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 دستگاه را در شرایط زیر قرار ندھید:

 

از قرار دادن دستگاه دی محیط 
ھای مرطوب خودداری کنید. در 

صورت خیس بودن دستھا با 
 دستگاه کار نکنید.

 

در معرض تابش خورشید قرار 
 ندھید.

 

در معرض حرارت باال قرار 
 10ل مجاز بین ندھید. حرارت قاب

د.درجھ سانتی گراد می باش 40تا   
 85تا  30رطوبت مجاز بین 

 درصد می باشد.
 

در محاورت ھیترھای برقی قرار 
 ندھید.

 

 

در مکانھایی کھ تحویھ مناسب 
 ندارد قرار ندھید.

 

 در مکانھایی کھ لرزش دارد قرار
 ندھید.

 

 

از قرار گیری در معرض مواد 
 شیمیایی خودداری کنید.

 

در معرض گرد و غبار قرار 
 ندھید.

 

  

 

در صورت نصب نشدن کامل 
 دستگاه آن را خاموش نگھ دارید.
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 نکتھ 

 
  قبل از راه اندازی دستگاه نکات زیر را چک کنید:

  ولت می باشد. 240تا  100مطمئن شوید کھ برق شھری بین 

  مئن شوید کھ کابلھای دستگاه محکم در سر جای خود قرار دارند.مط

  از وصل بودن گراند دستگاه مطمئن شوید. 

 
 
 

 

 نکات تمیز کردن دستگاه 

 
لطفا از شیوه ھای پیشنھاد شده زیر برای تمیز کردن و متعلقات آن را می توان با راه ھای مختلف تمیز کرد.  FC1400دستگاه 

  راب شدن دستگاه جلوگیری کنید:استفاده کنید تا از خ

  دستگاه را از برق جدا کنید. -

  از تمیز کردن سطوح دستگاه توسط مواد شیمیایی خودداری کنید. -

  برای تمیز کردن از یک پارچھ نمناک استفاده کنید. -

  پس از تمیز کردن تمام سطوح را کامال خشک کنید. -

  از خیس کردن دستگاه خودداری کنید. -

  شک کردن دستگاه بوسیلھ دستگاه ھای حرارتی مانند ھیتر و یا سشوار خودداری کنید.برای خ -

اگر از مواد غیر مجاز برای تمیز کردن دستگاه استفاده شوید و باعث خراب شدن دستگاه گردد، تعمیر آن مشمول گارانتی  -

 نخواھد شد.

اک مطمئن شوید. اگر آثاری از خرابی دستگاه مشاھده از نبودن پروب، کابل و سایر متعلقات دستگاه در معرض گرد و خ -

  کردید از دستگاه استفاده نکنید.  

  

 اخطار

 

 برق شھر را قبل از تعویض باطری جدا نمایید.

 سوکت باطری را قبل از تعویض آن بررسی کنید.

 

 اخطار

 

 مطمئن شوید کھ از باطری با ولتاژ صحیح استفاده می کنید.
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  متعلقات دستگاه
 

 

 

 دستگاه و متعلقات 

 دستگاه فتال مانیتورینگ ①

② US (2) پروب 

③ TOCO (1) پروب 

 (1) مارکر ④

یا  1) کاغذ ⑤ 2 ) 

 (1) کابل برق ⑥

 (1)آدابتور ⑦

 (1) ژل التراسوند ⑧

 (3) کمربند ⑨

 (1) راھنمای کاربری ⑩

 (1)پایھ نگھدارنده ⑪

 تجھیزات اختیاری 

 (1) باطری ⑫

⑬ FetalXP US (2) پروب 

⑭ FetalXP TOCO (1) پروب 

 

 

 
 

 اخطار

 

 از ژل التراسوند دو بار استفاده نکنید.

 

 <اخنیاری>
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 نمای باالی دستگاه 

 
 

 صفحھ نمایش دستگاه  )1

 چراغ آالرم )2

 صفحھ کلید )3

 درب پرینتر )4

② 

① ③ 

④ 
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 نمای کناری دستگاه 
 

 

 
 

 

 دستگیره نگھدارنده -1

 

 

 

 

 

 نمای پشت 

 

 
 آمپر) 2.8ولت،  18محل اتصال آدابتور برق(  )1

 درگاه شبکھ  )2

 USB1پروت   )3

 USB2پورت   )4

① 

② ③ ④ 

① 
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 نمای راست  

 

 

 دکمھ باز کردن درب پرینتر(برای باز کردن درب پرینتر آن را بھ سمت فلش بکشید)

 

 

 

 

 

 

 نمای سمت چپ 
 

 
 پورت ورودی مارکر  )1

 تحریک جنینپورت ورودی  )2

 اول  Us پورت ورودی پروب )3

 دوم  Us پورت ورودی پروب )4

 toco (Contraction) پورت ورودی پروب  )5

 

 
 
 

 

  

  

 

② 

① 

③ ④ ⑤ 
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 نحوه نصب پایھ نگھدارنده 

            
  

 

 مراحل راه اندازی  
 سھبھ مدت دو ثانیھ کلید روشن کردن دستگاه کھ بر روی دستگاه می باشد را فشار دھید تا دستگاه روشن گردد. ھمچنین اگر 

 ن می باشد فشار دھیم دستگاه خاموش می گردد.ثانیھ این دکمھ را زمانی کھ دستگاه روش

 

 

 صفحھ نمایش دستگاه  

 
 ساعت و تاریخ )1

2( ID یا اسم بیمار 

 شماره تخت )3

 USBنشانگر  )4

 نشانگر وضعیت پرینتر )5

 نشانگر شبکھ )6

 نگھدارنده پایھ
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 نشانگر آالرم و شدت صدای آن )7

 نشانگر باتری )8

 نمایشگر ضربان قلب جنین  )9

 (Contraction)نمایشگر انقباضات رحمی  )10

 منوی اصلی )11

 نمودار ضربان قلب جنین )12

 نمودار انقباضات رحمی و حرکات جنین )13

  

 صفحھ کلید 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 نمایشگر برق شھر: نمایش دھنده وصل بودن برق شھر می باشد. )1

 نمایشگر باطری: نمایش دھنده وصل بودن باطری   )2

 US1زیاد کردن صدای پروب اول  )3

 ثانیھ بھ عقب بر گردیم. 6ثانیھ بھ  6ستفاده از این کلید در ھنگامی کھ در حافظھ قرار داریم می توانیم کلید میانبر: با ا

 US2زیاد کردن صدای پروب دوم  )4

 بر گردیم. جلوثانیھ بھ  6ثانیھ بھ  6کلید میانبر: با استفاده از این کلید در ھنگامی کھ در حافظھ قرار داریم می توانیم 

 US1وب اول کم کردن صدای پر )5

دقیقھ در آن بھ عقب  1دقیقھ بھ  1کلید میانبر: با استفاده از این کلید در ھنگامی کھ در حافظھ دستگاه قرار داریم می توانیم 

 برگردیم.

  US2کم کردن صدای پروب دوم )6

دقیقھ در آن بھ عقب  1ھ بھ دقیق 1کلید میانبر: با استفاده از این کلید در ھنگامی کھ در حافظھ دستگاه قرار داریم می توانیم 

 برگردیم.

 مارکر پرستار )7

 صفر کردن مقدار انقباضات رحمی )8

را بھ مریض وصل میکنیم توسط این کلید ابتدا مقدار آن را صفر کرده و سپس از دستگاه استفاده  TOCOزمانی کھ پروب 

  می کنیم.

 .حافظھ دستگاه )9

 قطع آالرم  )10

 تغییر حالت نمایش در صفحھ نمایش )11

ع و یا پایان پرینت: با زدن این دکمھ پرینتر یھ اندازه زمانی کھ برای آن مشخص شده شروع بھ کار میکند و بعد دکمھ شرو )12

① 

③ 

⑤ ⑥ 

⑧ 

⑨ ⑩

⑦ 

④ 

② 

⑪ ⑫ 
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   از زمان مشخص شده قطع می گردد.

 Main Menu  

  را را فشار دھید. Main menuبرای رفتن بھ منو دستگاه، 

 =>  

Patient :ثبت اطالعات بیمار  
Traceورود بھ حافظھ :  

Alarm History :سابقھ آالرم ھا 
Print Statدکمھ پرینت :  

Clinical Marker دکمھ :Clinical Marker  
Displayتنظیمات صفحھ نمایش :  

Networkتنظیمات شبکھ : 
Presetتنظیمات پیش فرض : 
Printerتنظیمات پرینتر :  

System(.... ساعت، تاریخ و)تنظیمات اصلی :  
Noteیادداشت :  

  

 :ثبت اطالعات بیمار  
  را انتخاب کنید. Patiantزینھ برای ثبت اطالعات بیمار از منوی اصلی، گ

  اطالعات را وارد کرد.  می توان New توسط گزینھ 
  

  
  

  را وارد کنید. IDابتدا 
  را بزنید. Admitرا وارد کنید و گزینھ  LastNameو  FistNameسپس 

  ھد.دستگاه بھ صورت تصادفی یک عدد را انتخاب می کند و در ھمھ فیلد ھا قرار می د Defaultبا زدن گزینھ 
  ھم برای ویرایش اطالعات می باشد. Editمی توان در میان بیماران قبلی جستجو کرد و گزینھ  Searchتوسط گزینھ 

  اگر برای بیمار اطالعات وارد نشود دستگاه بھ صورت تصادفی یک عدد را انتخاب می کند.

 

 

 نکتھ

شود، اولین بیمار در لیست حذف و بیمار جدید جایگزین  99بیمار را دارد. اگر بیشتر از  99لیست بیماران قابلیت دخیره تا 

  می شود.
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 اندازه گیری ضربان قلب(FHR) 

اندازه گیری می شود. برای وضوح بیشتر ضربان قلب از ژل  USتوسط پروب ھای ضربان قلب 
  اولتراسوند استفاده کنید.

ب بھ دستگاه وصل باشد ولی بھ بیمار دستگاه شدت صدا را با توجھ بھ ورودی تنظیم می کند. زمانی کھ پرو
شدت صدا را بر روی صفر قرار می دھد تا صداھای اضافھ متصل نمی باشد، پروب بھ صورت اتوماتیک 

 از دستگاه در ھنگامی کھ بھ بیمار متصل نمی باشد پخش نشود.

 

 :USپروب 

  ه است.مشخص شد US2و  US1محل قرار گیری این پروب در کنار دستگاه می باشد کھ با 

 

                            

 TOCOو پروب (US)  نحوه اتصال پروب ھای قلبی 

  

  

بھ دستگاه متصل نمیباشد، ھیچ عددی بر روی صفحھ نمایش نشان داده نخواھد شد، ولی در صورت اتصال  US زمانی کھ پروب

  صفحھ نمایش نشان داده خواھد شد. FHRپروب، عدد مربوطھ در قسمت 

  :FHRدازه گیری نحوه ان

 ابتدا پروب ھا را توسط کمربند بر روی بدن بیمار قرار دھید. .1

 را بھ ژل آغشتھ کنید. USپروب  .2

 بر روی بدن بیمار، قلب جنین را پبدا کنید و پروب را در ھمان مکان ثابت کنید. USبا حرکت دادن پروب  .3

 را بر روی باالترین نقطھ شکم بیمار قرار دھید. Tocoپروب  .4
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  :USیشگر پروب نما

  

:   

 

 نشانگر پروب )1

 شدت صدای پروب )2

 محدوده آالرم )3

 نمایشگر ضران قلب )4

 ضربان قلب تعدادنمایشگر  )5

  

  

  :پروب ھا تنظیمات

با لمس کردن نمایشگر پروب می توان بھ تنظیمات آن دسترسی پیدا کرد. با لمس کردن آن یک صفحھ مانند شکل زیر بر روی 

  آن می توان بھ تنظیمات پروب دسترسی پیدا کرد.صفحھ نشان داده می شود کھ توسط 
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 (Volume)تنظیم صدای پروب:

  باشد. 9تا  1صدای پروب می تواند بین اعداد 

صدا وصل بودن               قطع بودن صدا   

 

   تنظیم صدای پروب توسط صفحھ کلید

  

  (ALARM)آالرم: 

  رم را مشخص کرد.آال روشن و یا خاموش بودنبا این گزینھ می توان 

  

  (Alarm Limit)محدوده آالرم:

 می توان محدوده آالرم را مشخص نمود.با انتخاب این گزینھ 

 

 

  

 (Alarm Delay)تاخیر آالرم:

  این گزینھ زمان الزم برای فعال شدن آالرم بعد از رسیدن ضربان قلب بھ محدوده مشخص شده در آالرم می باشد.

  

  (Color)رنگ:

  رنگ ھا بر روی صفحھ نمایش می باشد. برای مشخص کردن

 (US1)کم کردن صدای پروب اول 

  زیاد کردن صدای  (US1)زیاد کردن صدای پروب اول 
  (US2)پروب دوم

کم کردن صدای 
 (US2)پروب دوم 
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Offset:  

این گزینھ فقط در پروب دوم می باشد. برای روی ھم نیفتادن نمودار پروب اول و دوم این مقدار را تنظیم می کنیم. با تنظیم این 

واحد  20بھ مقدار  ، نمودار رسم شده مربوط بھ پروب دوم بر روی کاغد را باید در ھنگام تفسیر20عدد بھ طور مثال بر روی 

  کم کنیم.

  

  

  TOCO پروب 

  مشخص شده است.  Tocoبر روی دستگاه در کنار آن می باشد کھ با  Tocoمکان قرار گیری پروب 

             

 TOCOو پروب (US)  نحوه اتصال پروب ھای قلبی 

  

 

 (UA)اندازه گیری کانترکشن

 .پروب را توسط کمربند بر روی بدن بیمار قرار دھید  

 .پروب را بر روی باالترین نقطھ شکم بیمار قرار دھید  

  کلید صفر کردنtoco .را فشار دھید  
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  Tocoصفحھ نمایشگر 

 

 

 

 TOCOوضعیت نمایشگر  - 1

Toco نشاندھنده این است کھ نمودار ثبت شده فقط مقدار :Toco .را نمایش می دھد  

TOCO+FM نمودار ثبت شده عالوه بر :TOCO  ھم ثبت می کند.حرکات جنین را  

 TOCOنشاندھنده مقدار مرجع  - 2

 TOCOنشانگر مقدار  - 3

  

  :TOCOتنظیمات 

  می توان وارد تنظیمات آن شد. TOCOبا لمس کردن نشانگر 

 

 Zeroing   
 استفاده می شود. TOCOبرای صفر کردن پروب 

 Offset 
  می باشد. TOCOبرای تغییر مقدار مرجع پروب 

 Auto Zeroing 
  ثانیھ بھ زیر صفر برود می باشد. 5زمانی کھ مقدار نشان داده شده  TOCOب برای صفر کردن پرو

 Fetal Movement 
 فعال و یا غیر فعال کردن حرکات جنین و ثبت نموادر آن

 Offخاموش :  
 FMD+FMتشخیص و ثبت حرکات جنین و رسم نموادر آن : 
 FMDتشخیص و ثبت حرکات جنین :  

 

 

① ② 

③ 



                        New FC1400 راھنمای کاربری دستگاه                      

Rev. 2.02                                                                 16 / 23    

 

< حھ نمایشصف > 

 

 

 <نمایش بر روی کاغذ>

 TOCO Color  

   بر روی صفحھ نمایش TOCOتغییر رنگ نمودار 

  نمایشگر ھای حرکات جنین:

با توسط مارکر کھ بھ مادر تحویل داده می شود  ،حرکات جینین بھ دو صورت دستی و اتوماتیک  ثبت می شود. در نوع دستی

  وماتیک، دستگاه حرکات را تشخیص می ھد.فشردن مارکر حرکات را تشخیص و در نوع ات

 

 <صفحھ نمایش>
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 <کاغذ پرینت گرفتھ شده>

  

  

  

 (Market)   :مارکر

 

  

  

  : Clinical Markerکلید 

با فشردن این کلید بر روی دستگاه، ھر نقطھ کھ نیاز بھ عالمت گذاری توسط کاربر دستگاه می باشد را می 
 توان عالمت گذازی کرد.
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  وارد کردن یادداشت:

را برای مدت زیاد نگھ داید، صفحھ نمایش مربوط بھ یادداشت ظاھر می شود کھ می توان  Clinical Markerوقتی کھ کلید 

  یادداشت مربوطھ را مانند شکل باال بر روی صفحھ قرار داد.

 

 

 

 

 

 

 

 یادداشت

 زدن کلید اینبا 
روی  عالمت بر

صفحھ ظاھر می 
 شود.
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 :حافظھ   
  

  
  

  
  

و در صورت لزوم پرینت  انجام شده است دسترسی داشت با فشردن کلید حافظھ می توان بھ تمامی تست ھایی کھ در گذشتھ
می توان اطالعات موجود در حافظھ را بھ  ساعت کھ دستگاه فعال بوده، می باشد. 72میزان ظرفیت حافظھ بھ اندازه  گرفت.

  منتقل کرد. USB Flashیک 
 

 

 
 

 

 می باشد. 240bpm~30کھ مابین  FHRناحیھ ثبت  )1

 ناحیھ ثبت حرکات جنین )2

 Tocoناحیھ ثبت  )3

 منحر بھ فرد برای ھر بیمار IDحیھ ثبت زمان، تاریخ و شماره نا )4

 صفر شده باشد. Tocoمشخص کننده زمان ھایی کھ  )5

  درجھ بندی  )6

بھ چپ و یا  برای حرکت در حافظھ، می توان از کلید کم و زیاد کردن صدای پروب ھا و یا لمس کردن صفحھ با انگشتان دست

  استفاده کرد. راست

  

 

⑥ 

④ 

①

②

③ 

⑤
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  حھ نمایشگر:تغییر نوع صف

  

  برای تغییر نوع نمایش اطالعات از این کلید کھ بر روی دستگاه قرار دارد می توان استفاده کرد.

     

  فلش:بر روی اطالعات ذخیره کردن 

  با قرار دادن فلش، آبکون آن مانند شکل زیر بر روی صفحھ ظاھر می گردد.

 

 

  

را بر روی صفھ انتخاب کنید. در این  Main Menuگزینھ برای ذخیره کردن اطالعات، ابتدا بھ حالت حافظھ رفتھ، سپس 

  را انتخاب کنید. Data Saveحالت گزینھ 

  

  

  پیغام زیر بر روی صفحھ ظاھر می شود . اطالعات بھ فلش منتقل می شود.
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 :پرینتر  
  تگاه می باشد، استفاده کرد. شروع پرینت گرفتن می توان از کلید پرینتر کھ بر روی بدنھ دسبرای 

  

  
  

. اتمام  پرینت گرفتن برسدن تعریف شده برای زمانی کھ بھ زما ، تاستگاه شروع بھ پرینت می کندبا فشردن این کلید، دھمزمان 
  را نزند، بھ کار خود ادامھ می دھد.مجدد دکمھ باال نی کھ کاربر این زمان در تنظیمات تعریف نشده باشد، پرینتر تا زمااگر 
  زمان فعال بودن و یا نبودن پرینتر آبکون ھای زیر در باالی صفحھ نمایش، نمایش داده خواھد شد.در 

  

             

 (غیر فعال بودن پرینتر)       (فعال بودن پرینتر)

  
  زمان فعال بودن پرینتر:تنظیم 
  مسیر زیر را دنبال کنید: تنظیمبرای 

 “Main menu->Setting->Printer->NST”   
 

 
 NST Time 

  د.عال می باشد را می توان تغییر داپرینتر بعد از زدن دکمھ پرینت ف انتخاب ھر یک از زمان ھای باال، زمانی کھ با
 

 
  سرعت پرینتر: تنظیم
با انتخاب گزینھ را انتخاب می کنیم. حال  Printerرفتھ و سپس گزینھ  Main Menuتنظیم سرعت پرینتر بھ برای 

“Speed”  .صفحھ زیر نمایان می شود کھ میتوان سرعت را بر روی گزینھ دلخواه تنظیم کرد  

 

  نوع کاغذ:ییر تغ
صورتی کھ درجھ بندی کاغذ موجود با دستگاه متابقت نداشت، می در با ھم متفاوت است.  ی موجود در بازارکاغذھارد تاندااس

  رفتھ و استاندارد مورد نظر را انتخاب کنیم. Scaleبھ گزینھ  Printerو سپس گزینھ  Main menuتوان با رفتن بھ 
  

 
  سایز کاغذ:تغییر 
  می کنیم. را انتخاب ”Size“گزینھ را انتخاب می کنیم. سپس  Printerرفتھ و گزینھ  Main Menuتغییر سایز کاغذ بھ برای 
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  اصلیتنظیمات  
  را انتخاب کنید Systemرفتھ و سپس گزینھ  Main Menuبھ ابتدا 

 

 =>  

  زیر بھ نمایش در خواھد آمد:صفحھ 

 
 
 

 Date changing   

  تاریخ تنظیم 

 Time changing  

 ساعتم تنظی

 Language changing  

  زبانتغییر 
 Version information  

  مربوط بھ ورژن دستگاهاسالعات 

 

 Changing the Touch volume 

 صدای لمس کردن منوھانظیم ت

 Demo operation  

  و یا خاموش روشن

  Demoن حالت کرد

 Edit Note   

 Noteویرایش 

 Marker sound 

  و وصل کردن صدای مارکرفطع 

 Factory   

  بھ تنظیمات کارخانھگشت باز

 Change Admin PW   

 رمز تغییر 
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 Volume range   

 قرار دھید) 7عدد بر روی ھمیشھ (این گزینھ را  شدت صدای دستگاهتنظیم 

 Protocol Version  

 پروتکل مورد استفاده در سانترال نظیمت

 

  

  
  
  
  


