راهنمای کاربری سریع الکتروشوک  GEمدل Cardioserv

 .1پدل هاي شوك بزرگسال (پدل اطفال بر روي آن قرار
 .2مي گيرد).
 .3دكمه تخليه شوك به همراه دكمه شماره .8
 .4كليدهاي تنظيم روشنايي صفحه نمايش (فشار دادن همزمان براي پرينت
كردن صفحه نمايش).
 .5انتخاب گر انرژي و كليد اصلي روشن  /خاموش.
 .6كليد  5براي شارژ شوك و فشار پنج و شش تواماً براي تخليه شوك.
اين دو كليد فقط وقتي فعال هستند كه پدل هاي اينترنال يا پدهاي پيس
 /شوك به كار گرفته شوند.

 .13نشانگر سبز رنگ وقتي دستگاه از برق شهر استفاده مي كند ،
روشن است
 .14نشانگر زرد رنگ به صورت زرد چشمك زدن يعني در حال
شارژ بودن باطري و به صورت زرد ثابت يعني شارژ بودن
باطري
 .15كانكتور پدل هاي شوك(كليدهاي  17 ، 16 ، 15و  18مربوط
به پيس ميكر هستند)
 .16اين دو كليد براي تنظيم آمپر خروجي پيس ميكر مي باشد

 .7مانند كليد پنج.

 .17كليدهاي تنظيم  Rateپيس ميكر

 .8كليد هاي توابع و تنظيمات دستگاه (عملكرد اين كليدها در هر زمان با

 .18انتخاب حاالت  Fixيا  Demandبراي پيس ميكر

توجه به منوي باالي آن در صفحه نمايش تعيين مي شود).
 .9دكمه شارژ شوك  ،استفاده از اين دكمه به طور همزمان با دكمه  8باعث
تخليه شوك مي شود.

 .19كليد فعال  /غيرفعال كردن پيس ميكر
 .21محل قراردادن كاغذ ركوردر
 .21محل كابل برق

 .11كليد شروع  /توقف ركوردر دستگاه.

 .23محل كانكتور ( SPO2در صورت موجود بودن برد .) SPO2

 .11كليد فعال  /غيرفعال كردن حالت شوك سينكرونايز ).(Sync.

 .24محل كانكتور كابل بيمار) كابل  3ليد يا كابل  5ليد قابل

 .12مانند كليد .9

استفاده است(

شوك دادن غير سينكرو نايز :




انرژي را انتخاب كنيد (كليد شماره.)4



پدل ها را از محل برداشته و ژل به اندازه كافي روي سطح
پدل ها بماليد.




صبر كنيد تا صداي بوق آماده شدن انرژي و مقدار آن بر






روي صفحه ظاهر شود.



مريض را لمس نكنيد  ،شوك را با فشار دو دكمه ( )2و ()8



 ECGمريض را نگاه كنيد در صورت لزوم شوك دادن را



براي افزايش طول عمر باطري هر ماه يكبار باطري به طور
كامل تخليه و مجدداً شارژ شود.

دستگاه را خاموش كنيد.



پدل ها و شوك را تميز كنيد.




در ركوردر از كاغذ مخصوص و استاندارد استفاده شود.
براي جلوگيري از آسيب رسيدن به پدل ها همواره بعد از
اتمام كار پدل ها را تميز نماييد.
براي شوك دادن به اطفال حتماً از پدل هاي ويژه اطفال كه
بر روي پدل بزرگسال سوار مي شود بايد استفاده نمود (ميزان

و تخليه شوك استفاده كنيد.

ژول مناسب براي اطفال  2 j/kgاست).



تخليه شوك سينكرونايز

اختالف انرژي واقعي تخليه شده با انرژي تخليه شده نبايد
بيش از  ± 15%يا  ± 4 jباشد .در غير اينصورت براي تعمير
و كاليبراسيون بايد با شركت هماهنگ فرماييد.

كابل بيمار  ECGرا به مريض متصل كنيد



انرژي مورد نظر را انتخاب كنيد ()4

هنگام شوك بدن مريض به تخت فلزي متصل نباشد.



دستگاه بيشتر از  48ساعت از برق جدا نباشد.

با فشار دكمه ( Syncدكمه  )11حالت سينكرونايز را فعال
كنيد .در اين حالت كلمه  Syncبر روي صفحه نمايش ديده
مي شود .نشانگر موج  QRSبر روي صفحه نمايش ظاهر مي



نكنيد.

شده بر روي صفحه نمايش نوشته مي شود.

كابل پيس  /شوك استفاده نماييد .و از دو دكمه  5و  6براي شارژ



به هيچ عنوان پدل ها را بر روي يكديگر يا در هوا تخليه



بجاي پدل هاي شوك بايد پدها را به سينه مريض بچسبانيد .و از



سطح پدل ها بايد كامالً آغشته به ژل باشد.

شارژ اوليه باطري بايد به طور كامل و بدون وقفه انجام شود.

توجه :در صورت استفاده از پدهاي پيس  /شوك براي شوك دادن



فشار پدل ها بر روي سينه مريض بايد در حد  11كيلوگرم
نيرو باشد.

تكرار نماييد.


سينه مريض بايد كامالً خشك باشد (بدن مريض در نواحي
شوك نبايد خيس باشد)

شوك را بر روي بدن مريض تخليه كنيد .ميزان انرژي تخليه


در هنگام شوك دادن (چه در حالت  Syncچه غيرآن) به
هيچ عنوان با مريض تماس نداشته باشيد.

پدل ها را بر روي محل  Sternum , Apexقرار دهيد.
با فشار دكمه شارژ ( )8دستگاه را شارژ كنيد.



نكات قابل توجه :

شود.
بقيه مراحل مانند شوك دادن غير سينكرونايز است.

توجه :در صورت استفاده از پدهاي شوك براي دادن شوك
سينكرونايز كابل  ECGبه مريض نبايد وصل باشد .در اين حالت
نيز از دو دكمه  5و  6براي شارژ و تخليه شارژ استفاده كنيد.

