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(با مسئوليت محدود)

توليد و واردات تجهيزات پزشکی و بيمارستانی
بسمه تعالی

راهنمای استفاده از دستگاه FC0022 Bionet

نکات محيطی عمومی
-0دستگاه را دور از رطوبت و یا نور مستقيم آفتاب قرار دهيد.
-3دستگاه را در جایی كه نوسان شدید دمائی دارد قرار ندهيد.
-2با دست خيس ومرطوب به دستگاه دست نزنيد.
-0از قرار دادن وسایل فلزی و مغناطيسی مانند موبایل نزدیک دستگاه خودداری نمائيد.
صفحه نمایش

baseline of FHR wave -0
 -3روشنائی صفحه
-2نمایشگر باطری
-0ناحيه عددی FHR
نمایشگر FHRنمایشگر ضربان قلبنمایشگر بلندگونمایشگر آالرم -نمایشگر  FHRدوقلو
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شماره ثبت226733:

-5ناحيه عددی TOCO
 نمایشگرمقدار UAنمایشگر FMنماشگر baseline UA -7منوی پرینتر
 -6شماره مشخصه بيمار
 -8تاریخ و ساعت
 -9گراف UA
-02ناحيه نشانگر
-00ناحيه نشانگر بيمار
-03گراف FHR

كليدهای دستگاه
با چرخش ولوم روی دستگاه ميتوانيد موارد زیر را انتخاب كرده و با فشار دادن كليد به سمت داخل ،وارد منوی مربوطه شده و آنرا تنظيم نمائيد.

 -0كليد روشن و خاموش كردن دستگاه
-3كليد تنظيم صدای بلندگو
-2كليد تنظيم صفر UA
پس از وصل پراب  TOCOو بعد از آماده شدن بيمار برای عالمت گذاری شروع تست این كليد را فشار دهيد.
-0كليد حاظه داخلی دستگاه  -توسط این كليد ميتوانيد اطالعات ذخيره شده توسط دستگاه را مشاهده نمائيد.
-5كليد قطع و وصل آالرم
-7كليد عالمت گذار پرستار
-6كليد شروع و پایان چاپ اطالعات
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تنظيمات دستگاه
FHR
توسط ولوم روی دستگاه ناحيه عددی  FHRرا مطابق شکل زیر انتخاب نمائيد .سپس ولوم را فشار دهيد تا این قسمت فعال شود .حال با چرخاندن ولوم FHR ،
 LOWرا روی  032و  FHR HIGHرا روی  072تنظيم نمائيد.
 DELAY TIMEمدت زمان تنظيم آالرم دستگاه هنگام كاهش یا افزایش ضربان قلب جنين ميباشد  .آنرا روی  32قراردهيد.
 LINE COLORرا به سليقه خود در رنگهای متفاوت انتخاب نمائيد.
US3 OFFSET
در حاليکه از  US0برای كانال اول استفاده ميکنيد حتما این قسمت راروی  32قرار دهيد تا هنگام استفاده از كانال دوم ،گرافهای آنها بر روی هم منطبق نشود .با
انتخاب عدد  ، 32شکل موج ضربان قلب كانال دوم  32واحد با شکل موج ضربان قلب كانال اول فاصله خواهد داشت.
سپس روی قسمت  OKولوم را فشار دهيد تا تغييرات اعمال شود.
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TOCO
توسط ولوم روی دستگاه ناحيه عددی TOCOرا مطابق شکل زیرانتخاب نمائيد . .سپس ولوم را فشار دهيد تا این قسمت فعال شود .حال با چرخاندن ولوم
 BASE LINEرا روی  5تنظيم كنيد GRAPH .آنرا در حالت  ONقرار داده و  THRESHOLDرا روی  %22تنظيم نمائيد.
 LINE COLORرا به سليقه خود در رنگهای متفاوت انتخاب نمائيد.
سپس روی قسمت  OKولوم را فشار دهيد تا تغييرات اعمال شود.

پرینتر
توسط ولوم روی دستگاه ناحيه پرینتر را مطابق شکل زیرانتخاب نمائيد . .سپس ولوم را فشار دهيد تا این قسمت فعال شود .حال با چرخاندن ولوم SPEED ،
راروی  2قرار دهيد.
در صورتيکه از كاغذ فکس استفاده ميکنيد  GRID ،را در حالت  ONو در غير اینصورت آنرا در حالت  OFFقرار دهيد.
در صورتيکه از كاغذ  A0استفاده ميکنيد  SIZE ُ ،را در حالت  A0و در صورت استفاده از كاغذ  B5آنرا در حالت  B5قرار دهيد.
 CONTRASTچاپ را در حالت  LOWقرار دهيد .در صورتيکه  HIGHرا انتخاب كنيد  ،چاپ پر رنگتر خواهد شد.
 REAL TIMEمدت زمان چاپ ميباشد .آنرا روی  32دقيقه قرار دهيد.
 TRACEمدت زمانی كه دستگاه اطالعات را ذخيره ميکند .آنرا روی  32قرار دهيد تا كليه اطالعات ذخيره شود.
 CTGرا در حالت  ONقرار دهيد تا اطالعات همراه با تفسير بر روی كاغذ چاپ شود.

4

نحوه كار با دستگاه
دستگاه را روشن كرده وپرابهای  TOCOو  US0را به آن وصل نمائيد.در صورت دوقلو بودن جنين  ،پراب  US3را نيز به دستگاه متصل نمائيد.
به منظور تست  FHRپراب  USرا به ژل مخصوص آغشته كرده سپس آن را مطابق شکل زیر به بيمار وصل كنيد .ضربان قلب جنين را پيدا كنيد.در این حالت باید
صدای قلب جنين به وضوح شنيده شود وروی صفحه نمایش دستگاه  ،درقسمت  FHRشکل قلب به صورت چشمک زن در می آید و تعداد ضربان قلب جنين به
صورت عددی مشاهده خواهد شد .در این حالت پراب را برروی كمربند محکم كنيد تا حركت نکند و از شکم بيمار جدا نشود.

مراحل فوق را برای تست  TOCOتکرار كنيد.پس از آماده شدن بيمار كليد  2را به منظور عالمت شروع تست فشار دهيد.
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سایر نکات
-0امکان استفاده از باطری در دستگاه وجود دارد.لذا در مواقع اضظراری و نبود برق ميتوان از باطری جهت روشن شدن دستگاه استفاده نمود.دراین
حالت چراغ كوچک باطری روی دستگاه روشن خواهد شد.

 -3جهت تعویض كاغذ پرینتر ابتدا ضامن مشکی رنگ كنار دستگاه ( مشخص شده در شکل شماره  )0را به سمت راست بکشيد  ،پس از باز شدن درب
پرینتر ميتوانيد كاغذ آن را تعویض نمائيد.

آدرس :تهران  -خيابان كریمخان زند  -خيابان استاد نجات الهی  -خيابان اراك  -پالك  – 00واحد  5غربی و 7شرقی
تلفن  80272 :و 88920882-5

E- mail : info @ Arkanara.com
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