معاو نت ردماندااگشنه علوم زپشکی تهران

FUKUDA DENSHI
.

ایي هاًیتْر دارای پٌجزٍ ُای سیز هی تاضذ کَ ُن اس طزیق لوس کزدى ُزکذام اس پٌجزٍ ُا ُّن اس طزیق دکوَ هٌْی سوت راست صفحَ
کزد
ًوایطگز هی تْاى تٌظیوات هْرد ًیاس را تزرّی دستگاٍ اعوال .
پٌجرٍ EKG

ایي پٌجزٍ جِت اًتخاب لیذ هْرد ًظز ،تٌظین داهٌَ ،اًتخاب ًْع فیلتز ،تعییي حذّد آالرم استفادٍ هی ضْد  .در ایي

تاضذ
پٌجزٍ ُوچٌیي هطاُذٍ تعذاد ضزتاى قلة ًیش اهکاى پذیز هی .
پٌجرٍ  SPO2ایي پٌجزٍ تزای اًتخاب داهٌَ ّ تعییي حذّد آالرم استفادٍ هی ضْد/.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.
پٌجرٍ NIBP

ایي پٌجزٍ تزای تعییي رّش اًذاسٍ گیزی (دستی یا اتْهاتیک) ّ تعییي حذّد آالرم استفادٍ هی ضْد  .تزای ضزّع ّ یا

خاتوَ اًذاسٍ گیزی اس کلیذ  START/STOPرّی پٌل جلْ یا اًتخاب ُای داخل هٌْ استفادٍ کٌیذ  .تزای هطاُذٍ لیست رکْردُای  NIBPاتتذا
دکوَ هٌْی سوت راست صفحَ ًوایطگز را فطار دادٍ ،سپس در قسوت FUNCTION MENUگشیٌَ  NIBP LISTرا اًتخاب ًواییذ.


درحالت اتْهاتیک ،اًذاسٍ گیزی تَ صْرت هتٌاّب اًجام هیطْد ّ اس 2تا  60دقیقَ قاتل تٌظین است.



ضْد
کاف هتٌاسة تا عضْ اًتخاب ضْد .اًتخاب اًذاسٍ ًاهٌاسة کاف تاعث کاُص دقت اًذاسٍ گیزی هی .



هِن :کاف را تَ عضْی اس تذى کَ تز رّی آى کتتز ّصل است ّ یا تشریق داخل ّریذی اًجام هی ضْدً ،ثٌذیذ  .ایي کار تاعث
ضْد
صذهَ دیذى تافت اطزاف کتتز در حال تشریق هی ضْدُ .وچٌیي تاعث هتْقف ضذى تشریق در ٌُگام اًذاسٍ گیزی فطار هی .

جهت کسب اطالعات بیشتر به دفترچه راهنما رجوع نمایید.
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