آنها را تغییر خواهد داد

MULTI-LEADS DISPLAY )لید هر دو کانال قابل ) نمایش چند لیده

  .تنظیم نخواهد بود

در  " ' "هنگامیکه سیگنال ضربان ساز آشکار می شود آنرا با نشان       ●

  .مشخص می کند ECGباالي شکل موج 

  : ECGپارامترهاي  - 6-2
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Figure 6-2 ECG Parameter  
  

همانطور که در شکل باال مشاهده می شود در  ECGپارامترهاي وابسته به 

نشانگر ضربان قلب . نمایش داده می شوند ECGسمت راست شکل موج هاي 

در سمت راست عدد . با سرعتی برابر ضربان قلب بیمار چشمک می زند

یا مقادیر موارد ) روشن/ خاموش( ON/OFFضربان قلب وضعیت هاي 

PACE )ضربان ساز(،PVC , ST2 , ST1  ها وNOTCH  نمایش داده می

  .شود

  : ECGروند مانیتورینگ  - 6-3

  :آماده سازي  -1- 6-3

نمایش داده شده روي مانیتور  ECGکیفیت اطالعات : آماده سازي پوست . 1

. نتیجه مستقیم کیفیت سیگنال الکتریکی دریافت شده توسط الکترودهاست

ل در الکترودها آماده سازي مناسب پوست براي داشتن کیفیت خوب سیگنا
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سیگنال خوب در الکترودها اطالعات قابل اطمینانی براي پردازش . الزم است

ECG یک ناحیه صاف و غیر عضالنی را جهت . در مانیتور فراهم می سازد

روش زیر را براي آماده سازي پوست دنبال . قرار دادن الکترودها انتخاب کنید

  :نمایید 

 .موهاي ناحیه انتخابی را بتراشید -

سطح پوست را در ناحیه انتخابی براي از بین بردن سلول هاي مرده  -

 .مالش دهید

از اتر یا الکل . (سطح پوست را با محلول آب و صابون تمیز نمایید -

 ).استفاده نکنید زیرا سبب افزایش امپدانس پوست می شوند

 .قبل از نصب الکترودها سطح پوست را کامالً خشک نمایید -

  .را به الکترودها وصل نمایید ECGلیدهاي کابل . 2

اگر . الکترودها را روي مکان در نظر گرفته شده روي بدن بیمار وصل کنید. 3

الکترودها داراي ژل هادي نیستند ابتدا ژل به میزان کافی روي الکترودها 

  .بزنید

  .لیدهاي الکترودها را به کابل بیمار وصل نمایید. 4

  .است و آماده مانیتورینگ می باشدمطمئن شوید که مانیتور روشن . 5

  :نصب الکترودها  -2- 6-3
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  : هشدار 

  .تنها از کابل مخصوص مانیتور استفاده نمایید      ●

هنگام استفاده از الکترودها یا اتصال کابل مطمئن باشید که آنها با هیچ       ●

چک کنید که تمام الکترودها حتی . سطح هادي یا زمین در تماس نباشند

  .الکترود خنثی به طور ایمن به بیمار وصل باشند

در صورت استفاده پیوسته و طوالنی مدت از الکترودها ممکن است       ●

اگر . هر روز سطح پوست را چک نمایید. ستی ایجاد شودحساسیت پو

 24اي از حساسیت پوستی بود الکترودها یا جاي الکترودها را هر  نشانه

  .ساعت تعویض کنید

  .هنگام استفاده از دفیبریالسیون بیمار را لمس نکنید      ●

اي از کابل هنباید و مانیتور از دفیبریالتور  همزمان هنگام استفاده      ●

باعث صدمه زدن به دستگاه می  بدون مقاومت استفاده شود، زیرانامناسب 

  . شود

تداخالت ناشی از دستگاه هاي زمین نشده نزدیک بیمار یا تداخالت       ●

 ECGهاي جراحی الکتریکی می تواند سبب عدم دقت در شکل موج  دستگاه

  .شوند
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ل کابل توسط مانیتور پیش از شروع مانیتورینگ از تشخیص دادن مشک      ●

پیام اشتباه . را از کانکتور آن جدا کنید ECGبه این منظور کابل . مطمئن شوید

" ECG LEAD OFF"  باید روي صفحه نمایش داده شود و آالرم صوتی

  .نیز فعال شود

از بدن بیمار عبور داده و Aμ10مدار تشخیص قطع لید جریانی کمتر از     ●

  .دهد قطع شدن لید را تشخیص می

به پاي  CMRRمتوسط سیگنال الکترودها براي کاهش نویز، افزایش      ●

این مدار به مدار پاي راست معروف است که  .راست بیمار متصل می شود

 . را حذف می کند  ECGنویزهاي سیگنال تفاضلی 

) الکترودهایی با فلزات مشابه(دقت شود که از الکترودهاي یکسان       ●

در غیر اینصورت بدلیل اختالف نوع الکترودها ، اختالف  .استفاده شود 

ولتاژي بین آنها ایجاد می شود که به مرور زمان باعث خوردگی فلز الکترود 

  . می شود

براي جلوگیري از اثرات پالریزاسیون و ایجاد پتانسیل هاي آفست       ●

  . ناشی از آن ، از الکترودهاي مناسب استفاده نمایید 

عدم (شود قبل از استفاده از الکترود حتما آنها را از نظر ظاهري توصیه می 

  .بررسی کنید) تغییر شکل و رنگ
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  :لیدي  5نصب الکترود براي کابل  - 2-1- 6-3

  :لیدي با استاندارد آمریکایی روند زیر را دنبال کنید  5هنگام استفاده از کابل 

  
Figure 6-3  5-Leadwire Electrode Placement 

  Clavicleنزدیک شانه راست دقیقاً زیر استخوان ) : دست راست( RAالکترود 

 Clavicleنزدیک شانه چپ دقیقاً زیر استخوان ) : دست چپ( LAالکترود 

  در سمت راست زیر شکم) : پاي راست( RLالکترود 

 در سمت چپ زیر شکم) : پاي چپ( LLالکترود 

  روي سینه) : سینه اي( Vالکترود 

هاي نشان داده شده در شکل  را در یکی از مکان (V)اي  ینهالکترود س

  .بچسبانید
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Figure 6-4  V-Leadwire Electrode Placement 

 

1V  :اي در کنار راست استرنوم در چهارمین فضاي پین دنده  

2V  :اي در کنار چپ استرنوم در چهارمین فضاي بین دنده  

3V   : 2میان فاصله بین دو الکترودV  4وV  

4V  :اي اي در سمت چپ خط ترقوه در پنجمین فضاي بین دنده  

5V   :4تراز با الکترود  روي خط زیر بغلی قدامی چپ، همV  

6V   :4تراز با الکترود  روي خط زیر بغلی میانی چپ، همV  

V3R-V7R  :هاي متناظر با آنها در چپ در سمت راست سینه در مکان.  

VE  : باالي ناحیهXiphoid )شمشیري(  

هاي  یکی از مکاناي به پشت بیمار آنها را در  هنگام اتصال الکترودهاي سینه

  :زیر بچسبانید 
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V7  :اي روي خط زیر بغلی خلفی چپ در پشت  در پنجمین فضاي بین دنده

  .بیمار

V7R  :اي روي خط زیر بغلی خلفی راست در  در پنجمین فضاي بین دنده

  .پشت بیمار

. جدول زیر نشانگرهاي استفاده شده براي تشخیص لیدها را نشان می دهد

و استاندارد  (AHA)رنگی در استاندارد آمریکایی  اطالعات براي کدهاي

  .می باشند (IEC)اروپایی 

  استاندارد اروپایی  استاندارد آمریکایی
  نشانگر  رنگ  نشانگر  رنگ
 R  قرمز  RA  سفید

  L  زرد  LA  سیاه
  F  سبز  LL  قرمز
  N  سیاه  RL  سبز

  C  سفید  V  قهوه اي 
  

  :نصب الکترود براي کابل سه لیدي  - 2-2- 6-3

روند زیر را براي نصب الکترود هنگام استفاده از کابل سه لیدي در استاندارد 

  :اروپائی دنبال کنید 

  Clavicleنزدیک شانه راست دقیقاً زیر استخوان ) : دست راست( RAالکترود 

 Clavicleنزدیک شانه چپ دقیقاً زیر استخوان ) : دست چپ( LAالکترود 
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 زیر شکم در سمت چپ) : پاي چپ( LLالکترود 

  
Figure 6-5  Positions of 3-Leadwire Electrode Placement 

  

جدول زیر نشانگرهاي مورد استفاده جهت تشخیص لیدها در دو استاندارد 

  :را نشان می دهد  (IEC)و اروپایی  (AHA)آمریکایی 

  استاندارد اروپایی  استاندارد آمریکایی

  نشانگر  رنگ  نشانگر  رنگ

  R  قرمز  RA  سفید

  L  زرد  LA  سیاه

  F  سبز  LL  قرمز

  :نصب الکترود براي بیمار تحت جراحی  - 2-3- 6-3

براي مثال، . نصب الکترود در طول جراحی به نوع عمل جراحی بستگی دارد

براي جراحی قلب باز الکترودها را باید روي قسمت هاي جانبی سینه یا پشت 
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هنگام استفاده از تجهیزات جراحی الکتریکی گاهی اوقات . بیمار نصب کرد

  اثر  ECGآرتیفکت ها روي سیگنال 

براي کمک به کاهش آن، الکترودها را روي شانه راست و چپ . گذارند می

از . نزدیک معده و الکترود سینه اي را در سمت چپ در میان سینه نصب کنید

نصب الکترودها در باالي دست ها خودداري کنید زیرا باعث می شود دامنه 

  .خیلی کوچک شود ECGشکل موج 

  

  (warning):       هشدار   

در هنگام استفاده از تجهیزات جراحی الکتریکی ، همزمان از دستگاه       ●

  .مانیتور استفاده نکید 

  

  : هشدار 

هنگام استفاده از تجهیزات جراحی الکتریکی، لیدها باید در محلی نصب       ●

شوند که در فاصله یکسانی از الکترود جراحی الکتریکی و صفحه گراند با شند 

و کابل دستگاه جراحی  ECGکابل . تا از سوختگی بیمار جلوگیري شود

هرگز در زمان استفاده از       ●.     الکتریکی نیز باید از هم جدا باشند

را نزدیک صفحه گراند دستگاه  ECGتجهیزات جراحی الکتریکی ،  الکترود 
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الکتروسرجري قرار ندهید چرا که این عمل  سبب ایجاد تداخالت بزرگی در 

  .می شود ECGسیگنال 

  

  :با کیفیت  ECGمشخصات سیگنال 

باید مشخصات زیر را  QRSبینید کمپلکس طبیعی  همانطور که در شکل می

  :دارا باشد 

  
Figure 6-6  NORMAL QRS 

 

  بلند و باریک بودن بریدگی - 

  بلند که کامالً باال یا پایین خط پایه باشد Rموج  - 

  .بلندتر نباشد Rاي حاصل از نوسان ساز که از ارتفاع موج  موج ضربه - 

(کوچکتر از یک سوم  Tموج  - 
3
  .باشد Rارتفاع موج  )1

  .باشد Tخیلی کوچکتر از موج  Pموج  - 
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، ECGمیلی ولت روي شکل موج  1براي نمایش دادن پالس کالیبراسیون 

  پیام. را انتخاب کنید ECG SETUPدر داخل منوي  ECG CALگزینه 

 "When CAL, Can't Monitor!" )توانید مانیتور  هنگام کالیبراسیون، نمی

  .شود روي صفحه نمایش داده می!) کنید

 

 

 

  

  :نکته 

خیلی کوچک باشد، یا درست نباشد و الکترودها به  ECGاگر شکل موج       ●

طور محکم و استوار و مطمئن نصب شده باشند، نمایش را به لید دیگري تغییر 

  . دهید

  ECGمنوي تنظیمات  - 6-4

در پنجره پارامتر مربوطه را انتخاب کنید تا منوي زیر ظاهر  ECGنشانگر 

  :شود 
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Figure 6-7  ECG MENU 

  :در این منو شما می توانید تنظیمات زیر را انجام دهید 

 ALM  : وضعیتon/off )آالرم ضربان قلب، اگر )روشن/ خاموش ،ON 

انتخاب شده باشد هنگامیکه آالرم ضربان قلب رخ دهد مانیتور نشانگرهاي 

انتخاب شده باشد هنگام بروز آالرم ضربان  OFFاگر . آالرم را نمایان ساخته

در سمت           نشانگر.خواهد داشتقلب مانیتور نشانگري براي آالرم ن

  .ستا) غیرفعال بودن آالرم( OFFنشان دهنده  ECGراست نشانگر 

ALM LEV  :انتخاب ها عبارتند از . سطح آالرم :HIGH )آالرم سطح باال( ،

MED )آالرم سطح میانی ( وLOW )آالرم سطح پایین(  
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ALM REC  :اگر . پرینت گرفتن هنگام بروز آالرمON  انتخاب شود هنگام

 OFFاگر . بروز آالرم ضربان قلب مانیتور از مورد آالرم پرینت می گیرد

  .انتخاب شود پرینت گرفته نخواهد شد

ALM HI HR :حد باالي آالرم ضربان قلب را می توان تنظیم کرد.  

ALM LO HR :حد پایین آالرم ضربان قلب را می توان تنظیم کرد.  

براي سنین مختلف بیمار حدود آالرم باال و پایین ضربان قلب متغیر است و 

  .در محدودة زیر می تواند تنظیم شود

  بیمارسن 
حداکثر آالرم حد 

  باال

حداقل آالرم حد 

  پایین
step  

  1  15  300  بزرگسال

  1  15  350  کودك

  1  15  350  نوزاد

  

  :نکته 

محدوده هاي آالرم را همیشه بر اساس وضعیت کلینیکی بیمار مورد نظر      ●

  .تنظیم کنید

 20در اغلب موارد ، محدودة باالیی تعداد ضربان قلب نباید بیشتر از      ●

  .ضربه در دقیقه باالتر از نرخ ضربان قلب بیمار با شد
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BEEP SOURCE  : ضربان قلب را تعیین می کندصداي منبع تشخیص .

  . ECG ،2SPO،IBP1,IBP2 ،AUTO: گزینه هاي موجود عبارتند از 

- ECG  : ضربان هاي قلب در دقیقه را از روي سیگنال  صدايمانیتور

ECG می گیرد.  

- 2SPO  : ضربان هاي قلب در دقیقه را از روي سیگنال  صدايمانیتور

2SPO مانیتور با هر پالس صداي بیپ می دهد به جاي اینکه .می گیرد

 . با هر ضربان قلب صدا دهد

- IBP1,2 :  مانیتور صداي ضربان هاي قلب در دقیقه را از روي سیگنال

IBP1,2 مانیتور با هر پالس.می گیردIBP  صداي بیپ می دهد به جاي

 .اینکه با هر ضربان قلب صدا دهد

- AUTO  :ضربان قلب را بسته به کیفیت سیگنال  صداي مانیتور منبع

. برتري دارد IBPو2SPOبه  ECG. به طور خودکار مشخص می کند

به عنوان  2SPOخیلی پایین باشد  ECGتنها هنگامیکه کیفیت سیگنال 

به وضعیت  ECGهنگامیکه سیگنال . منبع ضربان ها انتخاب می شود

 .عادي بازگردد دوباره به عنوان منبع ضربان انتخاب خواهد شد

 

  : نکته 
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به عنوان منبع ضربان انتخاب شود صداي آن در  IBPو2SPOاگر       ●

  .تنظیم خواهد شد PRمنوي تنظیمات 

HR CHANNEL  : اگرCH 1  انتخاب شود تعداد ضربان هاي قلب از روي

انتخاب شود تعداد  CH 2اگر . مشخص می شوند ECGشکل موج اول 

اگر . ص می شوددوم مشخ ECGضربان هاي قلب از روي شکل موج 

AUTO  انتخاب شود مانیتور به طور خودکار کانال مناسب براي محاسبه

  . ضربان هاي قلب را تعیین می کند

LEAD TYPE  : 3انتخاب ها عبارتند از LEADS )5و ) سه لیدي LEADS 

  .که نوع کابل مورد استفاده را تعیین می کند) پنج لیدي(

SWEEP  :نمودار  سرعت جاروب کردن تصویر برايECG  را مشخص

  .(mm/s)میلی متر بر ثانیه  50و  12.5 , 25: ها عبارتند از  انتخاب. کند می

ST Analysis  : مربوط به تنظیم آنالیز قسمتST بعداً توضیح داده می . است

  .شود

ARR Analysis  :بعداً توضیح داده می شود. مربوط به آنالیز آریتمی است.  

 

ECG DISPLAY  : حالت نمایش سیگنالECG  را می توان در این قسمت

  :گزینه دارد  دو. تعیین کرد
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1 .NORMAL  : لیدي استفاده کنیم  5هنگامیکه از کابل : نمایش عادي

لیدي استفاده کنیم مانیتور  3و هنگامیکه از کابل  ECGمانیتور دو شکل موج 

  .نمایش می دهد ECGیک شکل موج 

2 .FULL  :مانیتور شش شکل موج : ن شکل موج نمایش چندیECG  نمایش

این شکل موج ها تمام ناحیه مربوط به نمایش شکل موج ها را اشغال . می دهد

 .می کنند

3.HALF : نمایش شش شکل موجECG  به همراه بقیه شکل موجها ي

  .مانیتور

  

  : نکته 

ما کابل سه لیدي را انتخاب کرده باشیم  LEAD TYPEاگر در قسمت       ●

  .را انتخاب کرد NORMAL DISPLAYتوان گزینه  در این قسمت تنها می

BEAT VOL  :10تا ) حداقل( 0توان در محدوده  ها را می صداي ضربان 

  .تنظیم کرد) حداکثر(

PACE  : هنگامیکهON  انتخاب شود سیگنال ضربان ساز آشکار شده با

انتخاب  OFFاگر . شود نشان داده می ECGباالي شکل موج  در " ' "نشانگر 

  .شود آنالیز ضربان ساز غیرفعال است
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  : نکته 

باید روي  PACEهنگام مانیتور کردن بیمار داراي ضربان ساز، گزینه       ●

ON  تنظیم شود در غیر این صورت سیستم ضربان هاي ضربان ساز را به

  .می شمارد QRSعنوان کمپلکس 

باشد سیستم نه آریتمی هاي مربوط  ONروي   PACEهنگامیکه گزینه       ●

هنگام . را انجام می دهد STرا آشکار می کند و نه آنالیز قسمت  PVCبه 

 OFFباید روي  PACEمانیتور کردن بیماري که ضربان ساز ندارد گزینه 

  . باشد

  : نکته 

NOTCH  : اگر رويON ر را فیلتر باشد مانیتور نویز حاصل از برق شه

  . باشد فیلتري انجام نمی شود OFFاگر روي . کرده و حذف می کند

  : نکته 

روي حاالتی غیر از حالت تشخیصی  ECGاگر نوع فیلتر شکل موج       ●

فعال خواهد بود و  NOTCHگزینه  ONتنها حالت  (DIAGNOSTIC)باشد 

اگر نوع فیلتر روي حالت . مانیتور نویز حاصل از برق شهر را فیلتر می کند

  تشخیصی باشد آنگاه 
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را انتخاب کرد و سیستم به طور  NOTCHبودن گزینه  OFFیا  ONتوان  می

  .کند تنظیم می OFFخودکار این گزینه را روي 

ECG CAL : براي آغاز کالیبراسیونECG براي . را انتخاب نمایید این گزینه

انتخاب  ECGپایان کالیبراسیون این گزینه را مجدداً انتخاب کنید یا اینکه لید 

  .شده روي صفحه را تغییر دهید

  : STآنالیز  -5 -6

  :مقدمه 

این عملکرد به صورت انتخابی روي سیستم ها نصب می شود و ممکن است 

. غیرفعال است STبه طور پیش فرض آنالیز . سیستم شما داراي آن نباشد

را فعال می کنیم مانیتور به طور خودکار حالت فیلتر  STهنگامیکه آنالیز 

یاز شما می توانید حالت فیلتر را در صورت ن. تشخیصی را انتخاب می کند

  .روي مانیتور یا جراحی قرار دهید

در شکل موج لید انتخابی اندازه گیري می  ST، تغییرات قسمت STبا آنالیز 

در  ST 2 , ST 1به طور عددي در مکان هاي  STنتایج اندازه گیري . شود

 . پنجره پارامتر نمایش داده می شود
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 STگیري قسمت نشانگرهاي اندازه . است (mV)واحد اندازه گیري میلی ولت 

. به معنی انحراف منفی " –  "به معنی انحراف مثبت و  "+  ": عبارتند از

  .میلی ولت است 2 +میلی ولت تا  - 2از  STمحدوده اندازه گیري قسمت 

  : STمنوي آنالیز 

منوي زیر را  ECG SETUPدر منوي  ST ANALYSISبا انتخاب گزینه 

  :خواهید دید 

                        
Figure 6-8 ST Analysis 

  :در این منو شما می توانید تنظیمات زیر را انجام دهید 

ST ANAL  : آنالیزST  را که می توانON )یا ) فعال بودن آنالیزOFF 

  .نمود) غیرفعال بودن آنالیز(

  : نکته 
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،مانیتور به صورت خودکار مد  ST ANALYSISبا فعال کردن       ●

DIAGNOSTIC شما می توانید مدهاي .را انتخاب می کندSURGERY 

در این مدها  STاگر چه اعداد .را بر اساس نیاز انتخاب کنید  MONITORیا

  .دچار دگرگونی می شوند

  

ST ALM  : آالرم قسمتST . اگرON  باشد هرگاه که عدد اندازهST  از

 OFFاگر . کند  حدود آالرم تجاوز کند مانیتور نشانگرهاي آالرم را نمایان می

از حدود آالرم تجاوز کند مانیتور نشانگرهاي  STباشد هرگاه که عدد اندازه 

باالي انتخاب شده باشد نشانه      در  OFFاگر . نمی دهدآالرم را نشان 

  .در پنجره پارامتر نشان داده می شود ST 1عنوان 

ALM LEV  : سطح آالرمST ز گزینه ها عبارتند ا. را تعریف می کند :MED 

, HIGH  وLOW.  

ALM HI  : حد باالي آالرمST این مقدار حداکثر می تواند . را تعریف می کند

  . میلی ولت باشد 2 +

ALM LO  : حد پایین آالرمST این مقدار حداقل می تواند . را تعریف می کند

  .میلی ولت باشد  – 2

  : نکته 
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توان حدود  شود و نمی یکجا تعریف می STحدود آالرم هر دو قسمت       ●

  .ها را جداگانه تعریف نمود آالرم یکی از کانال

DEF POINT  : با انتخاب این گزینه منوي زیر باز می شود:  

  
Figure 6-9 ST Measurement Point Setting 

دو خط عمودي نشان . را نشان می دهد QRSاین پنجره شکل کلی کمپلکس 

  .هستند ST , ISOدهنده مکان نقاط 

ISO  :نقطه خط مرجع آنالیز . نقطه پایه را نشان می دهدST  است که مقدار

  .میلی ثانیه است108پیش فرض آن 

ST  : نقطه اندازه گیريST میلی ثانیه است 80مقدار پیش فرض . است.  
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به طور  ECGبیمار یا شکل موج  HRاگر  ،STو  ISOدو نقطه اندازه گیري 

را  ISOیا  STشما می توانید گزینه . مشخص تغییر کنند باید تنظیم شوند

  .انتخاب کنید و با چرخاندن ناب مکان آنها را تنظیم کنید

  
Figure 6-10 ST Measurement Point 

. است STنقطه مرجع براي اندازه  Rهمانطور که در باال می بینید، پیک موج 

ضربان برابر اختالف عمودي بین دو نقطه اندازه براي هر  STمقدار اندازه 

  .گیري شده است

  : نکته 

  .به کار نمی روند STدر آنالیز  QRSکمپلکس هاي غیرعادي       ●

  

  :آنالیز آریتمی  - 6-6

  :مقدمه 

  :کاربرد کلینیکی آنالیز آریتمی عبارت است از 

  .براي بیماران در تمام سنین ECGمانیتور کردن  -
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 و ضربان هاي بطنی ناخواسته HRآشکار کردن تغییر در  -

 .ذخیره کردن بروز آریتمی ها و اطالعات آالرم تولید شده -

پزشکان متخصص می توانند از آنالیز آریتمی براي ارزیابی شرایط بیمار 

  .استفاده کنند و درمان مناسب را اجرا کنند

  :آنالیز آریتمی مانیتور داراي ویژگی هاي زیر است 

  نوع آریتمی 13آنالیز  -

 .توانایی مانیتورینگ بیمار داراي ضربان ساز یا بدون ضربان ساز -

 .به طور پیش فرض غیرفعال است -

قابلیت جلب توجه پزشک به ضربان قلب بیمار با اندازه گیري و دسته  -

 بندي آریتمی و ضربان قلب غیرعادي و فعال کردن آالرم

  :منوي آنالیز آریتمی 

انتخاب کنید تا منوي  ECG SETUPرا در منوي  ARR ANALYSISگزینه 

  :زیر ظاهر شود 
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Figure 6-11 Arrhythmia Analysis 

  :در این منو شما می توانید تنظیمات زیر را انجام دهید 

ARR ANAL  : آنالیز آریتمی را می توانON )یا ) فعال بودن آنالیزOFF 

  . نمود) غیرفعال بودن آنالیز(

PVCs ALM  : هنگامیکهON  باشد و آالرم مربوط بهPVC  رخ دهد مانیتور

باشد و آالرمی رخ دهد مانیتور  OFFاگر . نشانگرهاي آالرم را نمایان کرده

در پنجره  PVCsعنوان  چپدر سمت نماد     . نشانگري نشان نمی دهد

  .پارامتر به معنی غیرفعال بودن آالرم است

ALM LEV  :انتخاب ها عبارتند . سطح آالرم آریتمی را می توان تعریف کرد

  . LOWو  HIGH ،MED: از
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ALM HI  : 10تا  1تعریف حد باالي آالرم آریتمی است می توان آنرا بین 

ها از حد تعیین شده تجاوز کند آالرم فعال  PVCهنگامیکه تعداد . تنظیم کرد

  .می شود

ARR RELEARN  :با انتخاب این گزینه روند : تمی یادگیري مجدد آری

در ناحیه اطالعات  "ARR LEARNING"پیام . یادگیري را آغاز می کنید

  .صفحه نمایش داده می شود

ARR ALARM  : با انتخاب این گزینه منوي زیر باز می شود، در این منو

  .تنظیمات آالرم آریتمی ها را می توانید انجام دهید
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Figure 6-12 Arrhythmia Alarm Setup 

بودن آالرم مربوط به هر  OFFیا  ONوضعیت  ALMدر این منو، ستون 

 RECمربوط به تعیین سطح آالرم هر آریتمی و ستون  LEVآریتمی، ستون 

بودن وضعیت پرینت گرفتن در صورت بروز آالرم آن  OFFیا  ONنشانگر 

  .آریتمی است

ALL ALM ON  :کند تمام آالرم هاي آریتمی ها را فعال می.  

ALL ALM OFF  :تمام آالرم هاي آریتمی ها را غیرفعال می کند.  

ALL REC ON  :پرینت تمام آالرم آریتمی ها را فعال می کند. 
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ALL REC OFF  :پرینت تمام آالرم آریتمی ها را غیر فعال می کند. 

ALM LEV  :گزینه ها . سطح آالرم تمام آریتمی ها را یکسان تنظیم می کند

  .LOWو  MED, HIGHعبارتند از 

ARR ALARMS RECALL :  

                  
  .آریتمی را می توان در این قسمت مشاهده نمود70تا 

  :حفظ و نگهداري  - 6-7

  (warning):       هشدار   

از قطع شدن کابل ها از مانیتور ، خاموش  ECGقبل از تمیز کردن کابل       ●

  .کردن دستگاه و خارج کردن کابل هاي برق از پریز اطمینان حاصل نمایید

  .خراب و یا فرسوده گردیده آن را تعویض نمائید ECGاگر کابل       ●
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  :تمیز کردن -1- 6-7
را با یک دستمال نرم مرطوب و آغشته به الکل  ECGسطح خارجی دستگاه 

  .پاك کنید و با یک دستمال خشک و تمیز آن را خشک نمائید

  :گندزدایی و استریلیزاسیون -2- 6-7

توصیه می شود این .شود این کار معموالً باعث آسیب رسیدن به دستگاه می

  .کار بر اساس برنامه خدماتی بیمارستان و در مواقع لزوم صورت گیرد

  :مقادیر پیش فرض

  

  ECGمقادیر پیش فرض منوي 

   1×؛ گین   Iلید : لید 3

   1×؛ گین   Iلید : لید 5

  نوع لید 

MONITOR   فیلتر 

   ECG مقادیر پیش فرض منو

ON HR ALM 

HIGH ALM LEV 

OFF ALM REC 

ADU:120  ALM HI 

PED:160 

NEO:200 
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ADU :60  ALM LO 

PED:75 

NEO:100 

ECG HR FROM 

CH1 HR Channel 

__ Lead Type  

25 Sweep 

Normal Display ECG 

DISPLAY 

 STمنو /  ECG مقادیر پیش فرض منو

Analysis 

OFF ST ANAL 

OFF ST ALM 

MED ALM LEV 

OFF ALM REC 

0.2 ALM HI 

-0.2 ALM LO  

 ARRمنو /  ECG مقادیر پیش فرض منو

Analysis  
ONدر حالت بزرگسال  ARR ANAL 

OFF PVCs ALM 

MED ALM LEV 
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OFF ALM REC 

10 ALM HI 

 ARRمنو /  ECG مقادیر پیش فرض منو

Analysis/ARR ALARM  

ALM LEV REC  

ON HIGH OFF ASYSTOLE 

ON HIGH OFF VFIB/VTAC 

ON MED OFF R ON T 

ON MED OFF VT>2 

ON MED OFF COUPLET 

ON MED OFF PVC 

ON MED OFF BIGEMINY 

ON MED OFF TRIGEMINY 

ON MED OFF TACHY 

ON MED OFF BRADY 

ON MED OFF PNC 

ON MED OFF PNP 

ON MED OFF MISSED 

BEATS 

5 BEAT VOL 

OFF PACE 

ON NOTCH 
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  RESPنگ یتوریمان:  هفتمفصل 

  مقدمه - 7-1

با تزریق جریانی  .کنند گیري امپدانس قفسه سینه آشکار می تنفس را با اندازه

مانیتور تغییر امپدانس بین به بدن بیمار،  Aμ300و جریان  KH 60با فرکانس 

 RAالکتروکاردیوگراف یا بین الکترودهاي  Iبراي لید  RAو  LAالکترودهاي 

گیرد و شکل موج تنفسی را  الکتروکاردیوگراف را اندازه می IIبراي لید  LLو 

  .کند بینید تولید می همانطور که در پایین می

  

  

  
Figure 7-1 Respiration Waveform and Parameter  

  نام شکل موج. 1

  IIیا لید  Iلید : لید تنفس . 2

، X0.25 ،X0.5هفت انتخاب در دسترس است، : ضریب دامنه شکل موج . 3

X1 ،X2 ،X3 ،X4  وX5 . اگر ضریب خیلی بزرگ انتخاب شود قسمت باالي

  .شکل موج ممکن است نمایش داده نشود

١ 2 3 4 ۵ 
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را  RESP SETUPتوانید منوي  با انتخاب این نشانگر می:  RESPنشانگر . 4

  .باز نمایید

5 .RR  : عدد نرخ تنفس(Respiration Rate)  

  : نکته 

حرکت کردن (مانیتورینگ تنفس در بیمارانی که فعالیت زیادي دارند       ●

  .گردد هاي اشتباه می شود زیرا باعث بروز آالرم توصیه نمی) زیاد بیمار

ت شود ضریب دامنه شکل موج را هنگامیکه تداخال توصیه می      ●

  .تنظیم کنید 1الکترومغناطیسی بیرونی بزرگ باشد روي 

  :نصب الکترود  - 7-2

استفاده  RESPو  ECGهنگامیکه الکترودهاي یکسان براي مانیتورینگ 

برخی بیماران، به . شود نصب الکترودها روي بدن بیمار بسیار مهم است می

علت شرایط پزشکی آنها، به علت فشار منفی درون قفسه سینه، سینه آنها به 

در این موارد بهتر است که دو الکترود . یابد طور جانبی هنگام تنفس بسط می

جانبی در شانه سمت راست  مورد استفاده جهت مانیتورینگ تنفس را به طور

جایی را هنگام  و ناحیه جانبی سینه در سمت چپ نصب کنیم تا حداکثر جابه

  .تنفس داشته باشیم و شکل موج تنفس بهینه شود

  : نکته 
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بدون مقاومت استفاده  ECGاز کابل  RESPلطفاً براي مانیتورینگ       ●

  .کنید

را هنگام  LAو  RAبراي بهینه کردن شکل موج تنفسی، الکترودهاي       ●

الکترو کاردیوگراف به طور افقی روي بدن بیمار نصب کنید و  Iانتخاب لید 

الکترو کاردیوگراف به طور  IIرا هنگام انتخاب لید  LLو  RAالکترودهاي 

  .قطري روي بدن بیمار نصب کنید

هاي  الکترودها طوري که ناحیه کبدي و بطن سعی کنید از نصب کردن      ●

قلب در مسیر بین دو الکترود مورد استفاده جهت تنفس قرار گیرند پرهیز کنید 

این نکته مخصوصاً . تا مانع از ایجاد آرتیفکت قلبی روي سیگنال تنفسی شوید

  . هنگام مانیتورینگ نوزادان اهمیت دارد
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Figure 7-2 Electrode Placement 

  : RESP SETUPمنوي  - 7-3

  :را روي صفحه انتخاب نمایید تا منوي زیر باز شود  RESPنشانگر 

  
Figure 7-3 RESP Setup Menu 

  :توانید تنظیمات زیر را انجام دهید  در این منو شما می

ALM  :توانید آالرم را  میON  یاOFF در حالتیکه روي . نماییدON  باشد

اگر . اگر آالرم نرخ تنفسی رخ دهد مانیتور نشانگرهاي آالرم را فعال کرده

OFF  انتخاب شود هنگام رخ دادن آالرم نرخ تنفسی، مانیتور هیچ نشانگر

  در این حالت . آالرمی را نشان نداده 

  .شود نمایش داده می RESPدر سمت راست نشانگر        نشانگر
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ALM LEV  : براي انتخاب سطح آالرم شاملHIGH )آالرم سطح باال( ،

MED )آالرم سطح میانی ( وLOW )آالرم سطح پایین(  

ALM HI  :توان تعیین کرد حد باالي آالرم نرخ تنفسی را در این قسمت می.  

ALM LO  :توان تعیین کرد حد پایین آالرم نرخ تنفسی را در این قسمت می.  

تواند در  مختلف حدود باال و پایین آالرم نرخ تنفسی میبراي بیماران در سنین 

  :هاي زیر تغییر کند  محدوده

  نوع بیمار
حداکثر حد باالي 

  آالرم

حداقل حد پایین 

  آالرم
step  

 1 0 120  بزرگسال

 1 0 150  نوزاد -کودك

APNEA ALM  : دهد قطع تنفس بیمار را نشان می: آالرم قطع تنفس .

ثانیه تعریف کرد که اگر در این  40تا  10توان براي آن محدودة زمانی بین  می

  .مدت زمان نفس کشیدن بیمار را آشکار نکند شروع به آالرم زدن کند

SWEEP  :متر  میلی 25و یا  12.5، 6.25توان  سرعت نمایش شکل موج را می

  . بر ثانیه تعریف کرد

HOLD TYPE  :توان  نوع محاسبه را میAUTO  یاMANUAL  تعریف

انتخاب شود مانیتور به طور خودکار آستانه تنفس را  AUTOاگر . کرد
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و  HOLD HIهاي  کند و گزینه مشخص کرده و نرخ تنفس را محاسبه می

HOLD LO اگر روي . اند غیر فعالMANUAL  آستانه باشد کاربر

کند و مانیتور نرخ تنفس را بسته به میزان انتخابی  آشکاري تنفس را تعیین می

  .کند کاربر محاسبه می

DEFAULT  : با انتخاب این گزینه به منويRESP DEFAULT 

CONFIG ها و خارج  بعد از پایان یافتن انتخاب. دسترسی خواهیم داشت

  .کند نتخاب انجام شده سؤال میشدن از منو یک پنجره باز شده و براي تأیید ا

  : مقادیر پیش فرض 

  RESPمقادیر پیش فرض منو

II LEAD 
2 GAIN 

ON ALM 
MED ALM LEV 

OFF ALM REC 

ADU: 30  ALM HI 
NEO: 100  
ADU: 8 ALM LO 
NEO: 30  

20S APNEA 
ALM 

6.25  SWEEP 
AUTO  HOLD TYPE 
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  2SPOمانیتورینگ :  هشتمفصل 

  :مقدمه  - 8-1

  :دهد  بیمار را اندازه گرفته و موارد زیر را نمایش می 2SPOمانیتور 

  2SPOیا  ECGدر پنجره پارامتر  PR (Pulse Rate)نرخ ضربان . 1

  ها در ناحیه شکل موج PLETHشکل موج . 2

  2SPOدر پنجره پارامتر ) 2SPO(%مقدار اشباع اکسیژن . 3

در سمت چپ پنجره  PLETHبینید، شکل موج  همانطور که در شکل پایین می

شود  به صورت درصد نمایش داده می 2SPOمقدار . قرار دارد 2SPOپارامتر 

در سمت  2SPOاز طریق نشانگر . شود نگر پرفیوژن نیز نمایش داده میو نشا

دسترسی  SETUP 2SPOتوانید به منوي  چپ باالي پنجره پارامتر شما می

  .داشته باشید

  

  
  

Figure 8-1 SPO2 Waveform and Parameter  
  

١ 
٣ ۴ 

٢ 

۵ 
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  PLETHشکل موج . 1

  2SPOنشانگر . 2

  2SPOمقدار . 3

  نشانگر پرفیوژن. 4

  PULSE RATEمقدار . 5

  :زیر و بم بودن صدا 

این عملکرد به توانایی مانیتور در تغییر دادن صداي نرخ قلب یا نرخ ضربان 

سطح مختلف  22تواند  این مانیتور می. گردد برمی 2SPOبا تغییر در خواندن 

به سمت صد در صد افزایش  2SPOاگر مقدار . صداي زیر و بم را تولید کند

اگر چه زیر و بم . کند یابد صدا باال رفته و اگر کاهش یابد صدا نیز افت می

کی از دو طریق اما میزان صدا به ی بودن صدا به طور دستی قابل تنظیم نیست

تواند  می ECG SETUPدر منوي  Beep Sourceزیر بسته به تنظیم گزینه 

  :تنظیم شود 

توانید میزان صدا را با  تنظیم شود می 2SPOروي  Beep Sourceاگر گزینه 

  .تنظیم کنید SETUP PRدر منوي  PR SOUNDتغییر دادن گزینه 

توانید میزان صدا را با تغییر دادن گزینه  در مورد سایر تنظیمات شما می

BEAT VOL  در منويECG SETUP تنظیم کنید.  
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تنظیم شوند، عملکرد زیر و  0روي  BEAT VOLیا  PR SOUNDاگر گزینه 

غیرفعال باشد نیز این عملکرد  2SPOاگر ماژول . گردد بم شدن صدا قطع می

  .رفعال استغی

گیري مقدار  یک روش غیر تهاجمی است که براي اندازه 2SPOمانیتورینگ 

گیري میزان جذب  دار شده و نرخ ضربان توسط اندازه هموگلوبین اکسیژن

نور درون پراب تولید . شود اي از نور انجام می هاي انتخاب شده طول موج

پراب توسط یک آشکار ساز نوري به  کند و درون شده و از بافت عبور می

روي سیگنال الکتریکی  2SPOماژول . شود سیگنال الکتریکی تبدیل می

و مقادیر دیجیتال غیر نرمالیزه شده دهد و یک شکل موج  فرآیندهایی انجام می

2SPO دهد و نرخ ضربان را روي صفحه نمایش می.  

 نیازي . است شده کالیبره عملکردي اکسیژن اشباع براي دستگاه این همچنین

 کالیبره بایستی سال هر اما .نیست spo2ماژول  براي به کالیبراسیون روتین

  یا و شود

 توسط باید کالیبراسیون .شود مشاهده گیري اندازه در فراوانی هاي دقتی بی 

  . شود انجام فروش از پس خدمات کارشناس
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 940قرمز و  LEDنانومتر براي  660گیري سنسور  هاي اندازه طول موج

حداکثر توان نوري خروجی براي . مادون قرمز است LEDنانومتر براي 

LED  میلی وات است 4برابر.  

  : هشدار 

قبل از مانیتورینگ چک کنید که آیا کابل سنسور در شرایط طبیعی است       ●

  .هنگامیکه به سنسور آسیب رسیده از آن استفاده نکنید. یا خیر

باید . را از مانیتور جدا نمایید 2SPOقبل از شروع به مانیتورینگ کابل       ●

روي صفحه ظاهر شده و آالرم  "SENSOR OFF" 2SPOپیام فوري 

  .صوتی نیز فعال شود

  .نباید کنار هم باشند 2SPOسیم تجهیزات جراحی الکتریکی و کابل       ●

که کتتر شریانی یا سوزن وریدي دارد را روي دستی  2SPOسنسور       ●

  .استفاده نکنید

●       2SPO  وNIBP زمان روي یک دست انجام ندهید را به طور هم .

 2SPOتواند روي مقدار  می NIBPگیري  تغییرات جریان خون در هنگام اندازه

  .اثر بگذارد

طوالنی شدن و پیوسته بودن زمان مانیتورینگ خطر بروز سوختگی در       ●

این نکته مخصوصاً براي مواردي مهم است . دهد سمت سنسور را افزایش می
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که باید جاگذاري سنسور چک شود و از اتصال مناسب آن براي نوزادان و 

. ودبیمارانی با پرفیوژن ضعیف و یا پوست حساس به نور اطمینان حاصل ش

ساعت چک کنید و اگر پوست حساس شده آنرا به  3تا  2مکان سنسور را هر 

  .مکان دیگري انتقال دهید

  

  :روند مانیتورینگ  - 8-2

. به نوع بیمار از نظر سن بستگی دارد 2SPOگیري  انتخاب سنسور براي اندازه

توانید سنسور انگشتی را انتخاب کنید و براي  براي بیماران بزرگسال شما می

روند زیر را دنبال . توانید سنسور دستی یا پنجۀ پا را انتخاب کنید نوزادان می

  :کنید 

  .مانیتور را روشن نمایید .1

 .اییدسنسور را روي مکان مناسبی روي بدن بیمار وصل نم .2

روي مانیتور وصل  2SPOکانکتور کابل سنسور را روي محل اتصال  .3

 .نمایید

  :وصل کردن سنسور انگشتی 

بینید  توانید سنسور انگشتی را همانطور که در شکل می شما به آسانی می

  .وصل نمایید
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Figure 8-2 Finger sensor placement 

  

  

  : نکته 

مطمئن شوید که . باید در پشت دست بیمار باشد 2SPOکابل سنسور       ●

  .ناخن انگشت دقیقاً در مقابل نور تابیده شده از سنسور باشد

  :وصل کردن سنسور نوزاد 

. باشد و غالف آن می Yبه شکل  2SPOنوازد شامل سنسور  2SPOسنسور 

را در جاي Yبه شکل  2SPOسنسور ) آشکار ساز نوري( PDو  LEDانتهاي 

شکل زیر نشان دهندة نحوه انجام . خاص خود در باال و پایین غالف قرار دهید

  :این کار است 
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Figure 8-3 Neonate sensor placement 

  

  

  : نکته 

گیري نصب نشود ممکن است  اگر سنسور به دقت روي محل اندازه      ●

گیري  اصالٌ اندازه 2SPOشود و یا همچنین  2SPOسبب خواندن نادرست 

در این مورد شما باید سنسور را مجدداً . شود نشود چون پالس آشکار نمی

 .وصل کنید

) functional tester(تگاه توسط تسترهاي عملکردي ارزیابی دقت دس      ●

  .میسر نمی باشد
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در . تواند منجر به خواندن نادرست شود جایی بیش از حد بیمار می جابه      ●

گیري را تغییر  این موقعیت شما باید بیمار را آرام نگه دارید یا مکان اندازه

  .دهید

  

 : هشدار 

در پروسه مانیتورینگ طوالنی ادامه دار بایستی محیط جانبی پوست بیمار   ●

ساعت چک شده و چنانچه تغییرات نامطلوبی اتفاق افتاده بود بایستی  2هر 

  .   سریعاً وضعیت هاي اندازه گیري را تغییر دهید

در پروسه مانیتورینگ طوالنی و ادامه دار بایستی مرتباً وضعیت سنسور   ●

با تغییر مکان سنسورها در طول مانیتورینگ دقت اندازه گیري .چک شود

  .احتماالً تغییر خواهد کرد

  

  

  :گیري  هاي اندازه محدودیت - 8-3

را با  رسید ابتدا عالئم حیاتی بیمار گیري موجه به نظر نمی اگر دقت هر اندازه

سپس دستگاه را براي داشتن عملکرد مناسب . هاي مختلف چک نمایید روش

  :گیري نادرست ممکن است بر اثر موارد زیر باشد  اندازه. چک کنید
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  نامناسب 2SPOسنسور  - 

نویز الکتریکی فرکانس باال، شامل نویز تولید شده توسط سیستم  - 

هاي جراحی  مانند نویز دستگاه هاي خارجی میزبان یا نویز سیستم

 الکتریکی

، MRIسنسورهاي اکسیمتري استفاده شده هنگام تصویر برداري  - 

 .تغییرات جریان ممکن است باعث سوختن شود

 برخی تزریقات داخل وریدي - 

 حرکت بیش از حد بیمار - 

 پرتو نور بیش از حد - 

 نصب نامناسب سنسور، جاگذاري نادرست سنسور روي بیمار - 

 )است سانتیگراد درجه 41 تا 28 بین بهینه دماي(دماي سنسور  - 

سنسور روي دستی باشد که کاف فشار خون، کتتر شریانی یا مسیر  - 

 .داخل وریدي به آن وصل است

و  Carboxyhemoglobinغلظت هموگلوبین تغییر عملکرد یافته مانند  - 

methemoglobin 

 2SPOخیلی پایین بودن  - 

 مپرفیوژن چرخشی ک - 
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خونی، دماي پایین و به کار بردن داروي وازوموتور سبب  شوك، کم - 

 .گذارد کاهش جریان خون شریانی شده و روي پالس اکسیمتري اثر می

میزان جذب اکسی هموگلوبین و دي اکسی هموگلوبین براي طول  - 

اگر . اثر بگذارد 2SPOگیري  تواند روي اندازه هاي ویژه نور می موج

، carbon hemoglobin  ،methemoglobinموارد دیگري نظیر 

methylene blue  وindigo carmine  موجود باشند که طول موج

توانند منجر به خواندن کم یا اشتباه  کنند، می مشابهی از نور را جذب می

2SPO شود . 

  : Setup 2SPOمنوي  - 8-4

را در پنجره پارامتر مربوطه انتخاب کنید تا منوي زیر باز شود  2SPOنشانگر 

:  
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Figure 8-3 Spo2 Setup Menu 

  

  :توانید تنظیمات زیر را انجام دهید  در این منو شما می

ALM  :2توان آالرم  میSPO  راON  یاOFF اگر . کردON  باشد و آالرم

 OFFرخ دهد مانیتور نشانگرهاي آالرم را نشان ولی اگر  2SPOمربوط به 

در این حالت . دنمی دهباشد و آالرم رخ دهد مانیتور نشانگري از آالرم نشان 

  .شود نمایش داده می 2SPOنشانگر         در سمت راست نشانگر 

ALM LEV  :توان  سطح آالرم را میHIGH )آالرم سطح باال( ،MED 

  .انتخاب کرد) آالرم سطح میانی(
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ALM REC  : اگرON  2باشد هنگام بروز آالرم مربوط بهSPO  مانیتور

باشد هنگام بروز آالرم  OFFقادر به پرینت گرفتن از آالرم خواهد بود و اگر 

  .مانیتور پرینت نخواهد گرفت

ALM HI 2SPO  : 2براي تعیین حد باالي آالرمSPO است.  

ALM LO 2SPO  : 2براي تعیین حد پایین آالرمSPO است. 

 

و نرخ  2SPOجدول زیر نشان دهنده محدوده قابل تعریف براي حدود آالرم 

  .ضربان است

  step  حداقل حد پایین  حداکثر حد باال  پارامتر

2SPO  100 0  1  
PR 254  0  1  

و نرخ ضربان در  2SPOجدول زیر میزان پیش فرض حدود آالرم را براي 

  :دهد  بیماران با سنین مختلف نشان می

  حد پایین  حد باال  نوع بیمار  پارامتر

2SPO 

  90  100  بزرگسال

 90  100  کودك

  90  95  نوزاد

PR 50  120  بزرگسال  
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  75  160  کودك

  100  200  نوزاد

  

  : هشدار 

روي صد درصد سبب غیرفعال شدن حد  2SPOتنظیم حد باالي آالرم       ●

 RETOLENTALسطح باالي اکسیژن زمینه را براي .شود باالي آالرم می

FIBROPLASIA بنابراین حد باالي آالرم .براي نوزاد نارس مهیا می کند

SPO2 بایستی با دقت مطابق با اعداد کلینیکی پذیرفته شده تنظیم گردد.  

SWEEP  :میلی متر بر  25و یا  12.5توان  سرعت نمایش شکل موج را می

  .ثانیه تعریف کرد

SENSITIVE  : 2حساسیت محاسبهSPO تواند  که میMED , HIGH  و یا

LOW باشد.  

د مانیتور به تغییرات اشباع اکسیژن پاسخ سریع انتخاب شو HIGHهنگامیکه 

  .گیري ممکن است کمی تغییر کند دهد اما دقت اندازه می

انتخاب شود مانیتور به تغییرات اشباع اکسیژن پاسخ  LOWهنگامیکه 

  .گیري به طور قابل اطمینانی باالست دهد اما دقت اندازه کندتري می

MED ستنیز حالت میانی بین این دو گزینه ا. 
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PR SETUP :با انتخاب این گزینه منوي زیر باز می شود:  

              
Figure 8-4 PR Setup Menu 

  

ALM  :توان آالرم  میPR  راON  یاOFF اگر . کردON  باشد و آالرم

باشد  OFFرخ دهد مانیتور نشانگرهاي آالرم را نشان ولی اگر  PRمربوط به 

در این حالت . و آالرم رخ دهد مانیتور نشانگري از آالرم نشان نمی دهد

  .شود نمایش داده می PRنشانگر         در سمت راست نشانگر 

ALM LEV  :توان  سطح آالرم را میHIGH )آالرم سطح باال( ،MED 

  .انتخاب کرد) آالرم سطح میانی(

ALM REC  : اگرON  باشد هنگام بروز آالرم مربوط بهPR  مانیتور قادر

باشد هنگام بروز آالرم  OFFبه پرینت گرفتن از آالرم خواهد بود و اگر 

  .مانیتور پرینت نخواهد گرفت
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PR SOURCE  :از تواند  صداي مربوط به ضربان که میSPO2ویاIBP 

  .گرفته شود

PR ALM HI  :ن استبراي تعیین حد باالي آالرم نرخ ضربا.  

PR ALM LO  :براي تعیین حد پایین آالرم نرخ ضربان است.  

PR SOUND  :10تا  0تواند در محدوده  صداي مربوط به ضربان که می 

  .حداکثر صدا را داریم 10صدا قطع است و در  0تعریف شود، در حالت 

DEFAULT  : براي دسترسی به منويDEFAULT CONFIG 2SPO  این

اي باز  بعد از پایان انتخاب و خارج شدن از منو پنجره. گزینه را انتخاب کنید

  .شود شده و در مورد تأیید انتخاب انجام شده سوالی پرسیده می
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  NIBPمانیتورینگ :  نهمفصل 

  :مقدمه  - 9-1

با استفاده از روش اسیلومتري فشار  (NIBP)ماژول فشار خون غیر تهاجمی 

تواند براي بزرگساالن، کودکان و  این مانیتور می. گیرد خون را اندازه می

دستی، اتوماتیک و : گیري موجود است  سه روش اندازه. نوزادان به کار رود

  .پیوسته

گیري  روي صفحه کنترل اندازه NIBPبا فشار دادن دکمه : روش دستی 

NIBP کند را آغاز می.  

در فواصل زمانی از پیش تعریف شده به  NIBPگیري  اندازه: روش اتوماتیک 

  .شود طور خودکار آغاز می

 5در حداکثر دفعات ممکن در مدت زمان  NIBPگیري  اندازه: روش پیوسته 

 .شود دقیقه انجام می
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اي  گیري در پنجره نتایج اندازه. کند شکل موجی تولید نمی NIBPگیري  اندازه

  :شود  ه شکل زیر نمایش داده میب

Figure 9-1 NIBP parameter window  
  

باز خواهد  NIBP SETUPبا انتخاب این گزینه منوي :  NIBPنشانگر  .1

  .شد

 گیري زمان آخرین اندازه .2

 .باشد KPaیا  mmHgتواند  که می NIBPواحد سنجش  .3

و سایر  NIBPگیري  ناحیه پیام فوري که نشان دهنده روش اندازه .4

 .اطالعات است

 (NS)مقدار فشار سیستولیک  .5

 (NM)مقدار فشار میانگین  .6

 (ND)مقدار فشار دیاستولیک  .7
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  :روند مانیتورینگ  - 9-2

  : هشدار 

یا در شرایطی که پوست  (Sickle-cell)در بیماران سلول داسی شکل       ●

را انجام  NIBPگیري  رود آسیب ببیند نباید اندازه آسیب دیده و یا انتظار می

  .داد

آیا  در بیماران که داراي لخته خونی هستند مهم است که مشخص کنیم      ●

  .را به صورت اتوماتیک انجام داد و یا خیر NIBPگیري  توان اندازه می

براي کودکان مطمئن شوید که تنظیمات به  NIBPگیري  هنگام اندازه      ●

نوع بیمار نادرست ممکن است براي بیمار خطرناك . درستی انجام شده باشد

  .باشد زیرا سطح فشار خون بزرگساالن باالتر از کودکان است

  :روي بیمار، روند زیر را دنبال کنید  NIBPگیري  براي انجام اندازه

  .مانیتور را روشن نمایید .1

اگر نوع بیمار . ناحیه اطالعات بیمار روي صفحه نمایش را چک کنید .2

نوع بیمار صحیح را  PATIENT SETUPنادرست است درون منوي 

 .انتخاب کنید

 .را به مانیتور وصل نمایید NIBPکاف  .3
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 .سایز مناسب کاف را در ناحیه باالي دست یا پاي بیمار ببندید .4

گیري آغاز  د تا اندازهرا روي صفحه کنترل فشار دهی NIBPدکمه  .5

 .شود

  : هشدار      

 50در نوزادان (درصد محیط اندام  40عرض کاف باید به اندازه       ●

یا به اندازه ) درصد
3
شود  اي از کاف که باد می ناحیه. طول بازوي فرد باشد 2

درصد دور اندام را  80تا  50باید به اندازه کافی طول داشته باشد طوري که 

اگر در مورد . شود می NIBPسایز اشتباه کاف منجر به خواندن اشتباه . بگیرد

  .سایز کاف ابهام دارید از کاف بزرگتر استفاده کنید

این کار . ي اندامی که داراي تزریق وریدي یا کتتر است نبندیدکاف را رو      ●

سبب آسیب رسیدن به بافت اطراف کتتر هنگامیکه در طول باد شدن کاف، 

  .گردد شود، می تزریق آرام یا قطع می

مطمئن شوید راه هوایی متصل به مانیتور فشار خون ، مسدود ، درهم       ●

  .پیچیده و یا خم نشده باشد

دقت کنید که کاف باد شده به مدت طوالنی روي دست بیمار باقی نماند      ●

  . زیرا باعث آسیب رساندن به بافت و رگ می شود
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اگر کاف بیش از اندازه باد شود، کاف به صورت اتوماتیک هوا را خارج      ●

 OVER"کرده و اندازه گیري بدرستی انجام نشده و مانیتور پیغام 

PRESSURE " این پیغام در صورتی ظاهر خواهد شد   .را نمایش خواهد داد

،در کودکان بیشتر mmHg300از   که اندازه گیري فشار در بزرگساالن بیشتر

  .باشد mmHg150و در نوزادان بیشتر از  mmHg240از 

ثانیه در  120بیشتر از  mmHg20باید توجه داشت کاف با فشار       ●

ثانیه در نوزادان روي دست باقی نماند چون باعث  90بزرگساالن و کودکان و 

هر چند دستگاه مکانیزمی دارد که از افزایش زمان . آسیب بافت می شود

  .اندازه گیري از زمانهاي ذکر شده جلوگیري می کند

  :هاي کارکرد  راهنمایی - 9-3

  :به روش دستی  NIBPگیري  براي آغاز اندازه. 1

مورد  INTERVALشده و درون گزینه  NIBP SETUPوارد منوي  - 

MANUAL سپس دکمه . را انتخاب کنیدNIBP  را روي صفحه کنترل فشار

  . گیري آغاز شود دهید تا اندازه

توانید با  گیري به روش اتوماتیک نیز می در طول فاصله زمانی بین دو اندازه - 

به روش دستی را  NIBPگیري  روي صفحه کنترل اندازه NIBPفشردن دکمه 

  .انجام دهید
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  :به روش اتوماتیک  NIBPگیري  براي آغاز اندازه. 2

زمان مورد  INTERVALشده و درون گزینه  NIBP SETUPوارد منوي  - 

را روي صفحه کنترل فشار دهید تا  NIBPدکمه . نظر را انتخاب کنید

گیري  زههنگامیکه این اندا. به روش اتوماتیک آغاز شود NIBPگیري  اندازه

را به طور خودکار در فواصل زمانی  NIBPگیري  پایان یابد، سیستم اندازه

  .دهد تعریف شده انجام می

  : هشدار 

هاي فشار خون غیر تهاجمی به روش اتوماتیک انجام شده  گیري اندازه      ●

. تواند سبب کم خونی و آسیب به بافت شود در فواصل زمانی طوالنی می

درپی چک کنید و موارد مانند طبیعی بودن  هنگام مانیتورینگ بیمار، اندام را پی

هر گونه مورد غیر چنانچه . رنگ اندام، گرم بودن و حساسیت را بررسی کنید

طبیعی مشاهده کردید مکان کاف را روي بدن بیمار تغییر دهید و یا اینکه 

  . گیري فشار خون را فوراً قطع کنید اندازه

  :به روش پیوسته  NIBPگیري  براي آغاز اندازه. 3

را انتخاب کنید  CONTINUALشده و گزینه  NIBP SETUPوارد منوي  - 

را براي  NIBPگیري پیوسته  مانیتور اندازه. ز شودگیري پیوسته آغا تا اندازه

  . دهد دقیقه ادامه می 5
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  : NIBPگیري  براي پایان دادن به اندازه. 4

روي  NIBPگیري به روش دستی، اتوماتیک و یا پیوسته دکمه  در طول اندازه

  .گیري در حال اجرا را قطع کند صفحه کنترل را فشار دهید تا اندازه

  : نکته 

گیري تردید دارد ابتدا عالئم حیاتی بیمار را  اگر در مورد دقت هر اندازه      ●

هاي مختلف چک نمایید و بعد به سراغ چک کردن عملکرد مانیتور  با روش

  .روید

  :گیري  هاي اندازه محدودیت - 9-4

گیري فشار خون غیر تهاجمی با استفاده از روش اسیلومتري انجام  اندازه

در برخی موارد . کند مانیتور پالس فشار شریانی منظم را آشکار می. شود می

گیري غیر  کند اندازه هنگامیکه شرایط بیمار آشکار شدن این پالس را مشکل می

شما باید مراقب باشید که . یابد گیري افزایش می قابل اعتماد شده و زمان اندازه

گیري را غیر قابل  د و اندازهگیري اثر گذار باشن توانند روي اندازه موارد زیر می

گیري را غیر  گیري را افزایش داده و یا حتی اندازه اعتماد کرده، زمان اندازه

  :ممکن سازند 

  .بیمار حرکت کند، بلرزد و یا تشنج داشته باشد: حرکت بیمار  - 

 .آریتمی قلب بیمار سبب ضربان قلب نامنظم گردد: آریتمی قلبی  - 
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ر به چنین ماشینی وصل باشد اگر بیما: ریوي  - ماشین قلبی - 

 .گردد گیري غیر ممکن می اندازه

فشار خون بیمار به سرعت در طول مدت زمانی که : تغییرات فشار  - 

 .اند تغییر کند گیري هاي فشار در حال آنالیز جهت اندازه پالس

بیمار داراي شوك شدید یا افت دما باشد، جریان خون : شوك شدید  - 

 .ها شود د و منجر به کاهش ضربان شریانهاي جانبی کاهش یاب اندام

عدد در دقیقه  40مانیتور براي ضربان قلب کمتر از : حدود ضربان قلب  - 

 .نخواهد بود NIBPگیري  عدد در دقیقه قادر به اندازه 240و بیشتر از 

  : NIBP SETUPمنوي  - 9-5

  :شود  در ناحیه پارامتر آن منوي زیر باز می NIBPبا انتخاب نشانگر 
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Figure 9-2 NIBP Setup Menu 

  

  :توانید تنظیمات زیر را انجام دهید  در این منو می

ALM  :توان آالرم مربوط به  میNIBP  راON  یاOFF در حالت . نمودON 

 OFFدر حالت . هنگام بروز آالرم دستگاه نشانگرهاي آالرم را نشان داده

ر سمت راست نشانگر در این حالت نماد       د. نمی دهدنشانگر را نشان 

NIBP شود نمایش داده می.  

ALM LEV  :توان  سطح آالرم را میHIGH )آالرم سطح باال( ،MED 

  .تعریف کرد) آالرم سطح میانی(

SYS ALM HI  :حد باالي آالرم فشار سیستولیک.  
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SYS ALM LO  :حد پایین آالرم فشار سیستولیک.  

MEAN ALM HI  :حد باالي آالرم فشار میانگین.  

MEAN ALM LO  :حد پایین آالرم فشار میانگین.  

DIA ALM HI  :حد باالي آالرم فشار دیاستولیک.  

DIA ALM LO  :حد پایین آالرم فشار دیاستولیک.  

گیري شده از حدود باال یا پایین آالرم عبور کند آالرم فعال  اگر فشار اندازه

  :ات حدود آالرم در جدول زیر آمده است محدوده تغییر. شود می

  نوزاد  کودك  بزرگسال  نوع بیمار

  mmHg  40-200 mmHg  40-135 mmHg 270-40  فشار سیستولیک

  mmHg  20-165 mmHg 20-110 mmHg 230-20  فشار میانگین

  mmHg  10-150 mmHg  10-100 mmHg 210-10  فشار دیاستولیک

UNIT  : واحد سنجشNIBP توان  را میmmHg )و یا ) میلی متر جیوهKPa 

  .انتخاب کرد) کیلو پاسکال(

INTERVAL  : اگرMANUAL  انتخاب شود مانیتور وارد روش

هاي زمان موجود یکی  اگر بین گزینه. شود دستی می NIBPگیري  اندازه

اتوماتیک شده و در آن  NIBPگیري  انتخاب شود دستگاه وارد روش اندازه
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فواصل زمانی موجود . گیرد کار فشار را اندازه میفواصل زمانی به طور خود

  .دقیقه 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 10 ,30,15 , 60 , 90 :عبارتند از 

RESET  : براي دستیابی مجدد به تنظیمات اولیه پمپ فشار این گزینه را

کند  اگر مانیتور هنگامیکه پمپ فشار به طور مناسب کار نمی. انتخاب کنید

نشانگر بصري نمایش ندهد انتخاب این گزینه سبب آغاز روند چک کردن شده 

  .گرداند و عملکرد طبیعی مانیتور را باز می

CONTINUAL  :دقیقه  5گیري پیوسته براي مدت  این گزینه اندازه با انتخاب

  .شود آغاز می

DEFAULT  : براي دسترسی به منويNIBP DEFAULT CONFIG  این

اي باز شده و  پس از پایان انتخاب و خروج از منو پنجره. گزینه را انتخاب کنید

  .پرسد در مورد تأیید انتخاب انجام شده سؤال می

  :کالیبراسیون  - 9-6

را  NIBPرا انتخاب کنید مانیتور کالیبراسیون  CALIBRATEاگر گزینه 

انتخاب . کند تغییر می STOP CALبه  CALIBRATEکند و گزینه  آغاز می

خواندن فشار کاف را با یک . کند مجدد این گزینه کالیبراسیون را متوقف می

براي . کالیبره کنید mmHg 1مانومتر مرجع کالیبره شده با دقت باالتر از 

  :انجام کالیبراسیون روند زیر را دنبال کنید 
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کاف فشار خون را از مانیتور جدا کرده و به جاي آن یک محفظه فلزي با . 1

5ml500%ظرفیت  با اشتباه کمتر از (، یک پمپ دستی و یک مانومتر کالیبره ±

1 mmHg ( را که از طریق اتصاالتT اند به مانیتور  شکل به هم وصل شده

  .وصل کنید

  .را انتخاب کنید CALIBRATEگزینه . 2

محفظه فلزي را با استفاده از پمپ دستی باد کنید تا زمانی که مانومتر . 3

  .را نشان دهد mmHg 200و در نهایت  50، سپس 0مرجع مقادیر 

شار نشان داده تفاوت بین فشار نشان داده شده توسط مانومتر مرجع و ف. 4

در صورت عدم مطابقت با . نباید تجاوز کند mmHg 3شده توسط مانیتور از 

  .خدمات پس از فروش تماس بگیرید

 
Figure 9-3 NIBP Calibration 

  

  : نکته 
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باید هر دو سال یکبار و یا طبق روند  NIBPگیري  کالیبراسیون اندازه      ●

  .بیمارستان انجام گیرد

  

  :هوا  تست نشتی - 9-7

هنگامیکه کاف . شود براي تست نشتی هوا استفاده می PNEUMATICگزینه 

NIBP  به دستگاه وصل است این گزینه را انتخاب کنید تا باد کردن آغاز شده

دهد یا خیر؟ اگر  هاي هوایی نشتی هوا رخ می و تست شود که آیا در مسیر راه

اگر تست موفق نباشد شود ولی  تست موفق باشد پیام فوري نمایش داده نمی

  .شود نمایش داده می NIBPپیام فوري مرتبط با آن در پنجره پارامتر 

  :براي تست نشتی هوا روند زیر را دنبال کنید 

  .را به مانیتور وصل نمایید NIBPکاف  .1

 .کاف را دور یک سیلندر با اندازه مناسب طبق شکل بپیچید .2

 
Figure 9-4 NIBP Leakage Test 
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 Pneum testing"را انتخاب کنید، اطالعات  PNEUMATICگزینه  .3

 .شود نمایش داده می NIBPدر سمت چپ پایین پنجره پارامتر  "…

ثانیه مانیتور به طور خودکار دریچه خروج هوا را باز  20تقریباً بعد از  .4

 .یابد کرده و تست پایان می

ه این است نیامد نشان دهند NIBPاگر اطالعاتی در پایین ناحیه پارامتر  .5

. که مسیرهاي هوایی در شرایط خوبی هستند و نشتی هوا وجود ندارد

نمایش داده شود  "PNEUMATIC LEAK"به هر حال اگر پیام 

نشان دهنده این است که مسیرهاي هوایی ممکن است داراي نشتی هوا 

بعد از اینکه از مناسب . در این حالت، اتصاالت را چک نمایید. باشند

اگر مشکل . تصاالت مطمئن شدید تست را مجدداً انجام دهیدبودن تمام ا

 .همچنان باقی بود با خدمات پس از فروش تماس بگیرید

  : نکته 

 PATIENT SETUPقبل از انجام تست نشتی هوا در داخل منوي       ●

) سن بیمار را روي بزرگسال تنظیم کنید( ADUرا روي  PAT TYPEگزینه 

  .تنظیم نمایید
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مشخص  EN 1060-1تست پنوماتیکی عالوه برآن که در استاندارد      ●

 NIBPشده است ، براي مشخص کردن محل نشتی هوا در راه هاي هوایی 

  .می باشد

  مقادیر پیش فرض 

 NIBPمقادیر پیش فرض منو 

ON ALM 
HIGH ALM LEV 
OFF ALM REC 

160ADU:  
SYS ALM 

HI 
PED:  120  
NEO:  90  
ADU: 90 

SYS ALM 
LO 

PED:  70  
NEO:  40  

ADU:  110  
MEAN ALM 

HI 
PED:  90  
NEO:  70  
ADU:  60  

MEAN ALM 
LO 

PED:  50  
NEO:  25  
ADU:  90  

DIA ALM 
HI 

PED:  70  
NEO:  60  
ADU:  50  DIA ALM 

LO PED:  40  
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NEO:  20  
mmHg UNIT 
Manual INTERVAL 
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  TEMPمانیتورینگ :  دهمفصل 

  :مقدمه  -10-1

این مانیتور قادر است تا دو پراب دما را به طور همزمان استفاده کند تا دو 

گیري شده  مقادیر اندازه. مقدار دماي مختلف و اختالف بین آنها را نمایش دهد

  .شود به شکل زیر نمایش داده می TEMPدر پنجره پارامتر 

  

  
Figure 10-1 TEMP Parameter Window  

 

 TEMP SETUPتوان به منوي  با انتخاب این نشانگر می:  TEMPنشانگر . 1

  .وارد شد
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درجه ( Foیا ) درجه سلسیوس( Coتواند  گیري دما که می واحد اندازه. 2

  .باشد) فارنهایت

3 .T1  :کانال اول دما  

4 .T2  :کانال دوم دما  

5 .TD  :دهد اختالف دماي بین کانال اول و کانال دوم را نمایش می.  

  گیري روند اندازه -10-2

  :گیري دماي بیمار به روش زیر عمل کنید  براي اندازه

کنید، کابل پراب دما را به  اگر از پراب دماي یکبار مصرف استفاده می. 1

د و سپس پراب دما کانکتور پراب دما روي دیوارة جانبی مانیتور وصل نمایی

کنید پراب  اگر از پراب دماي چندبار مصرف استفاده می. را به کابل وصل کنید

  .دما را مستقیماً به کانکتور پراب دما وصل نمایید

در صورت استفاده از  .پراب دما را به طور مناسب به بیمار وصل کنید. 2

براي . ر گیرد پراب می تواند در هر نقطه از سطح بدن قراپراب هاي پوستی 

، پراب در محل هاي مربوطه قرار داده  Esophageal/Rectalپراب هاي 

  . شوند

  .مانیتور را روشن نمایید. 3

  : نکته 
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  .هاي دماي یکبار مصرف تنها براي یک بیمار باید استفاده شود پراب      ●

گیري دما ساعتی یکبار در طول مانیتورینگ  تست بررسی عملکرد اندازه      ●

گیري عادي  کشد و روي اندازه ثانیه طول می 2این تست حدود . شود انجام می

  .گذارد دما اثر نمی

چنانچه خطاهاي مربوط به دما غیر از آنچه در جدول ضمیمه مربوط به 

  . الع دهید خطاهاي تکنیکی بود ، به شرکت سازنده اط

با مقاومت هاي مختلف و طبق روش  CY-F1و  YSIدما با پروب هاي دمایی 

  . خاصی در شرکت سازنده چک می شوند 

  

  : هشدار 

. آشکارسازي قطع شدن کابل پراب را قبل از مانیتورینگ چک نمایید      ●

مانیتور باید . کابل پراب دماي کانال اول یا دوم را از کانکتور مانیتور جدا کنید

  پیام فوري 

"T1 SENSOR OFF"  و یا"T2 SENSOR OFF"  را نمایش داده و آالرم

  .صوتی نیز فعال شود
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و یا طبق (گیري دما باید هر دو سال یکبار  د اندازهکالیبراسیون عملکر      ●

گیري دما  اگر نیاز به کالیبراسیون عملکرد اندازه. انجام شود) نظر بیمارستان

  .داشتید با خدمات پس از فروش تماس بگیرید

مراقب باشید از آسیب رسیدن به پروب دما و کابل جلوگیري       ●

استفاده نمی شود آن را به صورت حلقه زمانیکه از پروب دما و کابل آن .شود

  .اگر کابل به شدت خم شود آسیب مکانیکی به آن وارد می شود.اي بپیچید

  

  : TEMP SETUPمنوي  -10-3

را در پنجره پارامتر مربوطه انتخاب کنید تا منوي زیر باز  TEMPنشانگر 

  :شود 

 
Figure 10-2 Temp Setup 
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  :را انجام دهید  توانید تنظیمات زیر در این منو می

ALM  :توان آالرم مربوط به دما را  میON  یاOFF در حال . نمودON  در

باشد و آالرم  OFFاگر . صورت بروز آالرم مانیتور نشانگرهاي آالرم را ارائه

در این حالت نماد         در سمت راست . شود مینرخ دهد نشانگري ظاهر 

  .شود نمایش داده می TEMPنشانگر 

ALM LEV  :توان  سطح آالرم را میHIGH )آالرم سطح باال( ،MED 

  .انتخاب نمود) آالرم سطح پایین( LOWو یا ) آالرم سطح میانی(

T1 ALM HI  :حد باالي آالرم کانال اول دما  

T1 ALM LO  :حدت پایین آالرم کانال اول دما  

T2 ALM HI  :حد باالي آالرم کانال دوم دما  

T2 ALM LO  :ایین آالرم کانال دوم دماحد پ  

TD ALM HI  :حد باالي آالرم اختالف دماي دو کانال  

TEMP UNIT  :تواند  گیري دما که می واحد اندازهCo )یا ) درجه سلسیوس

Fo )باشد) درجه فارنهایت.  
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DEFAULT  : براي دسترسی به منويTEMP DEFAULT CONFIG 

اي باز شده و  پس از انتخاب و خروج از منو پنجره. این گزینه را انتخاب کنید

  .پرسد سؤالی در مورد تأیید انتخاب انجام شده می

  :دهد  جدول زیر محدوده قابل تعریف براي حدود آالرم دما را نشان می

  step  حداقل حد پایین  حداکثر حد باال  پارامتر
T1  50  0  0.1  
T2  50  0  0.1  
TD  50  0  0.1  

  



  VECTRAدفترچه راهنماي مانیتور 

١٦٦ 
REV : A1 

  : نکته 

براي پراب دماي چندبار مصرف پراب دما نباید در دماي بیش از       ●

C100)F212( oo اگر براي مدت زمانی کوتاه بین . قرار بگیردCo Coتا  80 100 

  .قرار گیرد اشکالی ندارد

هاي  توان از پاك کننده تنها می. پراب را نباید با بخار ضدعفونی کرد      ●

  .شامل الکل استفاده کرد

  
  حفظ و نگهداري – 10-4

  : هشدار 

  .قبل از تمیز کردن مانیتور یا پراب مطمئن شوید دستگاه خاموش است       ●

  .قرار گیرد C°100نباید در دماي باالتر از  TEMPپراب        ●

  .پراب نباید با بخار ضدعفونی گردد       ●

ی مانند الکل براي ضدعفونی کردن تنها می توان از پاك کننده های       ●

  .استفاده کرد

پرابهاي روده اي در صورت امکان همراه با پوشش پالستیکی مورد        ●

  .استفاده قرار گیرند
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براي تمیز کردن پراب ،کانکتور را در یک دست گرفته و با دست دیگر        ●

  .از باال به پایین با یک پارچه مرطوب پراب را تمیز کنید

  
  
  

  : نکته 

  .پرابهاي یکبار مصرف نباید مورد گندزدایی و استفاده مجدد قرار گیرند      ●

  .پرابهاي یکبار مصرف باید به طریقه صحیح بازیافت یا معدوم گردند      ●

  

  
  : مقادیر پیش فرض

  
  TEMPمقادیر پیش فرض منو

ON ALM 
MED ALM LEV 
OFF ALM REC 

39 T1 ALM HI 
36 T1 ALM LO 
39 T2 ALM HI 
36 T2 ALM LO 

2 TD ALM HI 
°C TEMP UNIT 
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  IBPمانیتورینگ :  یازدهمفصل 

  :مقدمه  -11-1

شامل فشار (گیري فشار خون تهاجمی  مانیتور داراي دو کانال اندازه

  . دهد است و دو شکل موج را نمایش می) سیستولیک، دیاستولیک و میانگین

 
Figure 11-1 IBP Waveform 

  

توانید شکل موج کانال اول را براي نمایش داده شدن  می:  CH1نشانگر . 1

  .انتخاب کنید

توانید شکل موج کانال دوم را براي نمایش داده شدن  می:  CH2نشانگر . 2

  .انتخاب کنید

  :عبارتند از  CH2و  CH1هاي قابل انتخاب براي  گزینه

ART,PA ,CVP ,RAP ,LAP,ICP ,P1 ,   P2 ,   PAW ,  LVP,   IAP,  

VAP ,   PAP ,   RVP     

در سمت چپ خط باالیی . خط جهت مقیاس بندي است دوهر شکل موج داراي 

  .و خط پایینی حدود مقیاس نوشته شده است
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  :ها قرار داد به شکل زیر است  پنجره پارامتر که در سمت راست شکل موج

 
Figure 11-2 IBP Parameter Window 

  

 IBP (1,2)توانید وارد منوي  با انتخاب این گزینه می:  IBP (1,2)نشانگر . 1

SELECT شوید.  

) کیلو پاسکال( KPaو یا ) میلی متر جیوه( mmHgتواند  واحد فشار که می. 2

  .باشد

مقادیر پارامتر کانال اول شامل فشار سیستولیک، فشار میانگین و فشار . 3

  ).از چپ به راست(دیاستولیک 

متر کانال دوم شامل فشار سیستولیک، فشار میانگین و فشار مقادیر پارا. 4

  ). از چپ به راست(دیاستولیک 

  : هشدار 

. استفاده کنید توصیه شده کارخانه سازنده IBPتنها از ترانسدیوسر       ●

  .هاي یکبار مصرف نباید مجدداً استفاده شوند ترانسدیوسرها یا دام
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شوند باید داراي استانداردهاي  ها و لوازمی که استفاده می قسمت      ●

  .تجهیزات الکتریکی پزشکی و ایمنی مورد نیاز باشند

هنگام استفاده از مانیتور به همراه تجهیزات جراحی فرکانس باال اجازه       ●

د ندهید که ترانسدیوسر و کابل با تجهیزات جراحی فرکانس باال تماس پیدا کنن

  .توانند باعث سوختگی بیمار شوند زیرا بر اثر جریان نشتی می

آشکارسازي قطع شدن کابل ترانسدیوسر را قبل از آغاز مانیتورینگ       ●

. روي مانیتور جدا نمایید IBPکابل ترانسدیوسر را از کانکتور . چک نمایید

  باید پیام 

"IBP SENSOR OFF" وتی نیز روي صفحه نمایش داده شود و آالرم ص

  .شنیده شود

اپراتور می بایست از ایجاد اتصال الکتریکی بین رابط هاي دستگاه به       ●

  .خاطر حفظ ایمنی دستگاه اجتناب نماید

ترانسدیوسر توضیح داده شده در این دفترچه در برابر شوك الکتریکی 

حفاظت شده است مخصوصاً در برابر جریان نشتی و تداخالت دفیبریالسیون 

در هنگام دفیبریالسیون، شکل . توان آنرا در عمل جراحی استفاده کرد ی میقلب

موج فشار ممکن است به طور گذرا دچار اختالل شود اما بعد از اینکه مانیتور 
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بعد از دفیبریالسیون به عملکرد عادي برگشت تنظیمات انجام شده توسط 

  .مانند کاربر بدون تغییر باقی می

  : نکته 

  .طبق قوانین بیمارستان ترانسدیوسر را مرتباً کالیبره نمایید      ●

  

  :روند مانیتورینگ  -11-2

روي مانیتور وصل کرده و مانیتور را  IBPکابل فشار را به کانکتور . 1

  .روشن نمایید

مسیرها و ترانسدیوسر را با تزریق کردن محلول نرمال سالین آماده . 2

  .ها و ترانسدیوسر خالی از حباب هواست سیستم لولهمطمئن شوید که . نمایید

  : نکته 

در صورت مشاهده هوا درون سیستم مجدداً سیستم را با محلول نرمال       ●

  .سالین پر نمایید

کتتر را به مسیر فشار وصل کرده و مطمئن شوید که هوا در کتتر و مسیر . 3

  .وجود ندارد
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. ه هم سطح با قلب بیمار قرار گیردترانسدیوسر را در جایی قرار دهید ک. 4

  ) تقریباً خط میان آگزیالري(

بگیریم انتخاب شده  IBPخواهیم  چک کنید که نشانگر مناسب جایی که می. 5

  .باشد

  (Zeroing). ترانسدیوسر را صفر نمایید. 6

 
Figure 11-3 IBP Monitoring 

  

  : IBPمنوي  -11-3

  :را در پنجره پارامتر انتخاب نمایید تا منوي زیر باز شود  IBP (1,2)نشانگر 



  VECTRAدفترچه راهنماي مانیتور 

١٧٣ 

 
Figure 11-4 IBP Setup 

  

ALM  : آالرم مربوط بهIBP توان  را میON  یاOFF اگر . کردON  باشد و

باشد  OFFاگر . آالرمی رخ دهد مانیتور نشانگرهاي آالرم را نمایان ساخته

 IBPدر این حالت نماد       در سمت راست نشانگر . نشانگري نمایش نداده 

  .شود نمایش داده می (1,2)

ALM LEV  :توان  سطح آالرم را میHIGH )آالرم سطح باال( ،MED 

  .تعریف کرد) آالرم سطح پایین( LOWو یا ) آالرم سطح میانی(

SWEEP  :میلی متر بر ثانیه  25یا و  12.5تواند  سرعت نمایش شکل موج می

  .باشد
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UNIT  :تواند  گیري فشار می واحد اندازهmmHg )یا ) میلی متر جیوهKPa 

  .باشد) کیلوپاسکال(

HI SCALE CH1  :می توان مقیاس باال کانال یک را انتخاب کرد.  

LO SCALE CH1  :می توان مقیاس پایین کانال یک را انتخاب کرد.  

HI SCALE CH2  :می توان مقیاس باال کانال دو را انتخاب کرد.  

LO SCALE CH2  :می توان مقیاس پایین کانال دو را انتخاب کرد.  

  :  ALARM LIMIT SETUPزیر منوي  1- 11-3

ALM LIMIT SETUP  : این گزینه خود داراي یک زیر منو است که در

  :بینید  شکل زیر می

 
Figure 11-5 IBP Alarm Setup 
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تواند حدود باال و پایین فشارهاي سیستولیک، میانگین و  این منو میدر 

  .دیاستولیک را براي هر دو کانال تعریف کنید

  .دهد هاي قابل تعریف براي حدود آالرم را نشان می جدول زیر محدوده

حداکثر حد باالي آالرم   گروه سنی
(mmHg) 

حداقل حد پایین آالرم 
(mmHg) 

step  
ADULT  300 -50  1  

PED  300 -50  1  
NEO  300 -50  1  

 

DEFAULT  : با انتخاب این گزینه منويIBP (1,2) DEFAULT 

CONFIG اي باز  باز خواهد شدبعد از پایان انتخاب و خروج از منو پنجره

  .شود شود و سؤالی جهت تأیید انتخاب انجام شده پرسیده می می

  : Zeroمنوي زیر  2- 11-3

  :شود  منوي زیر باز می زیر  …ZEROبا کلیک دکمه 

 
Figure 11-6 IBP Zero-Calibration 

  



  VECTRAدفترچه راهنماي مانیتور 

١٧٦ 
REV : A1 

  

کردن هر کانال ، پس  آماده سازي ، دکمه مربوط به آن کانال  ZEROجهت 

در پنجره فوق  ZEROنتیجه  .)CH1 ZERO/CH2 ZERO(را فشار دهید 

  .به صورت پیغام نمایش داده می شود

  :ترانسدیوسر فشار  (Zeroing)روند صفر کردن  2-1- 11-3 

  .ترانسدیوسر را از بیمار جدا نمایید. 1

. سه راهی را طوري تنظیم کنید که کانال مرتبط با بیمار بسته شود. 2

  .شود ترانسدیوسر در این حالت از طریق سه راهی به سمت اتمسفر باز می

را براي آغاز صفر کردن انتخاب  CH2 ZEROیا  CH1 ZEROگزینه . 3

  .نمایید

                 
Figure 11-7 Pressure Transduser Zeroing 
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  :نکته 

گیري صحیح، ترانسدیوسر را قبل از اینکه براي  براي اطمینان از اندازه       ●

  .صفر کردن مانیتور استفاده شود صفر نمایید

تقریباً خط . ترانسدیوسر را در سطح یکسانی با قلب بیمار قرار دهید      ●

  .میان آگزیالري

قبل از مانیتورینگ صفر کردن فشار را انجام دهید و در فواصل زمانی       ●

. نیز این کار را انجام دهید) حداقل روزي یکبار(مشخص در طول مانیتورینگ 

ل ترانسدیوسر جدا شده و مجدداً وصل صفر کردن همچنین باید هنگامیکه کاب

  .شود نیز انجام شود می

  :هاي فوري مرتبط با صفر کردن  پیام 2- 2- 11-3

مانیتور ممکن است پس از پایان یافتن صفر کردن ترانسدیوسر فشار اطالعات 

براي کانال دوم . هاي زیر براي کانال اول است پیام. فوري زیر را نشان دهد

  :خواهد بود نیز به همین صورت 

CH1 SUCCESSFUL ZERO  : روند صفر کردن پایان یافته، مسیر

ترانسدیوسر که به اتمسفر باز بوده باید بسته شود و مسیر متصل به بیمار 

  .باز شود
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CH1 SENSOR OFF, FAIL  : چک کنید که ترانسدیوسر کانال اول به

گر باز هم پیام ا. مانیتور وصل باشد و سپس صفر کردن را مجدداً انجام دهید

  .تکرار شد با خدمات پس از فروش تماس بگیرید

CH1 ZERO FAIL, TRY AGAIN  : چک کنید که ترانسدیوسر کانال اول

اگر باز هم . به مانیتور وصل باشد و سپس صفر کردن را مجدداً انجام دهید

  .پیام تکرار شد با خدمات پس از فروش تماس بگیرید

IN DEMO , FAIL  :ید که مانیتور در حالت دمو نباشد و صـفر  مطمئن شو

اگر همچنان پیام باقی بـود بـا   . کردن ترانسدیوسر فشار را مجدداً انجام دهید

  .خدمات پس از فروش تماس بگیرید

  :حفظ و نگهداري  - 11-4

  (warning):       هشدار   

قبل از تمیز کردن مطمئن شوید که مبدل از دستگاه قطع شده است و یا      ●

  .جدا شده است ACمانیتور خاموش و از برق 

  : IBPتمیز کردن مبدل - 1- 11-4

تمام شد لوله ها را از مبدل جدا نمائید و  IBPبعد از آنکه عملکرد مانیتورینگ 

دیافراگم مبدل را با آب بشویید ، مبدل و کابل را با غوطه ور کردن در آب و یا 

  :شستن به وسیله صابون و یا مواد شویندة زیر تمیز کنید
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 - Cetylcide  
 - Wanicide-01 

 - Wescodyne 

 - Cidex 

 - Lysol 

 - Vesphene 

مبدل را قبل از انبار کردن خشک .نکنیدکانکتور را در هیچ مایعی غوطه ور 

 .کنید

  : مقادیر پیش فرض

  

  

  

  مقادیر پیش فرض صفحه نمایش
ART CH1 
CVP CH2 

  IBP/IBP SETUPمقادیر پیش فرض منو
ON ALM 

MED ALM LEV 
OFF ALM REC 

25 SWEEP 
mmHg UNIT 

150 HI SCALE CH1 
0 LO SCALE 

CH1 
50 HI SCALE CH2 

0 LO SCALE 
CH2 
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 CO2مانیتورینگ : فصل دوازدهم  

  مقدمه - 1-12
در مسیرهاي هوایی بیمار است و  2COگیري فشار  این مانیتور قادر به اندازه

پنجره پارامتر . دهد ها نشان می را در ناحیه نمایش شکل موج 2COشکل موج 
2CO  نشان دهنده پارامترهاي زیر است:  

2CO Et  : 2غلظت پایان بازدمیCO  
2CO Ins  : 2حداقل استنشاقCO  

AwRR  :نرخ تنفسی مسیر هوایی  

  
Figure 12-1 CO2 Waveform and Parameters   

  
دسترسی  SETUP 2COتوانیم به منوي   که با انتخاب آن می 2COنشانگر . 1

  .داشته باشیم
% یا ) کیلو پاسکال( KPaیا ) میلیمتر جیوه( mmHgتواند  واحد فشار که می. 2

  .باشد
3 .2CO Et  : 2مقدار اندازه گرفته شده غلظت پایان بازدمیCO  
4 .2CO Ins  : 2مقدار اندازه گرفته شده حداقل استنشاقCO  
5 .AwRR  :مقدار اندازه گرفته شده نرخ تنفس مسیر هوایی  
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   CO2منوي تنظیمات  - 2-12
 

  :شود  در پنجره پارامتر آنرا انتخاب کنید منوي زیر باز می 2COاگر نشانگر 
  

 
Figure 12-2 CO2 Setup Menu 

ALM HI 2CO  : 2حد باالي آالرمCO Et  
ALM LO 2CO  : 2حد پایین آالرمCO Et  

INS ALM HI  : 2حد باالي آالرمCO Ins  
AWRR ALM HI  : حد باالي آالرمAwRR  

AWRR ALM LO  : حد پایین آالرمAwRR  
APNEA ALM :   میزان تأخیر جهت نشان دادن آالرم قطـع تـنفس(Apnea) 

  کند را مشخص می
WAVE SCALE  :2توان دامنـه شـکل مـوج     میCO  راHIGH ) و یـا  ) زیـاد

LOW )تنظیم کرد) کم.  
WORK MODE  :ها عبارتند از  گزینهMEASURE  وSTANDBY . براي

  .را انتخاب کرد MEASUREباید حالت  2COآغاز مانیتورینگ 
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OTHER SETUP :شود با انتخاب این گزینه منوي زیر باز می.  
  
      

 
Figure 12-3 CO2 Other Setup Menu 

PUMP RATE  : 2بـرداري پمـپ مـاژول     نرخ نمونـهCO   کنـد  را تعیـین مـی .
میلـی لیتـر بـر    ( ml/min 100و یـا    150:هاي قابل انتخـاب عبارتنـد از    گزینه
  ).دقیقه

N20 COMPEN  : جبران کنندهON2 . اگر غلظتON2 گیـري   در گاز اندازه
 30را انتخاب کرده و اگـر کـوچکتر از    ONدرصد کوچکتر نباشد  30شده از 

  .را انتخاب کرد OFFدرصد باشد باید 
COMPEN 2O  : 2جبران کنندهO . 2اگر غلظتO گیـري شـده    در گاز اندازه

درصد  50را انتخاب کرده و اگر کوچکتر از  ONدرصد کوچکتر نباشد  50از 
  .را انتخاب کرد OFFباشد باید 

Des COMPEN  : جبران کنندهDesflurane  :گیري شـده   اگر در گاز اندازه
desflurane   باشد بایـدON        را انتخـاب کـرد ولـی اگـر نباشـد بایـدOFF  را
  .انتخاب نمود

BTPS  :2نمــایش غلظــتCO ب دمــا و فشــار بــدن و اشــباع شــده بــر حســ .
باشـد سیسـتم بـه طـور      ONاگر . OFFو  ON: هاي موجود عبارتند از  گزینه
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باشد جبـران سـازي    OFFرا انجام داده و اگر  BTPSخودکار جبران سازي 
BTPS غیرفعال خواهد بود.  

ZERO CAL  :جـا شـدن    دهد تا در صورت جابه این گزینه به شما اجازه می
 . خط پایه، آنرا به طور دستی صفر نمایید

CONFIG : با انتخاب این گزینه منويCONFIRMATION WINDOW 

فرض کارخانه براي این به تنظیمات پیش  YESباز خواهدشد، با انتخاب 

 .ماژول خواهیم رفت

 

 

  : CO2مقادیر پیش فرض 

   CO2مقادیر پیش فرض منو
ON ALM 

MED ALM LEV 
OFF ALM REC 

ADU:  50  CO2 ALM HI 
NEO:  45  
ADU:  15  CO2 ALM LO 
PED:  20  
NEO:  30  

4 INS ALM HI 
ADU: 30 AWRR ALM HI 
NEO: 100 
ADU:  8  AWRR ALM LO 
NEO:  30  

20S APNEA ALM 
6.25 SWEEP 

mmHg UNIT 
LOW WAVE SCALE 

STANDBY WORK MODE 
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CO2 /OTHER SETUP مقادیر پیش فرض منو 
ml/min100 PUMP RATE 

0    N2O COMPEN 
0  O2 COMPEN 
0    Des COMPEN 

ON  BTPS 
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Appendix A Product Specifications  
 

A.1 Safety Classifications  

  

Type of 

protection against 

electric shock 

Class I with internal electric power supply.  

Where the integrity of the external protective 

earth (ground) in the installation or its conductors 

is in doubt, the equipment shall be operated from 

its internal electric power supply (batteries) 

Degree of 

protection against 

electric shock 

Monitor : 

ECG/RESP 

TEMP/SPO2/NIBP/IBP 

B 

CF 

 BF 

Degree of 

protection against 

hazards of 

ignition of 

flammable 

anesthetic 

mixtures 

Not protected (ordinary) 

Degree of 

protection against 

harmful ingress 

Not protected (ordinary) 
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of water 

Mode of 

operation 

Continuous 

Equipment type  Non Portable  
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A.2 Environmental Specifications  

  

Operating 

temperature 
0 to 40 Co  

 

 

 

Operating 

humidity 

15 to 95%, noncondensing  

Altitude -500 to 6400m (-1640 to 15092 feet) 

-305 to 3014m (-1000 to 9889 feet)  

Storage 

temperature  
-20 to 60 Co  

Storage humidity  10 to 95%, noncondensing  

  

 

A.3 Power Source Specifications  

  

AC mains 

Input voltage 100 to 240V 

Frequency  50/60Hz 

Power 140VA 

Fuse T 3A *2 

Internal battery 

Number of 

batteries 

1 
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Type Sealed Lead Battery 

Time to 

shutdown 

5min (after the first low-power alarm) 

Sealed Lead Battery 

Rated voltage 11.1VDC 

Capacity 2300mAh 

Operating time 30 minutes typical when powered by one new 

fully-charged batteries respectively (25 Co , 

ECG, SpO2, NIBP,IBP measurement per 15 

minutes). 

Charge time A maximum of 12h (in the running status or 

standby mode) 

 

A.4 Hardware Specifications  
 

Physical 

Size 190 × 358 × 414mm 

(width×height×depth) 

Weight  Different due to different configurations  

Display  

Type  Color TFT LCD 

Size 17 inches  

Resolution 1280 Î 1024 pixels 
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LED indicator 

Alarm indicator 1 (yellow and red) 

AC power indicator  
Battery indicator  
Power on indicator 

3 (green) 

Audio indicator  

Speaker  Giving audio alarms, keypad tones, and 

heartbeat/ pulse tone. Supporting 

PITCH TONE and multi-level volume. 

Audio alarms comply with EN475 and 

IEC60601-1-8. 

Control  

Control knob 1 knob, which can be rotated 

clockwise/counterclockwise or pressed.  

Button  7 buttons : POWER, MAIN, FREEZE, 

SILENCE, RECORD, NIBP, MENU 

Connectors 

Power supply 1 AC power connector  

Parameter ECG, RESP, TEMP, SPO2, NIBP,IBP 

Equipotentiality  1 equipotential grounding connector  

 

 

A.5 Data storage 
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NIBP 

measurements 

768 NIBP groups, including systolic 

pressures, mean pressures, diastolic 

pressures,pulse rate and measurement time. 

 
 

 

 

A.6 ECG Specifications 
 

Lead type 3-lead (1 channel): 

5-lead (2 channels): 

 

I, II, III 

I, II, III, aVR,aVL, aVF 

and V 

Lead naming style AHA 

Sensitivity selection 2.5mm/mV (×0.25), 5mm/mV (×0.5), 

10mm/mV (×1), 20mm/mV (×2)  

Sweep speed 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s 

Bandwidth (-3dB) Diagnostic 

mode: 

Monitor 

mode: 

Surgery 

mode: 

0.05 to 100Hz (12-lead: 0.05 to 

150Hz) 

0.5 to 40Hz 

1 to 20 Hz 

Common mode 

rejection 

Diagnostic 

mode: 

Monitor 

≥  90 dB (12-lead: >95 dB) 
 
 
≥  105 dB 
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mode: 

Surgery 

mode: 

≥  105 dB 

(The notch filter is turned off). 

Differential input 

impedance 

≥ 5MΩ 
 

Input signal range ± 8mV (peak-to-peak value) 

DC offset voltage ± 300mV (12-lead: ± 500mV) 

Tall T-Wave  

regection capibility  

1.2 mV  

Patient leakage 

current 

< 10Ua 

Recovery time after 

defibrillation 

< 3s 

Calibration signal 1mV (peak-to-peak vale), precision: ± 5% 

HR 

Measurement range Neonate: 

Pediatric: 

Adult: 

15 to 350 BPM 

15 to 350 BPM 

15 to 300 BPM 

Resolution 1 BPM 

Precision ± 1BPM or ± 1%, whichever is greater.  

Sensitivity  200µ V (lead II) 

Heart rate averaging The average Heart Rate is computed in line 

with the ANSI/AAMI EC13:2002 section 
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4.1.2.1 d )as follows: 

When the last 3 R-to-R intervals > 1200ms 

,compute the average of the last 4 R-to-R 

intervals ; otherwise ,compute the average of 

the last 12 R-to-R intervals minus the longest 

and shortest intervals . 

The displayed Heart Rate is updated once per 

second. 

Heart Rate Meter 

Accuracy and 

Response to 

Irregular Rhythm 

When tested in accordance with ANSI/AAMI 

EC13-2002 section 4.1.2.1 e), the indicated 

heart rate after a 20 second stabilization period 

is : 

Figure 3a (Ventricular Bigeminy)- 80±1 bpm 

Figure 3b (Slow Alternating Ventricular 

Bigeminy)-60±1 bpm 

Figure 3c (Rapid Alternating Ventricular 

Bigeminy)-120±1 bpm 

Figure 3d (Bi-directional Systoles)- 90±2 bpm  

Response time to 

heart rate changes 

Meets the requirement of ANSI/AAMI EC13-

2002: Section 4.1.2.12 f). 
Less than 11 sec for a step increase from 80 to 120 

BPM 

Less than 11 sec for a step decrease from 80 to 40 

BPM 

Response time of When tested in accordance with ANSI/AAMI 
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tachycardia alarm EC13-2002 Section 4.1.2.12 g, the response 

time is as follows. 

Figure 4ah- 

range: 

4a- range: 

4ad- range: 

Figure 4bh- 

range: 

4b- range: 

4bd- range: 

15.7 to 19.2s, average : 

17.4s 

5.7 to 8.5s, average: 7.5s 

3.6 to 5.1s, average: 4.2s 

11.5 to 14.7s, average: 12.9s 

4 to 14s, average: 7.2s 

6.6 to 14.5s, average: 10.5s 

Pace pulse 

Pulse indicator Pace pulses meeting the following conditions 

are marked by the PACE indicator. 

Amplitude: 

Width: 

Rise time: 

± 4 to ± 700mV 

0.1ms to 2ms 

10us to 100µ s 

Pulse rejection When tested in accordance with the 

ANSI/AAMI EC13-200: 

Sections 4.1.4.1 and 4.1.4.3, the heart rate 

meter rejects all pulses meeting the following 

conditions.  

Amplitude: 

Width: 

Rise time: 

Min. input slew rate: 

± 2 to ± 700mV 

0.1ms to 2ms 

10us to 100µ s 

50V/s RTI 
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St segment measurement 

Measurement range -2.0 to +2.0 Mv 

Precision -0.8 to +0.8mV: 

 

Beyond this range: 

± 0.02Mv                                                                

or ± 10%, whichever is 

greater. 

Undefined  

Update period 10s 

Arrhythmia analysis 

Type  ASYSTOLE, VFIB/VTAC, PVC, COUPLET, 

VT>2, BIGEMINY, TRIGEMINY, R ON T, 

MISSED BEATS, TACHY, BRADY, PNC 

and PNP 

 

 

A.7 RESP Specifications  
 

Measurement 

technique 

Thoracic impedance 

Lead Optional: lead I and lead II; default lead II 

Differential input 

impedance 

> 2.5 MΩ 
 

Respiration 

impedance test 

range 

0.3 to 3Ω 
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Excitation current < 300µ A 

Baseline impedance 

range 

200 to 2500Ω (using an ECG cable with 

1kO resistance) 

Bandwidth 0.2 to 2Hz (-3 dB) 

Sweep speed 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s 

RR 

Measurement range Adult: 

Pediatric/neonat

e: 

0 to 120 BrPM 

0 to 150 BrPM 

Resolution 1 BrPM 

Precision 7 to 150 

BrPM: 

 

0 to 6 BrPM: 

± 2BrPM or ± 2%, 

whichever is greater. 

Undefined. 

Apnea alarm delay 10 to 40s 

 

 

A.8 

 

 

SPO 2 Specifications 

 

Spo2 

Measurement 

range 

0 to 100% 

Resolution 1% 

Precision 70 to ± 2% (adult/pediatric, non-
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100%: 

70 to 

100%: 

70 to 

100%: 

0 to 69%: 

motion conditions) 
± 3% (neonate,non-motion 
conditions) 
± 3% (in motion conditions) 

±  Undefined  

Refreshing rate 1s 

PR 

Measurement range 20 to 254bpm 

Resolution 1bpm 

Precision ± 3 bpm (non-motion conditions) 

± 5 bpm (in motion conditions) 

Refreshing rate 1s 

 

A.9 NIBP Specifications  0  

Measurement 

technique 

Auto oscillation 

NIBP 

Reference 

ANSI/AAMI SP 10A-1996 

Displayed 

parameters 

Systolic pressure, diastolic pressure and mean 

pressure 

Mode of 

operation 

Manual, auto and continuous  

Measurement 1/2/3/1/5/10/15/30/60/90 minutes 
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interval in auto 

mode 

Measurement 

time in 

continuous 

mode 

5 minutes 

Measurement 

range in 

normal mode 

mmHg Adult Pediatric Neonate  

 Systolic 

Pressure 

40 to 270 40 to 200 40 to 135 

 Diastolic 

Pressure 

10 to 210 10 to 150 10 to 100 

 Mean pressure 20 to 230 20 to 165 20 to 110 

Measurement 

precision 

Maximum average error: ± 5mmHg 

Maximum standard deviation: 8mmHg 

Resolution  1mmHg 

NIBP Start 

Pressure and 

Ranges 

PATIEN

T SIZE 

INITIAL 

CUFF 

INFLATIO

N 

VALUES 

DEFAUL

T 

SETTIN

G 

MAXIMU

M 

INFLATIO

N 

VALUES 

Adult 100-280 

mmHg 

180 

mmHg 

300 mmHg 

Pediatric 60-180 140 195 mmHg 
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mmHg mmHg 

Neonate 40-120 

mmHg 

100 

mmHg 

150 mmHg 

Over-pressure 

protection 

Adult: 

Pediatric: 

Neonate: 

297 ± 3 mmHg 

240 ± 3 mmHg 

147 ± 3 mmHg 

 

 

A.10 TEMP Specifications  
 

Number of 

channels 

2 

Displayed 

parameters 

T1, T2 and TD 

Measurement 

range 
0 to 50 Co  (32 to 122 Fo ) 

Resolution 0.1 Co  

Precision 0.1 Co  (excluding the sensor) 

± 0.2 Co  (including the YSI 400 series 

sensor) 

Update period 1s 

Minimum time for  

accurate 

measurement 

Body surface: < 100s 

Body cavity: <80s 

(YSI 400 series sensor) 
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Appendix B EMC 
The equipment meets the requirements of IEC 60601-1-2:2001. 

              NOTE 

• Use of accessories, transducers, and cables other than 

those specified may result in increased emission and/or 

decreased immunity of the equipment. 

• The equipment should not be used adjacent to or stacked 

with other equipment, and if adjacent or tacked use is 

necessary, the equipment hould be observed to verify 

normal operation in the configuration in which it will be 

used. 

• The equipment needs special precautions regarding EMC 

and needs to be installed and put into service according to 

the EMC information provided below. 

• The equipment may be interfered with by other equipment, 

even if that other equipment complies with CISPR 

emission requirements. 

• Operation of the device, in the case that the patient 

physiological signal is lower than the minimum amplitude 

and/or value specified in the product specifications, may 

cause inaccurate results. 
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 TABLE B-1  

Guidance and SAZGAN GOSTAR declaration- electromagnetic 

emissions 

The equipment is intended for use in the electromagnetic 

environment specified below: 

The customer or the user of the equipment should assure that it 

is used in such an environment.  

Emissions test compliance Electromagnetic 

environment-guidance 

RF emissions 

CISPR 11 

Group 1 The equipment uses RF 

energy only for is internal 

function. Therefore, its RF 

emissions are very low and 

are not likely to cause any 

interference in nearby 

electronic equipment.  

RF emissions 

CISPR 11 

Class A The equipment is suitable 

for use in all establishments 

other than domestic and 

those directly connected to 

the public low-voltage 

power supply network that 

supplies buildings used for 

domestic purposes.  

Harmonic 

Emissions 

IEC61000-3-2 

Class A 

Voltage 

Fluctuations/Flicker 

Emissions IEC 

61000-3-3 

Compliance  
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TABLE B-2  

Guidance and SAZGAN GOSTAR declaration — 

electromagnetic immunity 

The equipment is intended for use in the electromagnetic 

environment specified below. 

The customer or the user of the equipment should assure that it 

is 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 

±6 kV 

contact 

±8 kV air 

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 

±2 kV for 

power 

supply lines 

±1 kV for 

input/output 

Mains power 

quality should be 

that of a typical 

commercial or 

hospital 
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lines 

(>3m). 

lines (>3m) environment. 

Surge IEC 

61000-4-5 

±1 kV 

differential 

Mode ±2 

kV 

common 

Mode 

±1 kV 

different 

Mode ±2 kV 

common 

mode 

Mains power 

quality should be 

that of a typical 

commercial or 

hospital 

environment. 

Voltage dips, 

Short 

interruptions 

and 

voltage 

variation 

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 cycle 

70% UT 

(30% dip in 

UT) 

for 25 cycle 

<5% UT 

(>95% dip in 

UT) 

for 5 sec 

<5% UT 

(>95% dip in 

UT) 

for 0.5 cycle 

40% UT 

(60% dip in 

UT) 

for 5 cycle 

70% UT 

(30% dip in 

UT) 

for 25 cycle 

<5% UT 

(>95% dip in 

UT) 

for 5 sec 

Mains power 

quality should be 

that of a typical 

commercial or 

hospital 

environment. If the 

user of our product 

requires continued 

operation during 

power mains 

interruptions, it is 

recommended that 

our product be 

powered from an 

uninterruptible 

power supply or a 

battery. 
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Power 

frequency 

(50/60 HZ) 

magnetic field 

IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Power frequency 

magnetic fields 

should be at levels 

characteristic of a 

typical location in 

a typical 

commercial or 

hospital 

environment. 

 

UT is the A.C. mains voltage prior to application of the test 

level. 

 

TABLE B-3  

Guidance and SAZGAN GOSTAR declaration — 

electromagnetic immunity 

The equipment is intended for use in the electromagnetic 

environment specified below. 

The customer or the user of the equipment should assure that it 

is used in such an environment 

Immunity 

test 

IEC 

60601 

Test 

level 

Compliance 

level 

Electromagnetic environment — 

guidance 

Conduced 3 Vrms 3 Vrms Portable and mobile RF 
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RF IEC 

61000-4-

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150kHz 

to 

80MHz 

communications equipment 

should be used no closer to 

any part of the equipment, 

including cables, than the 

recommended separation 

distance calculated from the 

equation applicable to the 

frequency of the transmitter. 

Recommended separation 

distance 

d = 1.2 x P 

d = 1.2 x P 80 MHz to 800 

MHz 

d = 2.3 x P 800 MHz to 

2.5GHz 

where P is the maximum 

output power 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 

Radiated 

RF IEC 

61000-4-

3 

3 V/m 

80MHz 

to 

2.5GHz 

3V/m 

 



  VECTRAدفترچه راهنماي مانیتور 

٢٠٥ 
REV : A1 

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 — At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range 

applies. 

Note — 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 

equipment is used exceeds the applicable RF compliance level 

above, the equipment should be observed to verify normal 

operation. If abnormal performance is observed, additional 

measures may be necessary, such as reorienting or relocating the 

equipment. 

b Over the frequency ranges 150kHz to 80MHz, field strengths 

should be less than 3V/m. 
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TABLE B-4  

Recommended separation distances between portable and 

mobile RF 

communication and the equipment 

The equipment is intended for use in an electromagnetic 

environment in which radiated RF disturbance are controlled. 

The customer or the user of the equipment can help prevent 

electromagnetic interference by maintaining a minimum 

distance between portable and mobile RF communication 

equipment (transmitters) and the equipment as recommended 

below, according to the maximum output power of the 

communication equipment. 

Rated 

Maximum 

Output 

power of 

Transmitter 

W 

(Watts) 

Separation Distance According to Frequency 

of Transmitter M (Meters) 
150kHz -80MHz 

d = 1.2 P 

80MHz-

800MHz 

d = 1.2 P 

800MHz -

2.5GHz 

d = 2.3 P 

0.01 0.12 0.12 0.23 

0.1 0.37 0.37 0.74 

1 1.17 1.17 2.34 

10 3.69 3.69 7.38 

100 11.67 11.67 23.34 
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For transmitters at a maximum output power not listed above, 

the recommended separation distanced in meters (m) can be 

determined 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 — At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for 

the higher frequency range applies. 

Note — 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 C   Alarm Messages and Prompt 

Information 

 

 

C.1 Physiological Alarm Messages 
 

 Note: XX represents the parameters being 

monitored, such as HR, RR, SpO2, etc. 

The .L. field indicates the alarm level, and 1 means 

high, 2 means medium, 3 mean low, * means the 

level is user-adjustable. 

 
Alarm messages 

 

L Cause Measure 

XX TOO HIGH 2* XX value exceeds the upper alarm 

limit. 

Make sure the 

alarm limits are 

appropriate for 

the patient, and 

check the 

patients 

condition. 

XX TOO LOW 2* XX value exceeds the lower alarm 

limit. 

ECG LOST 1 The ECG signal is so weak that the 

monitor cant perform ECG analysis. 

Check the 

connection of 
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RESP ARTIFACT 1 The patients heartbeat interferes with 

his respiration. 

The respiration rate cannot be 

measured correctly. 

the patient cable 

and lead wires, 

and then check 

the patients 

condition. 

 

NO PULSE 1 The pulse signal of the patient is so 

weak that the monitor cannot perform 

pulse analysis. 

CO2 APNEA 1 The respiration signal of the patient is 

so weak that the monitor cannot 

perform respiration analysis. 

RESP APNEA 1 

ASYSTOLE 1* The a systole arrhythmia event occurs 

to the patient. 

VFIB/VTAC 1* The ventricular tachycardia or 

ventricular fibrillation arrhythmia 

event occurs to the patient. 

R ON T 2* The R ON T arrhythmia event occurs 

to the patient. 

VT > 2 2* The VT>2 arrhythmia event occurs to 

the patient. 

COUPLET 2* The couplet arrhythmia event occurs to 

the patient. 

PVC 2* The PVC arrhythmia event occurs to 

the patient. 

BIGEMINY 2* The bigeminy arrhythmia event occurs 

to the patient. 

TRIGEMINY 2* The trigeminy arrhythmia event occurs 

to the patient. 

TACHY 2* The patient is suffering from 

tachycardia. 

BRADY 2* The patient is suffering from 

bradycardia. 

PNC 2* No pacer signal is captured. 

PNP 2* The pacemaker is not paced. 
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MISSED BEATS 2* The arrhythmia event of missed beats 

occurs to the patient. 

 

 

C.2 Technical Alarm Messages 

 

 Note: XX represents the parameter modules like 

ECG, NIBP and SpO2, or the parameters being 

monitored like HR, PR and SpO2. 

The "L" field indicates the alarm level, and 1 means 

high, 2 means medium, 3 mean low, * means the 

level is user-adjustable. 

 

C.2.1 General Alarm Messages of Parameter 

Modules 
 

Alarm message L Cause  Measure 

XX COMM 

STOP 

1 Failure in communication 

between XX module and the 

main board. 

Restart the monitor. 

If the error remains, contact 

our 

company for repair. 
XX EXCEED 1 The measured XX parameter 

value exceeds the measurement 

range. 

If the error remains, 

contact our 

company for repair. 

 

C.2.2 ECG Module Alarm Messages 
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Alarm message L Cause  Measure 

ECG LEAD OFF 3 The ECG lead is not connected 

correctly. 

Check for correct 

connection of the 

leadwires. 

ECG X LEAD 

OFF 

3 

ECG NOISE 3 Large interference signals appear 

on the ECG signal. 

Make sure the 

leadwires are 

correctly 

connected. Check 

the patient for 

severe motion 

ECG  

SELFTEST ERR 

1 An error occurs in the ECG 

initialization. 

Restart the 

monitor. If the 

error remains, 

contact our 

company for 

repair. 

ECG1 SIGNAL 

SATURATION 

1 Signals of abrupt change interfere 

with the ECG signal. 

Check whether 

the electrodes and 

leads are well 

connected. 

ECG2 SIGNAL 

SATURATION 

1 Signals of abrupt change interfere 

with the ECG signal. 

Check whether 

the electrodes and 

leads are well 

connected. 

 

C.2.3 RESP Module Alarm Messages 
 

Alarm message L Cause  Measure 

RESP HIGH 

RESSISTANCE 

3 The module circuit face 

noise. 

If the problem 

occurs 

continuously, restart 

the monitor. If it 
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still exits, contact 

our company for 

repair. 

 

C.2.4 TEMP Module Alarm Messages 
 

Alarm message L Cause  Measure 

TEMP1 SENSOR 

OFF 

3 The T1 sensor is not 

connected correctly to the 

patient or the monitor. 

Check for correct 

connection of the 

T1 sensor. 

TEMP2 SENSOR 

OFF 

3 The T2 sensor is not 

connected correctly to the 

patient or the monitor. 

Check for correct 

connection of the 

T2 sensor. 

TEMP 

SELFTEST 

ERROR 

1 Circuit fault of the 

temperature channel. 

Contact our 

company for repair. 

TEMP 

CALIBRATION 

ERR 

2 Error in temperature 

channel calibration. 

Restart the monitor. 

If the error remains, 

contact our 

company for repair. 

 

C.2.5 NIBP Module Alarm Messages 
 

Alarm message L Cause  Measure 
NIBP SELFTEST 

ERR 
1 Error in NIBP initialization. Select RESET from the 

NIBP SETUP menu. If 

the error remains, 

contact our company for 

repair. 

LOOSE CUFF 3 The NIBP cuff is not properly 

connected. 

Check the patients 

condition, and check if 

the patient type is AIR LEAK 3 Leak in the airway. 



  VECTRAدفترچه راهنماي مانیتور 

٢١٣ 
REV : A1 

PNEUMATIC 

LEAK 
3 correct. Replace with a 

proper cuff and connect 

it correctly. If 

the problem still exists, 

contact our company for 

repair. 

CUFF TYPE ERR 2 The cuff applied is not 

appropriate to the patient type. 

AIR PRESSURE 

ERROR 
3 Failure occurs in the pulse 

measurement. The monitor 

cannot 

perform measurement, 

analysis, 

WEAK SIGNAL 3 

SIGNAL 

SATUATED 

3 or calculation.  

RANGE 

EXCEEDED 

3 Check the patients 

condition, and 

check if the patient 

type is 

correct. Replace 

with a proper cuff 

and connect it 

correctly. If 

the problem still 

exists, contact our 

company for repair. 

EXCESSIVE 

MOTION 

3 Excessive motion of the 

patients arms. 

OVER 

PRESSURE 

2 The airway might be 

blocked. 

NIBP SYSTEM 

FAILURE 

2 Failure occurs in the 

pulse 

measurement. The 

monitor cannot perform 

measurement, analysis, 

or calculation. 

NIBP TIME OUT 2 

NIBP 

ILLEGALLY 

RESET 

2 Illegal reset comes out 

during the NIBP 

measurement. 

Check if the airway 

is blocked. 

Deal with the 

blocking and 

perform the 

measurement again. 

If the problem still 

exists, contact our 

company for repair. 

 
C.2.6 SpO2 Module Alarm Messages 
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Alarm message L Cause  Measure 
SPO2 SENSOR 
OFF 

3 The sensor is 
disconnected 
from the patient or the 
monitor. 

Make sure the sensor 
is placed on the 
patient’s finger or 
other parts, and the 
monitor is connected 
to cables correctly. 

SPO2 NO 
SENSOR 

3 The sensor is 
disconnected 
from the patient or the 
monitor, or it is not 
properly connected. 

Disconnect and 
reconnect the sensor 
as directed by the 
instructions. If the 
alarm remains, the 
sensor or the cable 
might have been 
damaged. 

The SpO2 is connected 
upside down. 

Disconnect and 
reconnect the sensor 
by the instructions. 
Pay attention to the 
mark on the probe. 

SPO2 LOW 
PERFUSION 

3 The pulse signal is too 
weak. 

Move the sensor to a 
site with better 
perfusion. 

SPO2 MOTION  3 The patient is moving. Reduce patient 
motion. 

 
 
C.2.7 IBP Module Alarm Messages 

 
Alarm message L Cause  Measure 

IBP1 SENSOR 

OFF 

3 The invasive blood 

pressure 

cable of channel 1 is 

disconnected from the 

monitor. 

Check if the IBP 1 

sensor is properly 

connected. 

IBP2 SENSOR 

OFF 

3 The invasive blood 

pressure 

cable of channel 2 is 

disconnected from the 

monitor. 

Check if the IBP 2 

sensor is properly 

connected. 
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IBP1 NEED 

ZERO-CAL 

3 The IBP transducer of 

channel 1 has not been 

zeroed. 

Zero the IBP 

transducer of 

channel 

1. 

IBP2 NEED 

ZERO-CAL 

3 The IBP transducer of 

channel 2 has not been 

zeroed. 

Zero the IBP 

transducer of 

channel 

2. 

 

 

 

C.2.8 System Alarm Messages 
Alarm message L Cause  Measure 

BATTERY 

TOOLOW 

1 The battery voltage is too 

low. 

Connect the monitor 

with AC power to 

recharge the battery. 

 
 

C.3 Prompt Messages 
 

Prompt messages Cause  Measure  

Manual measure... The NIBP module is performing the 

manual measurement. 

Wait for the NIBP 

module to finish the 

measurement. CONTINUAL... The NIBP module is performing the 

continuous measurement. 

Auto measuring... The NIBP module is performing the 

auto measurement. 

Resetting... The NIBP module is being reset. Wait the NIBP module 

to finish the resetting. Resetting... 

Please start This message appears after the auto 

measurement interval is selected. 

Press the NIBP button to 

start the measurement. 

CALIBRATE... The NIBP module is performing the Wait for the NIBP 
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calibration. module to finish the 

calibration. 

Calibration over The calibration is finished. None 

PNEUMATIC... The NIBP module is checking the 

pneumatic system for leakage. 

Wait for the NIBP 

module to finish 

checking the pneumatic 

system. 

Pneum test over The NIBP finishes checking the 

pneumatic system for leakage. 

None 

Measurement over The NIBP button is pressed during 

the measurement. 

None 

ARR LEARNING The QRS complex template for the 

ARR analysis is forming. 

Wait till the end of the 

ARR learning. 

 

 

 

 

Appendix D  Optional Functions 

 
Name  Description  Operation  

Arrhythmia 

Analysis and ST 

Analysis 

The patient monitor 

has the functions of 

the arrhythmia 

analysis and ST 

analysis. 

Select the ECG label and press the 

control knob to enter the ECG SETUP 

menu, and then select ARR ANALYSIS 

>> and ST ANALYSIS >> respectively 

to enter the ARR ANALYSIS sub-menu 

and the ST ANALYSIS sub-menu. 

ECG Lead Type You can select either 

3 leads or 5 leads, 

depending on the 

ECG cable used. 

Select the ECG label and press the 

control knob. In the ECG SETUP menu, 

set LEAD TYPE as needed. 

ECG Multi-Leads The 6 displayed Select the ECG label and press the 
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Waveform 

Display 

ECG waveforms 

occupy the whole 

waveform area or 

only half the 

waveform area. full 

screen. 

control knob. In the ECG SETUP menu, 

select OTHER SETUP >>, and then set 

ECG DISPLAY to MULTI-LEADS 

DISPLAY or HALF-SCN MULTI-

LEADS. 

Pace maker pulse 

Rejection 

The monitor rejects 

pacemaker pulses 

that have amplitudes 

from -700 mv to 

+700 mv, 

pulse widths less 

than 2 ms and no 

overshoot 

None  

  

 

  

  


