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راهنمای کاربری دستگاه الکرتوکاردیوگراف ( )ECGمارک  Cardiolineمدل

ar600

کلیدهای دستگاه:
 .1جْت رٍضي ٍ خبهَش ًوَدى دستگبُ
 .2چبح راٌّوبی طزس وبر ّز یه اس لیذّب
 .3چبح ًَار آخزیي ثیوبری وِ در حبلت اتَهبتیه گزفتِ ضذُ
 .4تٌظین داهٌِ لیذّب (اتَهبتیه 11 ،5 ،یب  21هیلی ٍلت) (تَصیِ هی ضَد در حبلت اتَهبتیه لزار گیزد)
 .5جْت تَلف چبح ًَار
 .6تعییي حبلت وبر دستگبُ ثِ تزتیت -1 :دستی -2 ،اتَهبتیه -3 ،تٌظیوبت دستگبُ
 .7فیلتز حذف پبراسیت ثزق ضْز (ّویطِ ثبیذ رٍضي ثبضذ)
 .8جْت چبح ًَار ٍ یب تغییز لیذ در ّز چبح (فمط در حبلت دستی)
 .9تٌظین سزعت حزوت ًَار ( 25یب  51هیلی هتز)

اقداهات الزم قبل از استفاده از دستگاه:
دهبی اتبلی وِ در آى ًَار للت گزفتِ هی ضَد ثبیذ هٌبست ثبضذ ثِ طَری وِ ثیوبر احسبس سزهب ًىٌذ.
در ٌّگبم گزفتي ًَار  ECGثزاًىبرد ثبیذ اس ّز طزف حذٍد  11 cmثب دیَارّبی اطزاف فبصلِ داضتِ ثبضذ.
ثِ جْت رعبیت هسبئل ایوٌی ٍ جلَگیزی اس اثزات ًبهطلَثی وِ اهَاج الىتزیىی ٍ الىتزٍ هغٌبطیسی هَجَد در هحیط ثز
رٍی ویفیت  ECGگزفتِ ضذُ اس ثیوبر هی گذارد ،استفبدُ اس وبثل سهیي الشاهی است.
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دستگبُ ّوَارُ ثِ ثزق هتصل ثبضذ.
اس وبثل ثیوبر ٍوبغذ استبًذارد هخصَظ ّز دستگبُ استفبدُ ًوبییذ.
خبصیت فٌزی هچ ثٌذّب ًجبیذ اس ثیي رفتِ ثبضذ ،لسوت هىٌذُ پَآرّب ًجبیذ پَسیذگی داضتِ ثبضذ ٍ سطَح فلشی آى ّب ٍ
دستجٌذّب ًیش ثبیذ وبهالً تویش ٍ عبری اس جزم ٍ صل خطه ضذُ ثبضذ.
نکات ههن در زهینه نگهداشت دستگاه:
 دستگبُ ّبی هخبثزاتی ،پزتبثل ،سبعت ّبی هچی ثبطزی دار ٍ هَثبیل (ثب اهَاج  )RFهی تَاًٌذ ثز عولىزد دستگبُ تبثیز
ثگذارًذ.
 دستگبُ را تحت ضَن یب ًَسبًبت ضذیذ لزار ًذّیذ.
 در حول ٍ ًمل دستگبُ دلت السم را هجذٍل داریذ ٍ حتوبً اس تزالی استفبدُ وٌیذ.
 ثبتزی داخلی دستگبُ ثِ صَرت دٍرُ ای وٌتزل ٍ در صَرت لشٍم تعَیض ضَد.
 پَست ثیوبر را در هىبى ّبیی وِ الىتزٍدّب ًصت هی ضًَذ ،تویش وزدُ ٍ سپس الىتزٍدّب را ثِ ثذى ثیوبر هتصل ًوبییذ.
 سطَح فلشی پَآرّب ٍ دستجٌذّب ثبیذ ثب رطَثت هٌبست ًبضی اس صل ( ECGدر صَرت عذم ٍجَد صل اس آة ًیش هیتَاى
استفبدُ وزد) ثِ سطح پَست هتصل ضَد ٍ تب اًتْبی گزفتي ًَار ثبثت ٍ هزطَة ثبلی ثوبًذ.
 اتصبل فیص ّبی وبثل ثیوبر داخل هحل هخصَظ خَد در هچ ثٌذّب ٍ پَآرّب ثب پیچ هزثَطِ وبهالً هحىن ضَد.
ٌّ گبم گزفتي ًَار ًجبیذ وبثل ثزق دستگبُ رٍی وبثل ثیوبر لزار گزفتِ ثبضذ.
 در صَرت گیز وزدى وبغذ در ثیي غلطه ّبّ ،زگش ًجبیذ آى را ثِ ٍسیلِ اجسبم سخت خبرج وزد.
 پس اس ّز ضیفت وبری ٍ یب حذالل رٍسی یه ثبر ثب استفبدُ اس یه پبرچِ ًزم (یب پٌجِ) آغطتِ ثِ الىل یب آة ٍ
صبثَى ،وبثل  ٍ ECGلیذٍایزّب را تویش ًوَدُ ٍ سپس خطه ًوبییذ.
 عوذُ هطىالتی وِ در سهبى گزفتي ًَار  ECGثِ ٍجَد هی آیذ (ثِ خصَظ اًَاع پبراسیت ّب) هزثَط ثِ وبثل ثیوبر
هیجبضذ .لذا در صَرت ثزٍس چٌیي هطىالتی اثتذا اس سبلن ثَدى وبثل ثیوبر دستگبُ هطوئي ضَیذ.
 اس اعوبل وطص ٍ وٌص ّبی هحىن ٍ تٌذ ثِ وبثل ثیوبر جذاً خَدداری ًوبییذ.
ّ ز سبل ایي دستگبُ ثبیذ تحت وٌتزل ّبی فٌی ٍ ایوٌی دلیك لزار گیزد.
توجه :دفتزچِ راٌّوبی دستگبُ را حتوبً لجل اس استفبدُ اس آى هطبلعِ ًوبییذ.
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