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مونیتور عالئم حیاتی صاایران

.
در ایي هاًیتْراس طزیك دکوَ هٌْی طوت راطت صفحَ ًوایشگز هی تْاى تٌظیوات هْرد ًیاس را تزرّی دطتگاٍ اعوال کزد.
 :Lineدر صْرت ّصل تْدى تَ تزق شِز ایي چزاغ رّشي هی شْد.
 :Batدر صْرت ّجْد تاتزی ّ شارژ تْدى آى ایي چزاغ رّشي هی شْد (رًگ طثش ) .درصْرتی کَ آالرم Low Battery
داشتَ تاشین ایي چزاغ لزهش شذٍ ّ درصْرتی کَ الذاهی تزای شارژ تاتزی صْرت ًگیزد ،پض اس  5دلیمَ دطتگاٍ خاهْش هی
شْد.
 :ON/OFFرّشي ّ خاهْش کزدى صفحَ ًوایش
ب فشار دادى ایي کلیذ ،صفحَ ًوایش جِت هشاُذٍ دلیك هتْلف شذٍ ّ تا فشار دادى هجذد ایي کلیذ طیگٌال اس حالت
 :Freezeا
 Freezeخارج هی شْد.
 :Trendتا فشار ایي کلیذ صفحَ  Trendظاُز هی شْد کَ تغییزات پاراهتزُای عذدی ّ گزافیکی را در هذت

 24طاعت

گذشتَ ًوایش هی دُذ ،تا فشار هجذد ایي کلیذ صفحَ غیز فعال هی شْد.
 :Viewجِت طْئیچ کزدى تز رّی صفحات اطتاًذارد تعزیف شذٍ تز اطاص لاتلیت ُای هختلف ًوایش
 :Printجِت چاپ ًْار للة ّ اطالعات عذدی اس سهاًی کَ کلیذ فشزدٍ هی شْد تا فشار هجذد عول چاپ هتْلف هی شْد.
 :Menuتا فشار ایي کلیذ هٌْی اصلی تٌظیوات دطتگاٍ فعال شذٍ ّ تا فشار هجذد ایي کلیذ هٌْغیز فعال هی شْد.
 :Escتا فشار ایي کلیذ هی تْاى اس اعوال تغییزات در پاراهتزُای دطتگاٍ صزف ًظز کزد.
 :Rotary knobتا چزخاًذى آى تَ چپ ّ راطت هی تْاى در یک هٌْی خاص حزکت کزد  .تزای تغییز یک پاراهتز اًتخاب
شذٍ کافی اطت آى را فشار دُیذ.
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عالٍّ تز کلیذُای هذکْر در پاییي ّ یا طوت چپ صفحَ ًوایش  TFTکلیذُای کٌتزل صذا ّ شذت ًْر ّ شش کلیذ هیاًثز تَ
رًگ سهیٌَ الجْردی رّشي ّجْد دارد کَ تا فشار ُز کلیذ عول هْرد ًظز اًجام هی پذیزد.ایي کلیذُا عثارتٌذ اس :
 :Brightnessتا فشاردادى ایي کلیذ هی تْاى شذت رّشٌایی صفحَ را تٌظین ًوْد.
 :ECG L.جِت تعییي لیذ هْرد ًظز ECG
 :ECG S.جِت تغییز داهٌَ هٌحٌی  ECGتیي همادیز 2 ّ 1 ّ 1/2 ّ 1/4
 :Resp L.جِت تغییز لیذ هٌحٌی تٌفض تیي لیذُای 2 ّ 1
 :Resp S.جِت تغییز داهٌَ هٌحٌی تٌفض تیي همادیز 4 ّ 2 ّ 1
 :NIBPتا فشار ایي کلیذ عول اًذاسٍ گیزی فشار خْى اس طزیك کاف شزّع شذٍ ّ تا فشار هجذد ایي کلیذ عول اًذاسٍ گیزی
فشار هتْلف شذٍ ّ کاف تخلیَ هی گزدد.


درحالت اتْهاتیک ،اًذاسٍ گیزی تَ صْرت هتٌاّب اًجام هیشْد ّ اس  2تا  60دلیمَ لاتل تٌظین اطت.



کاف هتٌاطة تا عضْ اًتخاب شْد .اًتخاب اًذاسٍ ًاهٌاطة کاف تاعث کاُش دلت اًذاسٍ گیزی هی شْد.

هِن :کاف را تَ عضْی اس تذى کَ تز رّی آى کتتز ّصل اطت ّ یا تشریك داخل ّریذی اًجام هی شْدً ،ثٌذیذ  .ایي کار تاعث
صذهَ دیذى تافت اطزاف کتتز در حال تشریك هی شْدُ.وچٌیي تاعث هتْلف شذى تشریك در ٌُگام اًذاسٍ گیزی فشار هی شْد.
 :Volumeتا فشار ایي کلیذ هی تْاى ططح صذای آالرم ُا را تغییز داد.
ایي دطتگاٍ لاتلیت اًذاسٍ گیزی  SPO2خْى را ًیش دارد کَ اس طزیك پٌجزٍ هزتْطَ هی تْاى داهٌَ ّ حذّد تاال ّ پاییي آالرم
ُا را تعییي ًوْد.
دقت اًدازٍ گیری  SPO2تحت تاثیر عْاهل زیر کاُش هی یابد:
 - 1دستگاٍ الکترّکْتر ّ الکترّشْک
 - 2حرکت زیاد بیوار
 - 3تسریق هْاد رًگی قلبی ّ عرّقی هاًٌد Methylen blue , indocyanine green
 - 4دهای سٌسْر (بِتریي دهای عولکردی  28’Cتا )42’C
 - 5اتصال غیرصحیح سٌسْر بَ عضْ هْردًظر
 - 6قرارگیری سٌسْر در هحلی کَ کاف فشارخْى ،کتتر شریاًی ّ یا تسریق داخل ّریدی اًجام هی شْد.

جهت کسب اطالعات بیشتر به دفترچه راهنما رجوع نمایید.
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