معاو نت ردماندااگشنه علوم زپشکی تهران

پالس اکسی متر

Masimo

Radical7

ایي دستگبٍ از دّقسوت  ( Handheldقسوتی کَ جذا هی شْد ّ بَ صْرت

پرتابل قببل استفبدٍ است ) ّ قسوت Docking

 ( Stationقسوتی کَ بَ برق ّصل هی شْد ّ  Handheldرّی آى قرار هی گیرد) تشکیل شذٍ است.
 1- 1قسمت ها و پارامترهای بخش )A( Handheld
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 .1گیرٍ ببزکٌٌذٍ قسوت Handheld
ً .2شبى دٌُذٍ درصذ  SPO2خْى
 .3هحذّدٍ اشببع اکسیژى خْى را ًشبى هی دُذ .اگر از هحذّدٍ تٌظین شذٍ خبرج شْد چشوک هی زًذ.
ّ .4ضؼیت ببتری را ًشبى هی دُذ.
 .5کلیذُبی دستگبٍ کَ ُرکذام هربْط بَ هٌْی رّبَ رّی خْد رّی  LCDهی ببشٌذ.
 .6کلیذ تٌظین ًْر پشت صفحَ دستگبٍ
 .7کلیذ خبهْش کردى آالرم
 .8هحل اتصبل کببل ّ یب سٌسْر هتصل بَ بیوبر
 .9کلیذ خبهْش ّ رّشي ON/OFF
 .10هٌُْبی سیستن ا ست کَ تْسط کلیذُبیی کَ در سوت راست آى قرار دارًذ قببلیت تٌظین دارًذ.
 .11قسوت Signal IQهی ببشذ کَ ًشبى دٌُذٍی کیفیت ّ زهبًبٌذی پبلس هی ببشذ .پبلس قْی بب خط ػوْدی بلٌذتر ّ پبلس
ضؼیف بب خط ػوْدی کْتبُتر ًشبى دادٍ هی شْد.
ً .12شبًگر شکل هْج ضرببى
ً .13شبًگر هحذّدٍ حذ ببال ّ پبییي آالرم Pulse Rate
 .14هیساى ضرببى قلب بیوبر
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ٌُ .15گبهیکَ ًشبًگر شبرژ ببطری قسوت  Dockingرّشي است بیبًگر آًست کَ ببتری در حبل شبرژ شذى است.
ً .16شبًگر شبرژ ببتری ٌُ ، Handheldگبهی رّشي هی شْد کَ ببتری  Handheldدرحبل شبرژ است ٌُ .گبهی کَ
شبرژ  Handheldکبهل ببشذ ایي چراؽ خبهْش هی شْد.
ً .17شبًگر آالرم ٌُگبهی رّشي هی شْد کَ آالرم دستگبٍ رّشي یب  Activeببشذ.
ً .18شبًگر برق ٌُ ACگبهی کَ دستگبٍ بَ برق هی ببشذ ،رّشي است.
ً .19شبًگر ٌُ Dockingگبهی کَ قسوت  Handheldرّی قسوت  Dockingقرار گرفتَ ببشذ ،ایي الهپ رّشي هی
شْد.
 -2استفاده کلی دستگاه
 ابتذا کببل بیوبر را بَ دستگبٍ ّصل ًوبییذ  .هطوئي شْیذ کَ کبهال هتصل است ّ پیچ ًخْردٍ است  .هطوئي شْیذ کَ
برق ّارد  Docking Stationهی شْد.
 هطوئي شْیذ کَ سٌسْر هربْط بَ آى بب دستگبٍ ُن خْاًی داشتَ ببشذ.
 هطوئي شْیذ کَ سٌسْر بَ خْبی بَ بیهبر هتصل است.
ٌُ گبهی کَ دستگبٍ را رّشي هی کٌیذ ،دستگبٍ ًببیذ ُیچ آالرهی بسًذ.
 ببزٍ ُبی آالرم  Pulse Rate ّ SpO2راچک ًوبییذ.
 آالرم ُبی هربْط بَ پبراهترُبی  Pulse Rate ّ SpO2را تست ًوبییذ  .اگر پبراهترُبی گرفتَ شذٍ از هحذّدٍ ی
تؼییي شذٍ بیرّى رّد ،آالرم دستگبٍ ببیذ فؼبل شْدُ (.ن آالرم ببیذ فؼبل شذٍ ّ بْق بسًذ ّ ُن پبراهترُب ببیذ رّی LCD
چشوک بسًٌذ ّ الهپ آالرم رّی قسوت  Dockingرّشي شْد).
 آالرم هربْط بَ سٌسْر را ُن تست ًوبییذ ،اگر سٌسْر را برداریذ ببیذ آالرم ُبی سیستن فؼبل شًْذ .کلیذ قطغ آالرم را
چک ًوبییذ.
 اگر شکل زًگ در قسوت ببالی ًوبیشگر بب خط رّی آى ًوبیبى شْد بَ هؼٌی آى است کَ آالرم قطغ هی ببشذ،
درغیرایٌصْرت آالرم رّشي است.
 در قسوت ببالی ًوبیشگر پیبهِبی سیستن ًشبى دادٍ هی شْد ( .هبًٌذ ٌُ:sensor offگبهی کَ سٌسْر خبهْش است ّ یب
ّصل ًیست دیذٍ هی شْد).
ٌُ گبُی کَ بیوبر بذ حبل است ّ کْچکتریي تغییر ببیذ سریغ ًشبى دادٍ شْد دستگبٍ را در حبلت  Fast Satقرار دادٍ ّ
در ایي صْرت ًوبیبى گر  Fast Satدر قسوت پبییي سوت چپ ًوبیشگر ًشبى دادٍ هی شْد

جهت اطالعات بیشتر به راهنمای کاربری دستگاه مراجعه نمائید
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