
 

 

آموزش نحوه گرفتن نوار قلبی با دستگاه 

 الکتروکاردیوگراف
 ًحَُ ًصة لیذّا ٍ گیزُ ّا تِ تزتیة سیز هی تاضذ:

 قزهشگیزُ  –دست راست  – 1

 هطکیگیزُ -پای راست -2

 سردگیزُ  –دست چپ  – 3

 سثشگیزُ  -پای چپ  -4

تزای حفؼ کزدى تزتیة گیزُ ّا کلوِ قوسش )اتتذای رًگْای قزهش ، هطکی، سثش ٍ سرد تزعکس چزخص عقزتِ ساعت( را 

 تِ یاد داضتِ تاضیذ.

  
اًذ ایي لیذّا تِ ایي صَرت رٍی سیٌِ تیوار ٍ تا ضوارُ ّای یک تا ضص ضوارُ گذاری ضذُ  Vلیذّای سیٌِ ای دارای ًام  

 ٍصل هی گزدد :

V1  عزف راست قفسِ سیٌِ ًشدیک جٌاغ )یک فضا تاالتز اس ًَک سیٌِ( 4: در فضای تیي دًذُ ای 

V2   رٍتزٍی :V1 قفسِ سیٌِ ًشدیک جٌاغ پدر سوت چ 

V3  ُیا اًتْای جٌاغ سیٌِ هتوایل تِ قلة 2: سیز ضوار                                

V4  :سیز ًَک سیٌِ رٍی خظ هیذ کالٍیکل 

V5  ساًتیوتز تِ سوت چپ )آًتزیَر آگشیالری الیي در فضای پٌجن( 2: حذٍد 

V6 )سیز خظ سیز تغل )رٍی خظ هیذآگشیالری : 

          
  

رَش پيدا كردن فضاي بيه دودي اي 

 چٍارم:

با پيدا كردن زاَيً جىاغي كً  

ساوتيمتري باالي جىاغ سيىً  5در 

ك برآمدگي عرضي مي يبً صُرت 

باشد شما در راستاي دودي دَم 

اي فضاي بيه دوديقرار مي گيريد. 

اَل باالي دودي دَم مي باشد َ بً 

ٌميه ترتيب بً سمت پاييه ادامً 

اي چٍارم دٌيد تا فضاي بيه دودي

 را پيدا كىيد.



 

 

 رٍش اًجام کار
 سال( تَضیح دّیذ. سي ٍ حذ تزای تیوار )در را رٍش اًجام کار-1

 کِ تیوار ساعت ٍ سایز لَاسم فلشی خَد را در تیاٍرد. تْتز است-2

  دّیذ. در ٍضعیت راحت قزار حفؼ ٍ تیوار را حزین خصَصی ٍی را ٍ پَضص تیوار-3

 تِ صل آغطتِ ٍ تِ دٍر دستْا ٍ پاّای تیوار ٍصل کٌیذ. گیزُ ّا را -4

 تِ صل آغطتِ کٌیذ. گزفتي لیذّا را رٍی سیٌِ تیوار ،هحل قزار-5

 الکتزٍدّای سیٌِ ای را ٍصل کٌیذ.  -6

 تگیزیذ. IIعَالًی  یک لیذ ٍ در پایاى کلیذ رکَرد یا استارت را تشًیذ-7

 کٌیذ. تویش هحل را کزدُ ٍ تاس دستثٌذّا را -8

 

                       تزای داضتي ًَار قلثی تْتز ضزایظ سیز ًیش تایذ لحاػ گزدد :
 تیوار کاهال راحت تاضذ.تزجیحا پَضیذى لثاس آساد – 1

 اعزاف تیوار تلَسیَى ، هَتایل ، رادیَ رٍضي ًثاضذ. – 2

 استفادُ اس سین ارت در صَرت ًیاس )ٍقتی پاراسیت سیادی در ًَار هطاّذُ هی ضَد( – 3

 .تِ تخت تیوار تکیِ ًذّین – 4

 تیوار جْت افشایص رساًایی ٍ ثثت تْتز جزیاى الکتزیکی قلة استفادُ اس صل لیذٍکائیي یا آب تز رٍی سغح پَست -5

چٌاًچِ تیوار در دست یا پا دچار آهپَتاسیَى تاضذ یا عضَ در گچ تاضذ لیذ خَد را تِ ًشدیک تزیي قسوت تِ اًذام ٍصل - 6

دُ کزد. یعٌی سین هی کٌین. در ًقاط دارای ضخاهت هی تَاى اس پَارّای لیذ سیٌِ ای تزای گزفتي لیذ دست ٍ پا استفا

 هزتَط تِ دست یا پا را تا یک پَار تِ پَست ًگِ دارین.

چٌاًچِ تیوار در حال تطٌج یا لزسش ًاضی اس سزها تاضذ ًَار قلثی پاراسیت سیادی خَاّذ داضت کِ تزای کاّص آى لیذ  -7

 را تِ قسوت پزٍگشیوال دست یا پا ٍصل هی کٌٌذ.

  
 )سوت راست قلة( VRًحَُ گزفتي لیذّای  

استفادُ هی ضَد. تزای ایي کار هحل کلیِ لیذّا رٍی قفسِ  V3R  ٍV4Rتزای تطخیص اختالالت تغي راست اس لیذّای 

 سیٌِ تِ صَرت قزیٌِ حالت عادی گذاضتِ هی ضَد.
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