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بخـــــش اول

مقدمه كلي
مقدمه :
در این راهنما قسمت هاي مختلف دستگاه تخت احيا مدل  HKN – 93Bمورد بررسي قرار گرفته و دستورالعمل
استفاده از دستگاه و نحوه تنظيمات آن بيان شده است.
قسمت هاي اصلي دستگاه تخت احيا مدل  HKN – 93Bدر شکل زیر نشان داده شده است .

قسمت فتوتراپي

هيتر و هد دستگاه

یونيت كنترل دما

سيني

تخت نوزاد

محل كاست رادیولوژي
جك زاویه دهنده تخت
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توضیحات مربوط به قسمت های اصلی دستگاه :
 قسمت هیتر :این بخش از هيتر و پوشش فلزي باز تاباننده آن تشکيل شده است كه گرماي مورد نياز براي گرم كردن دستگاه را
تامين مي كند  .طول عمر هيتر  2222ساعت بوده و قابليت چرخش افقي به اندازه  32و  02درجه به سمت چپ و
راست را دارد.

 فتوتراپی :منبع نور قسمت فتوتراپي ،توسط المپ هاي  LEDتامين مي شود كه داراي طول عمر  00222ساعت مي باشند .در
هنگام استفاده از قسمت فتوتراپي ،حتما باید چشم بند مخصوص براي محافظت از چشم نوزاد بکار رود.
 يونیت کنترل دما :از این قسمت براي كنترل اتوماتيك دما استفاده مي شود كه داراي سه حالت گرم كردن اوليه (، ) Pre – warm
كنترل دستي ( )Manualو كنترل دماي پوستي ( )Babyمي باشد .همچنين این قسمت شامل تنظيمات مربوط به
زمان فتوتراپي و تست  APGARنيز مي باشد.
 تخت نوزاد :این قسمت براي قرار گرفتن نوزاد مي باشد و حداكثر وزن قابل تحمل آن  02 Kgاست .چهار عدد شيلد در چهار
طرف تخت نوزاد قرار داده شده است تا از افتادن نوزاد جلوگيري شود .اندازه تخت در حدود  60×02سانتيمتر مي
باشد .

بخش دوم
توضيحات عملكردي
 توضیحات عملکرد عمومی :دستگاه تخت احيا مدل  HKN – 93Bداراي سه مد كنترل مي باشد .
Pre – warm mode
 -0گرم كردن اوليه
Manual mode
 -2كنترل دستي دما
Baby mode
 -3كنترل با سنسور پوستي
دستگاه به محض روشن شدن ،پس از  0ثانيه بصورت خود كار وارد حالت  Pre – warmمي شود دماي تنظيم شده
و دماي مربوط به سنسور پوستي در دو صفحه جداگانه نمایش داده مي شود و صفحه مربوط به دماي سنسور ،دماي
محل قرار گيري سنسور پوستي را نشان مي دهد.

 سیستم کنترل دما :4

راهنماي استفاده از تخت احياء نوزاد مدل HKN – 93B

همانطور كه در شکل دیده مي شود ،گرماي ایجاد شده توسط هيتر ،بوسيله صفحه بازتاباننده به تخت نوزاد مي رسد
و باعث گرم شدن نوزاد مي گردد.
در حالت كنترل دستي دما (  ) Manual modeخروجي هيتر دستگاه داراي یك مقدار ثابت مي باشد كه توسط كار
بر تنظيم مي شود  .در حالت استفاده از سنسور پوستي ( ) Baby modeخروجي هيتر بصورت اتوماتيك و با توجه به
دماي پوست بدن نوزاد تنطيم مي شود بطوریکه دماي بدن نوزاد ( )Skin Tempرا به دماي تنظيم شده توسط كاربر
(  ) Set Tempبرساند.
براي اینکه دستگاه بتواند كنترل دما را به درستي انجام دهد ،الزم است ،حتما دستگاه تخت احيا در محيطي
قرار گيرد كه جریان هوا (گردش هوا) وجود نداشته باشد.
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بخش سوم
کلیدهای صفحه کنترل دمای دستگاه
كليد روشن و خاموش كردن صفحه كنترل و المپ روشنایي مطابق شکل زیر و در جلوي قسمت هد دستگاه قرار دارد.

كليد صفحه كنترل
كليد المپ روشنایي
صفحه كنترل دماي دستگاه وقسمت هاي مختلف آن در شکل زیر نشان داده شده است .
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 -1کلید تنظیمات زمانی ()Time mode key
از این كليد براي انتخاب یکي از سه حالت نشانگر زمان  ،تایمر  APGARو زمان فتوتراپي استفاده مي شود .
 -2نشانگر حالت زمان
وقتي این نشانگر روشن است ،صفحه تایمر ( )Time displayزمان را نشان مي دهد .
 -3نشانگر تايمر APGAR

وقتي این نشانگر روشن است ،دستگاه روي حالت تایمر  APGARقرار دارد.
 -4نشانگر زمان فتوتراپی
وقتي این نشانگر روشن است ،صفحه تایمر ( )Time displayزمان فتوتراپي را نشان مي دهد.
 -5صفحه تايمر ()Time display
در حالت نشانگر زمان و نشانگر زمان فتوتراپي واحد آن دقيقه و در حالت تایمر  APGARواحد آن ثانيه است.
 -6کلید روشن  /خاموش قسمت فتوتراپی
از این كليد براي روشن یا خاموش كردن قسمت فتوتراپي استفاده مي شود .
 -7نشانگر قدرت هیتر
قدرت خروجي هيتر را نشان مي دهد
 -8نشانگر مربوط به آالرم های دستگاه
در صورت وقوع آالرم ،نشانگر مربوط به آالرمي كه رخ داده است روشن مي شود.
 -9چراغ آالرم
در صورت وقوع هر آالرمي ،این چراغ روشن مي شود.
 -11کلید جهتی باال
در حالت تنظيم دما ،براي افزایش دادن دماي دستگاه بکار مي رود.
 -11کلید Silent / Reset

هنگامي كه آالرمي رخ مي دهد ،یك بار فشاردادن این كليد باعث قطع شدن صداي آالرم مي شود .
با دوبار فشار دادن این كليد در هنگام آالرم  ،مي توان وارد تنظيمات دماي دستگاه شد.
 – 12کلید کالیبراسیون
براي كاليبره كردن دستگاه است و حتما باید توسط نمایندگان شركت استفاده شود ،پرسنل بخش در حالت عادي
هرگز نباید این كليد را فشار دهند.
 -13سوکت سنسور پوستی
این سوكت محل قرار گيري سنسور پوستي دستگاه مي باشد .
 -14کلید تنظیم ()Set
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براي انجام تنظيمات دستگاه از این كليد استفاده مي شود .
 – 15چراغ کلید ()Set
هنگامي كه كليد  Setفشرده و فعال شود ،دستگاه آماده تنظيم مي باشد و این چراغ روشن مي شود .
 – 16کلید انتخاب حالت کار دستگاه ()Mode
در حالت تنظيمات  ،با استفاده از این كليد مي توان یکي از حالت هاي
 Manual ، Pre – warmیا  Babyرا به عنوان حالت كاردستگاه انتخاب كرد.
 -17کلید جهتی پائین
در حالت تنظيم دما ،براي كاهش دادن دماي دستگاه بکار مي رود.
 -18نشانگر حالت کنترل پوستی
زماني كه دستگاه در حالت كنترل پوستي قرار گيرد ( )Babyاین نشانگر روشن مي شود.
 -19نشانگر حالت کنترل دستی
زماني كه دستگاه در حالت كنترل دستي قرار گيرد ( )Manualاین نشانگر روشن مي شود.
 -21نشانگر حالت گرم کردن اولیه
زماني كه دستگاه در حالت گرم كردن اوليه قرار گيرد ( )Pre – warmاین نشانگر روشن مي شود .
 -21صفحه نشان دهنده دمای تنظیم شده ()Set Temp
هنگامي كه دستگاه در حالت كنترل پوستي ( )Babyقرار دارد  ،این صفحه دماي تنظيم شده براي بدن نوزاد را نشان
مي دهد .
" را نشان مي دهد.
و
هنگامي كه دستگاه در حالت  Pre – warmیا  Manualقرار دارد این صفحه عالمت "
هنگامي كه دستگاه آالرم مي زند ،این صفحه كد مربوط به آالرم را نشان مي دهد.
 -22نشانگر شارژ باتری داخلی دستگاه
هنگامي كه باتري داخلي دستگاه بصورت كامل شارژ شده باشد این چراغ سبز مي شود در غير اینصورت به رنگ
نارنجي روشن مي شود.
()Skin temp

 -23صفحه نمايش دمای سنسور پوستی

زماني كه سنسور پوستي به دستگاه متصل باشد دماي محل قرار گيري سنسور پوستي را نشان ميدهد.

8

راهنماي استفاده از تخت احياء نوزاد مدل HKN – 93B

بخش چهارم
تنظيمات دستگاه
قسمت اول  :تنظیمات دما
 حالت گرم کردن اولیه () Pre – warmدستگاه  0ثانيه پس از روشن شدن به محض روشن شدن  ،وارد این حالت مي شود كه باعث مي شود قبل از گذاشتن
نوزاد درون دستگاه ،دماي دستگاه به یك مقدار ثابت و پایداري برسد و سپس نوزاد درون دستگاه قرار گيرد تا از افت
ناگهاني دماي بدن نوزاد جلوگيري شود  .لذا توصيه مي شود حتما  32دقيقه قبل از گذاشتن نوزاد ،دستگاه روشن و در
حالت  Pre – warmقرار گيرد.
 حالت کنترل دستی ()Manualدر حالت كنترل دستي ،هيتر دستگاه با یك مقدار مشخص كه توسط كاربر تعيين مي شود شروع به كار مي كند و
كنترلي روي دماي بدن نوزاد صورت نمي گيرد .لذا توصيه مي شود از این حالت فقط براي موارد كوتاه مدت استفاده
شود .
كاربر مي تواند قدرت خروجي هيتر را بين  2تا  022درصد تنظيم كند.
براي این كار ابتدا كليد  setرا یك بار فشار مي دهيم تا چراغ مربوط به این كليد روشن شود.
در این حالت با استفاده از كليد  modeحالت  Manualرا بعنوان حالت كار دستگاه انتخاب مي كنيم  .حال مي توان با
استفاده از كليد هاي جهتي باال و پائين ميزان قدرت خروجي هيتر را از  2تا  022درصد تنظيم كرد .
به خاطر داشته باشيد كه پس از اتمام تنظيمات دوباره كليد  setرا فشار دهيد تا چراغ آن خاموش شود .
توجه :زماني كه در حالت  Manualقدرت هيتر دستگاه روي مقدار بيش از  32درصد تنظيم شود ،براي جلوگيري از
گرم شدن بيش از حد دستگاه و احتمال آسيب دیدن نوزاد ،دستگاه هر  00دقيقه یك بار آالرم مي زند تا وضعيت
نوزاد توسط پرسنل به صورت مداوم كنترل شود.
توجه  :در زمان استفاده طوالني مدت از دستگاه ،آنرا روي حالت  Manualقرار ندهيد و حتي االمکان از حالت
 Babyاستفاده كنيد .
 -3حالت كنترل دماي پوست ()Baby
در این حالت قدرت خروجي هيتر با توجه به دماي بدن نوزاد و دماي تنظيم شده توسط كاربر  ،معين مي شود .به
این صورت كه هر چه دماي بدن نوزاد اختالف بيشتري با دماي تنظيم شده داشته باشد ،هيتر با قدرت بيشتري كار
مي كند تا زماني كه دماي بدن نوزاد به دماي تنظيم شده برسد.
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با نزدیك شدن دماي بدن نوزاد به دماي تنظيم شده  ،قدرت هيتر نيز كاهش مي یابد .در این حالت كنترل دماي بدن
نوزاد توسط سنسور پوستي با دقت باال صورت مي گيرد.
براي تنظيم دماي مورد نظر ابتدا یك بار كليد  setرا فشار دهيد تا چراغ آن روشن شود .با استفاده از كليد mode
دستگاه را روي حالت  Babyقرارداده و سپس توسط كليدهاي جهتي باال و پائين دماي مورد نياز را در صفحه
 set tempتنظيم كنيد .در پایان تنظيمات ،كليد  setرا فشار دهيد تا چراغ آن خاموش شود .
توجه زماني كه نوزاد تب داشته باشد و دماي بدنش باال باشد ،بهتر است از حالت كنترل پوستي ( )Babyاستفاده
نشود زیرا به علت باال بودن دماي بدن نوزاد ،دستگاه نمي تواند بصورت مناسب دماي بدن نوزاد را تنظيم یا كنترل كند
در این صورت بهتر است از حالت كنترل دستي ( )Manualاستفاده شود
توجه:هنگام استفاده از حالت  ،Babyحتما باید سنسور پوستي به بدن نوزاد متصل باشد و روي سنسور پوشيده
نباشد.

قسمت دوم  :تنظیمات زمان
 -1تنظیم ساعت دستگاه :
براي تنظيم ساعت دستگاه ،دستگاه را خاموش كنيد ،كليدتایمر ( )Time modeرا فشار داده و نگه دارید .سپس دستگاه
را روشن كنيد 3 .ثانيه پس از رو شن شدن دستگاه كليد تایمر را رها كنيد تا وارد قسمت تنظيم ساعت دستگاه شوید.
در این حالت صفحه مربوط به دماي تنظيم ( )Set tempكد تنظيم از  001تا  008و صفحه مربوط به دماي سنسور
پوستي ( )Skin Tempبازه تنظيمات را طبق جدول زیر نشان مي دهد  .صفحه  Time Displayنيز كد  P002را نشان
مي دهد كه مربوط به حالت تنظيم ساعت مي باشد.
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با استفاده از كليد  Time modeیا  Phototherapyمي توان بين كدهاي  001تا  008كه در جدول فوق توضيح داده
شده است ،جابجا شد .
با استفاده از كليدهاي جهتي باال و پائين هم مي توان مقادیر مربوط به هر كد را تغيير داد  .پس از پایان تنظيمات با
فشار دادن كليد  ،setتنظيمات شما ذخيره مي شوند .
8
 -2تايمر : APGAR
با استفاده از كليد  Time modeمي توان دستگاه را روي حالت تایمر  APGARقرار داد
در این حالت چراغ مربوطه روشن مي شود و دستگاه پس از  02 ، 0 ، 0دقيقه و هر بار به مدت  02ثانيه آالرم مي زند.
 -3زمان فتوتراپی :
با استفاده از كليد  Time modeدستگاه را روي حالت فتوتراپي قرار دهيد .در این حالت صفحه نشانگر زمان ( Time

 )Displayزمان فتوتراپي رانشان مي دهد.
براي مشاهده مدت زمان روشن بودن المپ هاي فتوتراپي ،اگر زماني كه در حالت فتوتراپي هستيد كليد فتوتراپي را
فشار دهيد ،صفحات  Set Tempو  Skin Tempكل مدت زمان روشن بودن المپ ها را نشان خواهند داد .براي مثال
اگر  Skin Tempعدد  001و  Set Tempعدد  44.5را نشان دهد ،عدد حاصل  00144.5است كه نشان مي دهد كل
زمان برابر با  011ساعت و  32دقيقه تا  011ساعت و  05دقيقه مي باشد .و اگر عدد حاصل براي مثال 00144.0
باشد ،كل زمان برابر با  011ساعت تا  011ساعت و  25دقيقه مي باشد.
بنابراین  0رقم قبل از مميز زمان را برحسب ساعت نشان مي دهند و رقم بعد از مميز اگر  0باشد نشان دهنده  0تا
 25دقيقه و اگر  5باشد نشان دهند  32تا  05دقيقه است.

11

راهنماي استفاده از تخت احياء نوزاد مدل HKN – 93B

« توضيح آالرم های دستگاه و کدهای مربوطه »
نوع آالرم و كد مربوطه

علت آالرم

رفع آالرم

صفحات نمایشگر چيزي نشان نمي دهد

كليد سبز رنگ پشت دستگاه خاموش است

كليدپشت دستگاه را روشن نمایيد

كابل برق دستگاه وصل نيست

كابل برق دستگاه را وصل كنيد

فيوز دستگاه آسيب دیده است

فيوز پشت دستگاه را تعویض نمایيد

سنسور پوستي به دستگاه وصل نيست

سنسور پوستي را به دستگاه وصل نمایيد

سنسور پوستي آسيب دیده است

سنسور پوستي را تعویض نمایيد

آالرم خرابي سنسور ()Sensor
كد E 0.2

سنسور پوستي آسيب دیده است

سنسور پوستي را تعویض نمایيد

آالرم خرابي سنسور ()Sensor
كد E 0.3

سنسور پوستي دما را دقيق نشان نمي دهد

سنسور پوستي را تعویض كنيد

دماي بدن نوزاد بيش از 33/0°است

دماي بدن نوزاد را چك كرده و دستگاه را دوباره

آالرم Power
آالرم خرابي سنسور ()Sensor
كد E 0.1

آالرم گرماي بيش از اندازه ()over hart
كد E 0.4
آالرم انحراف ()Deviation

تنظيم نمایيد
دماي محيط كمي تغيير كرده است

تنظيمات دما را كنترل نمایيد

سنسور پوستي در محل مناسب و روي بدن نوزاد

سنسور را در محل مناسب قرار دهيد

دماي بدن نوزاد از مقدار تنظيمي باالتر رفته است

دماي نوزاد را كنترل و دماي دستگاه را تنظيم

قرار نگرفته است
كد E 0.5

نمایيد
دماي محيط كمي تغيير كرده است

تنظيمات دما را كنترل نمایيد

سنسور پوستي در محل مناسب و روي بدن نوزاد
قرار نگرفته است

سنسور را در محل مناسب قرار دهيد

دماي بدن نوزاد از مقدار تنظيمي پائين تر رفته است

دماي نوزاد را كنترل و دماي دستگاه را تنظيم كنيد

سنسور پوستي بدرستي به بدن نوزاد متصل نشده یا
از بدن نوزاد جدا شده است

سنسور را در محل مناسب روي بدن نوزاد وصل
نمایيد

كد E 0.7

استفاده نامناسب از حالت كنترل دما (استفاده از
حالت  Babyبراي نوزادي با دماي بدن پایين)

حالت كنترل را عوض نمایيد
(از حالت  Manualاستفاده كنيد)

آالرم تنظيمات ()Setting
كد E 0.8

سنسور پوستي بدرستي به نوزاد متصل نشده یا از
بدن نوزاد جدا شده است

سنسور را در محل مناسب روي بدن نوزاد وصل
نمایيد

آالرم انحراف ()Deviation
كد E 0.6

آالرم تنظيمات ()Setting

آالرم كنترل ()Checking
كد E 0.9

در حالت استفاده از كنترل دستي () Manualدستگاه هر  00دقيقه یك بار آالرم  Checkingمي زند تا
وضعيت نوزاد توسط پرسنل كنترل شود
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