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پالس اکسی مترNOVAMATRIX MARS2001 , 520A

1

دکمو  : POWERتا فشار دادى ایي دکوَ هاًیتْر رّشي هی گزدد.

2

ً :LOW BATTERYشاًذٌُذٍ ّضعیت تاتزی است .در حالیکَ هاًیتْر اس تاتزی استفادٍ هی کٌذ ایي دکوَ لزهش
هی تاشذ ّ سهاًیکَ ّلتاژ تاتزی کاُش یاتذ تصْرت چشوک سى خْاُذ تْد.

3
4

ً :AC/ONشاى دٌُذٍ استفادٍ اس تزق شِز هی تاشذ .در ایي حالت چزاغ سثش رّشي خْاُذ تْد.
ً :شاى دٌُذٍ لطع آالرم صْتی تَ هذت دّ دلیمَ خْاُذ تْد .درصْرتیکَ دکوَ  AUDIOفشار دادٍ شْد،
دلیك تَ حالت لطع هی تزد .
ایي ًشاًذٌُذٍ ًْر سرد رًگ اس خْد ساطع هی کٌذ ّ آالرم را تَ هذت ٍ 2

5

دکمو آالرم :تا فشار ایي دکوَ ،آالرم صْتی تَ هذت دّ دلیمَ لطع هی گزدد .در ضوي تا فشار ایي دکوَ ّ ًگَ
داشتي آى تَ هذت  20ثاًیَ ،آالرم تَ طْر دائن لطع خْاُذ شذ ّ چزاغ  AUDIO OFFفعال هیگزدد ّ تا دّ تار
فشار دادى ایي دکوَ ،آالرم هجذدا فعال خْاُذ شذ.

6

 :AUDIO OFFدر سهاًیکَ آالرم غیز فعال شذٍ تاشذ ،ایي ًشاًذٌُذٍ تَ صْرت چشوک سى عول هی ًوایذ.

7

 : ALERT RESETتا فشار ایي دکوًَ ،شاًذٌُذٍ آالرم غیز فعال هی گزدد ّچٌاًچَ آالرم ٌُْس ّجْد داشتَ تاشذ،
ًشاى دٌُذٍ دّتارٍ فعال هی گزدد.

8

نشانگر آالرمّ :لتی آالرم اتفاق تیافتذ ایي ًشاى دٌُذٍ تَ رًگ لزهش چشوک هی سًذ ّ ایي عول تا سهاًی کَ
 ALERT RESETرا ًشًین اداهَ هی یاتذ.

9

کلیذ ىای نرم افساری :کَ عول ُز کذام در تاالی آى کلیذ رّی صفحَ ًوایش هاًیتْر ًْشتَ شذٍ است ّ تا تغییز
یاب.
هٌْ عولکزدُای آى ُا ًیش تغییز هی د

معاو نت ردماندااگشنه علوم زپشکی تهران

 10پایو مانیتور
 : EVENT 11تا فشار ایي کلیذ هیتْاى ّلایع رخ دادٍ رّی ًوایشگز را تزای تزرسی (  (TRENDعالهت گذاری
ًوْد.
 12ستون قرمس آالرم
 13محل اتصال کانکتور  SPO2بو دستگاه
 14کنتراست تصویر :ایي دکوَ هزتْط تَ رّشٌایی صفحَ تصْیز هاًیتْر هیثاشذ ّ تْسیلَ آى هیتْاى رّشٌایی را
تٌظین ًوْد.
 15محل نمایش شکل موج و TREND
 16محل منوىای دکمو ىای نرم افساری( )9را هشخص هی ًوایذ

مخصوص پالس اکسی متر مذل MARS2001
Infant Mode
مذ نوزادان :اًتخاب ایي هذ تَ پالس اکسی هتز هذل  2001ایي اجارٍ را هی دُذ تا خْد را تا شزایط ًْساداى ّ اطفال
کْچکتز تا ضزتاى للة تیش اس  100در دلیمَ تطاتك دُذ.
توجوُ :یچگاٍ اس ایي هذ تزای تیواراى تشرگسال یا اطفال تا ضزتاى للة کوتز اس  100در دلیمَ استفادٍ ًٌواییذ.
فعال کردن یا کنسل کردن Infant Mode
1

دکوَ ًزم افشاری  MENUرا فشار دُیذ.

2

دکوَ ًزم افشاری  TYPEرافشار دُیذ تا  SET Infant Modeظاُز گزدد.

3

 ONرا اًتخاب ًوْدٍ تا  Infant Modeفعال گزدد OFF .را اًتخاب ًواییذ تا  Infant Modeغیزفعال
گزدد.

4

دکوَ ًزم افشاری  RUNرافشار دُیذ تا تَ صفحَ هٌْی اصلی تاس گزدد.

5

ٌُگاهی کَ  Infant Modeفعال هی گزدد یک پیام ًْشتاری  INFANTدر صفحَ ًوایش سیز لسوت
 SPO2ظاُز هیگزدد.

جهت اطالعات بیشتر به راهنمای کاربری دستگاه مراجعه نمائید
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