
 
 

  انکوباتور دستگاه

 * طرز کار انکوباتور

شود به طور کامل با یک  تشکی که نوزاد در آن خوابانده می

 شود. سایبان پالستیکی شفاف از اطراف پوشانده می

رمایی )هیتر( دمای درون انکوباتور به وسیله یک المنت گ

کند. دمای هوای موجود به  پیدا میدر زیر تشک افزایش 

وسیله سنسورهای دمایی داخل دستگاه، مانیتور شده و با 

 شود.  رسد، تنظیم می فرمان کنترلی که به هیتر می

 * نگهداری انکوباتور

در زمان فعالیت دستگاه در هر دقیقه  تعویض فیلتر هوا:-1

 لیتر هوا از فیلتر عبور می کند.  02حداقل 

در صورت کدر شدن فیلتر، تهویه داخل محفظه دچار 

مشکل خواهد شد. بنا به دستورالعمل شرکت سازنده، پس 

 از مدت خاصی این فیلترباید تعویض گردد. 

به منظور پیشگیری از رشد تعویض آب مخزن: -0

ساعت  02میکروارگانیسم هادر مخزن آب، الزم است هر 

 یکبار آب داخل مخزن تعویض شود.

: انکوباتور نباید ظافت و ضد عفونی کردن دستگاهن -3

گوشه دار باشد تا همه قسمت های داخلی آنرا بتوان به 

راحتی تمیز کرد. برای ضدعفونی کردن دستگاه می توان از 

%( یا هایژن رقیق استفاده کرد. نظافت تمام 1ساولن رقیق)

بخش های دستگاه یک ضرورت حتمی برای مراقبت 

 .ستصحیح از نوزاد ا

 قادیر نوعی:م*

 درجه سانتی گراد 33تا  30دمای هوا:  -

 گراد درجه سانتی 3۳تا  32دمای پوست نوزاد:  -

 لیتر در دقیقه 3۳مقدار حجم گاز ورودی نهایی:  -

 درصد 122تا  ۳2رطوبت نسبی:  -

 

 

 * آالرم های انکوباتور

آالرم های استاندارد مربوط به عملکرد یا خرابی بخشهای  -1

 مختلف سیستم؛

آالرم هایی که بنا به خواسته پزشکان بطور خاص تعبیه شده  -0

 اند؛

هشداردهنده برای حالت های نامساعد نوزاد) از قبیل سرد  -3

 شدن( که می تواند صوتی و نوری باشد

 

 



 
 

 

 

 معرفی اجزاءدستگاه ساکشن

 چرخقفلدار -1

 چرخساده -0

 ترالیساکشن -3

 لیتری 0جار  -2

 لیتری 0گپجار  -۳

 محافظجار -۳

 شیلنگهایارتباطی -7

 فیلترضدباکتری  -3

 نگهدارندهجار -9

 ریالستند  -12

 پدال  -11

 خروجی اسیدی  -10

 کلید اصلی  -13

 کلیدخاموشوروشن  -12

 گیج فشار -1۳

 شیر شکست خالء -1۳

 الکتروپمپ ساکشن -17

 کابل برق -13

 نگهدارنده لوله ساکشن -19

 شیلنگ بیمار -02

 انتخاب کننده جار -01

 ساکشن دستورالعمل نگهداری و ضد عفونی دستگاه ساکشن از دستگاه استفاده روش
 اتصال سیم رابط به پریز برق. -1

 ابتدا بیمار بوسیله اکسیژن هیپرونتیله می شود. -2

انتخاب سوند نالتون متناسب با سن بیمار از شماره  -3

 متغیر است. 13-۳

نوک سوند را با وارد کردن در ظرف سرم فیزیولوژی  -4

 مرطوب کنید.

روشن نمودن دستگاه ساکشن در حالت کلمپ به شکل  -5

 چرخشی وارد می شویم.

ثانیه طول  1۳هر بار ساکشن نباید بیشتر از  -6

 ثانیه( 3بکشد)متوسط 

در پایان ساکشن سوند را خارج کرده و در محلول  -7

 بگذارید.

شیشه جمع آوری ترشحات را تخلیه کنید و مشاهدات خود  -8

 را ثبت وگزارش نمایید.

 ن کار بیمار با اکسیژن هیپرونتیله می شود.در پایا -9

 سر ساکشن برای هر بیمار جداگانه استفاده می شود. -11

شیشه ساکشن تا حجم معینی باید با محلول ضد عفونی  -11

 کننده رقیق شده پر گردد.

بعد از استفاده بیمار و اتمام کار سوند ساکشن و سوند  -12

ماده نالتون تعویض و شیشه ها شسته و برای مصرف بعدی آ

 باشند.

 محفظه شیشه ساکشن در صورت عدم استفاده خشک باشد. -13

شیشه مربوط به ساکشن بدون در نظر گرفتن مقدار مایع  -1

 آسپیره شده بایستی بطور روزانه تخلیه گردد.

شیشه ساکشن را می توان داخل فاضالب تخلیه نمود و پس  -0

از شستشو با محلول دترجنت ، خشک کرد. الزم به ذکر 

استفاده از دستکش های غیر استریل کافی بوده و است که 

شستشوی دستها بعد از دفع مایع شیشه ساکشن ، الزامی 

 می باشد.

در هر بار استفاده از دستگاه ساکشن برای بیمار بایستی  -3

 کاتترجدیدی مورد استفاده قرار گیرد.

در حالت کلی استفاده از مایع ضد عفونی کننده در شیشه  -2

شود . ولی در صورتیکه احتمال ساکشن توصیه نمی 

آلودگی محیط توسط ترشحات آسپیره شده وجود داشته 

برای رسیدن به  1٪باشد می توان به مقدار کافی وایتکس 

درصد مطلوب آن جهت ضدعفونی به داخل شیشه آسپیره 

دقیقه قبل از تخلیه و شستشو به  12نمود و حداقل بمدت 

 همین حال باقی گذاشت.

تگاه ساکشن مورد استفاده قرار نمی گیرد در مدتی که دس -۳

شیشه بایستی بصورت خشک نگهداری شود و کتتر جدید 

 تا قبل از استفاده به دستگاه وصل نشود.

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 دستگاه فور

ین دستگاه برای ضد عفونی کردن وسایل با حرارت ا

حرارت خشک و بدون فشار بکار برده می شود و ماکزیمم 

 درجه سانتی گراد می رسد . 022آن به 

 طرز کار :

 دستگاه دارای قسمتهای مختلفی  به شرح زیر می باشد:  

درجه  022تا  ۳2ولوم تنظیم حرارت که از حرارت  ـ1

 سانتی گراد را نشان می دهد . 

دقیقه قابل تنظیم می  102دقیقه تا  12ولوم تایمر که از  ـ0

 باشد .

حرارت سنج که میزان گرمای داخل فور را نشان می  ـ3

 دهد .

کلید پاور که برای روشن شدن دستگاه استفاده می شود ـ2

و با زدن این کلید چراغ چشمی که روی دستگاه است 

 روشن می شود. 

یک دسته مکانیکی در قسمت باال سمت چپ دستگاه که ـ۳

ستریل همان دریچه تهویه دستگاه بوده و در پایان کار ا

بخار آبی که در دستگاه جمع می شود با بازکردن این 

 دریچه به بیرون هدایت می شود . 

روش کار به این صورت است که ابتدا وسایل را پس از  ـ۳

شستشو وخشک کردن داخل فور گذاشته و درجه حرارت 

مناسب و مدت زمان الزم برای استریل را انتخاب کنید . و 

 د .سپس دستگاه را روشن کنی

 

 

 

 ایمنی :نکات 

از این دستگاه برای استریل پارچه و پنبه تا حد امکان استفاده نگردد  ـ1

و از اتوکالو استفاده شود ولی در صورت ضرورت با درجه حرارت کم 

ساعت( این کارصورت گیرد ؛ زیرا  2تا  3( وزمان طوالنی )حدود 102)

 در حرارت باالتر این مواد خواهند سوخت .

 جهت متصل نمودن دستگاه به برق استفاده کنید. پریز ارت داراز  ـ0

 مراقبت ونگهداری :
دستگاه توسط تکنسین فنی مورد بازدید و ارزیابی قرار  ماه ۳تا  3هر ـ1

 گیرد.

 بره وتست گردد.یکبار کالیا هرسال یماه  ۳ست هر یدستگاه می با ـ0

 تذکر :

است  متفاوت با توجه به میزان حرارت مدت زمان الزم برای استریل  ـ

دستگاههای مختلف به حجم وطراحی آن بستگی همچنین این امر در 

دستگاه مراجعه کرد .  کاتالوگو باید برای اطالع یافتن ازآن به دارد 

ساعت کفایت می  ۳/0درجه و به مدت زمان  132برای این دستگاه در 

 کند . 

) دمای داخل فور به نشده است  دستگاه خنکدقت کنید تا زمانی که ـ

 .( درب دستگاه باز نشود درجه برسد ۳2حدود 

 

 

 

 



 
 

ه استفاده از ساکشن سانترالنحو   

جهت ساکشن ترشحات غیـر طبیعـی بـدن) خـون      دف :ه

 و...(

 طریقه ی عمل :

( را در 1جهت استفاده از ساکشن سانترال، ابتدا پیچ تنظیم )

 ( دومد دارد.1تنظیم )جهت مورد نظر می پیچانیم. پیچ 

 مدگوالر )معمولی (-1

 fullمد  -0

مـی باشـد) کـه روی پـیچ      0: حاوی پـیچ تنظـیم    مد رگوالر

( قـرار دارد( کـه بـا اسـتفاده از آن، میـزان مکـش       1تنظیم )

 دستگاه را تنظیم می کنیم.

که جهت مکش ترشـحات زیـاد در فاصـله زمـانی      : fullمد 

مواظـب بـود کـه در اثـر     کوتاه استفاده می شـود و بایسـتی   

 مکش زیاد،مخاط دچار آسیب نشوند.

 نکات مهم حین و بعد از استفاده از ساکشن :

دقیقـه   1-0قبل و بعد از هر بار استفاده ، بیمار را به مدت -

 هایپرونتیله می کنیم.

 .ثانیه می باشد ۳-1۳حداکثر مدت ساکشن در هر بار -

بــروز -برونشــنساکشــن طــوالنی مــدت موجــب اسپاســم -

 آریتمی های قلبی و صدمات مغزی می شود.

ط آن پس از هر بار استفاده از ساکشن ، مخزن و لوله رابـ -

 .را تمیز کنید

 
 

 

 



 
 

پمپ انفوزیوننحوه استفاده از   شرایط نگهداری دستگاه  

 طرز کار :

 ست تزریق سرم را به ظرف سرم وصل کنید . -1

حجم اتاقک قطره چکان ست  2/1تا  3/1به اندازه  -0

 سرم را پرکنید . 

شیر تنظیم سرم را باز و هوای ست را با پرکردن آن از  -3

 سرم ، تخلیه کنید . 

 کلمپ سرم را ببندید .  -2

 اتاقک قطره چکان را در داخل قطره شمار جای دهید .  -۳

یان را درب پمپ را باز کنید و اهرم متوقف کننده جر -۳

 فشار دهید . 

ست را به درستی در اطاقک پمپ تزریق قرار دهید و  -7

 درب را ببندید . 

 ست سرم را به بیمار وصل کنید .  -3

 ( روشن کنید .  ON / OFFدستگاه را توسط کلید ) -9

 سرعت تزریق دلخواه را تنظیم کنید .  -12

حجم کل مورد نیاز که باید تزریق شود را تنظیم کنید  -11

 . 

 کلمپ سرم را باز کنید .  -10

را فشار دهید تا تزریق شروع  START / STOPکلید  -13

 شود . 

( را  ON / OFFبرای خاموش کردن دستگاه کلید)  -12

 فشار داده و یک ثانیه نگه دارید .

 

 

 

 

مایع دیگر دستگاه را در برابر ریزش آب یا هر -1

 محافظت نماید.

دستگاه را در معرض گازهای مخرب شیمایی، گردو -0

 غبار و جریان باد قرار ندهید.

از دستکاری دستگاه خودداری نمایید.-3  

صفحه کلید دستگاه را با الکل تمیز نکنید.برای تمیز -2

کردن دستگاه می توانید از پارچه نرم و کمی آغشته به آب 

 استفاده کنید.

ترل کننده قطره )کن-۳ (drip detector را در معرض نور  

 شدید قرار ندهید.

برای افزایش عمر باطری سعی کنید هر چند ماه یک بار -۳

 از باطری استفاده نمایید تا خالی و دوباره شارژ گردد.

ماه یک بار توسط تکنسین  ۳بهتر است دستگاه حداقل  -7

 این شرکت بتزدید و کالیبره گردد.

م را به شکل قرار دهید به طوری که سرم ست سر -3

مستقیما باالی پمپ قرار نگیرد. این کار به منظور پیشگیری 

 از چکیدن مایع روی دستگاه انجام می شود.

روی دکمه ها فشار بیش از حد وارد نکنید.-9  

از قرار دادن وسایل الکتریکی با فرکانس باال در -12

 نزدیکی دستگاه خودداری نمایید.

تگاه را در آب فرو نبرید.دس-11  

 

 

 



 
 

الکتروکاریوگرافدستورالعمل استفاده    

 طرزکار :

دستگاه را به پریز برق متصل کنید . اگر  -1

پریز برق در دسترس نیست می توان از باتری 

 داخلی دستگاه استفاده کرد . 

بعد از وصل کردن کابل بیمار از محل اتصال  -0

 کنید .آن به دستگاه اطمینان حاصل 

را بزنید تا دستگاه روشن  POWERکلید  -3

 شود . 

برای ثبت نوار قلب به دو صورت می توان  -2

 عمل کرد 

 الف : اتوماتیک    ب : دستی   

 AUTOالف : در این روش کافی است کلید 

START را فشار دهید تا دستگاه خودبخود

 همه لیدها را ثبت کند . 

 MAN STARTدر روش دستی ابتدا کلید 

را فشار دهید تا عمل ثبت شروع شود و سپس 

برای تغییر لیدها از کلیدهای مربوطه استفاده 

 کنید .

 

 

 

 : مراقبت و نگهداری

به هنگام جداسازی لیدهای دستگاه از بیمار ، از  -1

کشیدن کابلهای دستگاه خودداری کنید و همواره از 

CONNECTOR سرکابل برای جداسازی آنها استفاده  

کنید . در غیر اینصورت باعث قطعی کابل خواهد 

 شد . 

هر سال این دستگاه باید تحت کنترلهای فنی و  -0

 ایمنی دقیق قرار گیرد . 

برای تمیز کردن الکترودها بعد از کار از محلول  -3

 آب و صابون استفاده کنید .

م را مبذول دارید در حمل و نقل دستگاه دقت الز -2

 و حتماً از ترالی استفاده کنید.

دستگاه را  و دستبندهای در پایان هر روز پوار ها -۳

 تمیز و خشک کنید.
 

 

 



 
 

 دستورالعمل استفاده ازالکتروکوتر

 
 

 طرز کار:

قابل استفاده در مدهای  KS 400دستگاه الکتروکوتر ـ1

 400تا  WATT 1مختلفی است و با گسترده توان 

WATT  تمامی حالت های مورد نیاز در جراحی را فراهم

 می کند مدهای کاری دستگاه عبارتند از : 

 Monopolar cuttingالف( 

 Monopolar Coagulationب( 

 Bipolar Coagulationج( 
 نکات ایمنی :

در حین عمل جراحی بدن بیمار نباید با اجزای فلزی ـ1

نم دار تماس یابد متصل به زمین و یا پارچه های مرطوب و 

برای جداسازی بیمار از تخت عمل و اشیای فلزی از 

 صفحات خشک و ضد آب و ضخیم استفاده کنید  . 

خروجی های دستگاه شامل صفحه بیمار ، قلم تک قطبی ، ـ0

و پنست دو قطبی الزم است به گونه ای قرار گیرند که از 

 تماس ناخواسته آنها با هم یا به بیمار جلوگیری شود . 

الکترودها و پروب های تجهیزات مانیتورینگ دور از ـ3

الکتروهای جراحی و صفحه بیمار قرار گیرد و حداقل فاصله 

15cm  . بین آنها رعایت شود 

برای بیماران دارای دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب یا ـ2

دیگر وسایل الکترونیکی جای داده شده در داخل بدن 

امکان خطر تداخل الکترومغناطیسی و اسیب به این وسایل 

 وجود دارد و باید تمهیدات الزم اندیشیده شود . 

الکتروهای دستگاه اجتناب از تماس مواد قابل اشتغال با ـ۳

 شود .

 

 

 مراقبت و نگهداری :

محل مناسب برای استقرار دستگاه انتخاب شود تا دستگاه ـ1

 ثابت و بدون لرزش باشد . 

برای تمیز کردن و ضدعفونی کردن دستگاه از مواد غیر  ـ0

قابل اشتغال استفاده کنید تا حد امکان از ریختن مایعات بر 

 روی دستگاه اجتناب کنید . 

بیرون آوردن و جازدن فیش های مربوط به لوازم جانبی  ـ3

 را به آرامی و مالیمت انجام دهید . 

ی فنی و ایمنی هر سال این دستگاه باید تحت کنترلها ـ2

 دقیق و نیز کالیبراسیون دوره ای قرار گیرد .

برای تمیز کردن ، ضدعفونی کردن و استرلیزه کردن  ـ۳

الکترودها بافت های باقی مانده روی الکترودها را با برس 

زبر که از جنس مس یا فوالد باشد به آرامی جدا کنید و 

آنها را تمیز سپس با استفاده از الکل یا مواد ضدعفونی کننده 

 کنید و سپس با آب استرلیزه آنها را شستشو دهید .

 

 



 
 

 

سل کانتردستورالعمل استفاده از   

 طرز کار:

قبل از روشن نمـودن دسـتگاه محلولهـای     ـ1

 مورد نیاز را تهیه نمائید.

 مطمئن شوید. wasteاز پر بودن ظرف  ـ0

در پشـت   powerدستگاه را توسط کلید  ـ3

 دستگاه روشن کنید.

کامالً انجام   startupمراحل اجازه دهید  ـ2

 شود.

ــه  ــــ۳ ــل  1بـــرای دادن نمونـ لیتـــر آن را در محـ

ل قـرار داده و همزمـان   دمخصوص در تماس بـا نیـ  

دکمه مکش را که در پشـت نیـدل قـرار داد، فشـار     

 دهید.

ثانیـه   92دستگاه پس از مکیدن خون در مـدت   ـ۳

آنالیز را انجام داد. و جواب را توسط پرینتـز چـا    

 .می کند
 standbyحالـت  دستگاه را در  اتمام کارپس از  ـ7

 قرار دهید.

بـا  وفبل از خاموش کردن دستگاه  در پایان کار  -3

اســـــــــــــــــــــــتفاده از مـــــــــــــــــــــــد 

consentrationcleaningــائی ــوی نهـ را  شستشـ

 انجام دهید.
در صورت عدم نیاز بـه دسـتگاه آن را بـا دکمـه      ـ9

power خاموش کنید. 
 

 : نکات ایمنی
ــ1 ــودن    ـ ــل نم ــت متص ــز ارت دار جه از پری

 دستگاه به برق استفاده کنید.

 : مراقبت و نگهداری
حتماً بایـد انجـام    شستشو در پایان کارعمل ـ1

 شود.

بــا و یــا ســاالنه  ماهــه ۳سرویس دوره ای ـــ0

 نیاز برای دستگاه صورت گیرد. توجه به
 



 
 

الکتروشوک دستگاهاز استفاده   
 

 طرز کار:

با قرار دادن سوئیچ مخصوص در وضعیت مانیتور  -1

monitor  می توان با فشار دادن دکمهLEAD  تغییر لیدها را ,

را عوض کرد  , با  QRSاندازه  SIZEانجام داده , با دکمه 

فعال و غیر فعال کردن آالرم هنگام بروز  ALARMدکمه 

آریتمی ها که  با یکبار فشار روی دکمه آالرم فعال می شود و 

با فشار مجدد آالرم قطع موقت می شود ,  و با فشار و نگه 

ثانیه آالرم قطع دائم خواهد شد . دکمه  ۳داشتن به مدت 

RECORDER   بنا به احتیاج از اطالعات مشاهده شده روی

مانیتور با یکبار فشار دادن پرینت گرفته و با فشار  صفحه

 مجدد قطع پرینت خواهد شد . 

 defibبرای اعمال شوک سوئیچ مخصوص را در وضعیت -0

ژول در دستگاه های  022که در این حالت مقدار قرار دهید

monophasic  ژول در دستگاه های  102وbiphasic  روی ,

 ENERGYا فشار دکمهصفحه مانیتور مشاهده می شود . ب

SELECT  و زدن کلیدهای الزم میزان انرژی انتخابی را

دستگاه  CHARGEافزایش و یا کاهش دهید و با زدن دکمه 

 PADDLESتا مقدار انتخابی شارژ می شود و با زدن دکمه 

تخلیه مقدار انرژی انتخابی را از طریق فشار همزمان دو عدد 

 سـوئیچ نارنجـی رنگ بر روی پدالها انجام می گیرد . 

می توان قسمت سینکرونایز SYNC با فشار دکمه  -3

SYNCHRONIZE  را فعال و با فشار مجدد آنرا غیر فعال

 نمود .

روی دستگاه زمانی فعال می شود که کابل چند  SHOCKدکمه  -2

از پدال خارج وبه پدال چند  MULTI FUNCTIONCABLEمنظوره 

 .متصل گردد MULTIFUNCTION ELECTRODSمنظوره 

 

 : نکات ایمنی

تخلیه شوک بر روی گاز خیس , آب و گاز و چسباندن پدالها به هم )  -1

 بطور کلی هر شوک نادرست ( خطر انفجار دارد.

به هیچ وجه شوک را با چسباندن پدالها به همدیگر تخلیه نکنید خطر  -0

 انفجار وجود دارد . 

هنگام شوک دادن فاصله دو پدال در روی بدن مرطوب ) عرق (  -3

 ]نباشد .

 از قرار گرفتن موبایل در اطراف دستگاه خودداری کنید .  -2

 کنید .خودداری  آغشته به ژلو دست خیس از شوک دادن با  -۳

 

 : مراقبت و نگهداری

روی پدالها نباید ژل خشک شده وجود داشته باشد و هنگام شوک  -1

 کیلو گرم برای هر پدال ( وارد شود . ۳تا  ۳دادن باید نیروی مناسب ) 

همواره زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید ، آنرا به برق  متصل  -0

 کنید .

از برق جدا شده و با خالی کردن هفته یکبار دستگاه  0حداقل هر -3

کامال دشارژ گردد،  ا روشن گذاشتن مداوم دستگاه  ، باتری آنیو  ژول

بطوریکه که دیگر نتوان از آن استفاده کرد و سپس به برق متصل شود تا 

کامال شارژ کامل گردد . به این صورت از خرابی بیش ازحد باتری 

 دستگاه جلوگیری خواهد شد .

 
 

 



 
 

 

 

 

پالس اکسی متر دستگاهاز استفاده   

 

انتخاب محل مناسب گذاردن سنسور -1  

استفاده از انگشت سبابه، وسط یا انگشت انگشتری بیمار -0  

کنترل نبض انتهایی و بازگشت خون مویرگی در نبض نزدیک  -3

 محل

استفاده از انگشت پا، چنانچه گردش خون اندام تحتانی مشکلی  -2

 نداشت.

های مناسب با سن و سایز بیمار استفاده کنید پروباز  -۳  

آماده کردن محل کنترل -۳  

تمیز کردن محل و خشک نمودن آن -7  

کنترل میزان اشباع اکسیژن بر حسب دستور پزشک و ضرورت -3

 در فواصل متناوب و کنترل میزان هموگلوبین.

ر های التهاب یا فشا یرنده را برداشته و پوست را از نظر نشانه-9

ساعت جهت چسب  2ساعت فراگیرنده و هر  0بررسی کنید )هر 

ی انگشت شست پا( انگشت یا گیرنده  

ارزیابی کردن هر گونه مشکل یا عملکرد غلط دستگاه -12  

طور صحیح ثبت و گزارش  میزان اکسیژن اشباع شده را به -11

.نمایید  

 مقادیر نوعی

 افراد بالغ

SpO2    % :122-9۳ ،   ۳2-92  : نرخپالس   BPM 

 نوزادان

SpO2   :  %93-9۳ ،   102-132  : نرخپالس  BPM 

 

 عواملی که میتواند موجب ثبت نتایج نادرست در دستگاه گردد :

در معرض نور شدید قرار گرفتن-1  

فشار خون خیلی باال یا پایین شخص مورد آزمایش-0  

دمای غیرعادی بافت-3  

گوجود جذب کننده هایی مثل الک یا رن-2   

در وضعیت نامناسب قرار دادن انگشت اشاره در مکان مشخص آن -۳

.در هنگام استفاده از دستگاه  

 

 



 
 

 

 

 

 

وارمر راهنمای کاربری دستگاه   

 

-upوکلید هیتربصورت حرارت کنترل دستگاه دارای صفحه-

down  که می توان با آن مقدار حرارت هیتر را کم و یا زیاد

 کرد.

قسمت هد دستگاه )برای ایجاد نور دارای المپ هالوژن در -

 کافی در حین معاینه نوزاد(

قابلیت تغییر ارتفاع هد دستگاه ) برای ایجاد نور کافی در -

 حین معاینه نوزاد (

قابلیت تغییر ارتفاع هد دستگاه ، نسبت به محل قرارگیری -

 نوزاد . 

امکان تغییر جهت هد دستگاه با انتخاب زاویه دلخواه برای -

 مد.

 قابل حمل توسط پایه چرخدار-

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

دستگاه ماشین بیهوشیاز استفاده   

 

قبل از شروع بیهوشی,متخصص بیهوشی باید دستگاه  -1

بیهوشی را کنترل کند.پیش از آغاز نمودن تست ها,ماشین 

بیهوشی باید از همه لوله های جمع آوری گاز طبی جدا 

 شده,سیلندرهای اکسیژن و اکسیدنیتروز بسته شوند.

کنترل کنید که سیلندر های پر از اکسیژن و  -0

حی به اتصاالت ماشین بیهوشی متصل اکسیدنیتروز,به طور صحی

 شده و سیلندرها بسته باشند.

دریچه های جریان منبع اکسیژن و اکسیدنیتروز را باز  -3

 کنید,در این حالت نباید هیچ جریانی مشاهده شود.

سیلندر اکسیژن را باز کنید:فلومتر اکسیژن باید جریانی را   -2

ا نشان داد,ماشین نشان دهد.اکر فلومتر اکسیدنیتروز,جریانی ر

 را جهت تعمیر برگردانید.

سیلندر اکسیدنیتروز را باز کرده و کنترل کنید که فلومتر  -۳

اکسیدنیتروز,جریانی را نشان داد,ماشین را جهت تعمیر 

 برگردانید

وسیله هشدار دهنده نقصان اکسیژن را به کار بیاندازید. -۳  

له هشدار سیلندر اکسیژن را بسته و کنترل کنید که وسی-7

 دهنده نقصان اکسیژن کار کند.

پروب -3 Probe شلنگ مانند اکسیژن را درون محل اکسیژن  

 سنترال که به دیوار نصب است )واحد انتهایی( نفوذ دهید.

سیلندر اکسیدنیتروز را بسته و مشاهده کنید آیا زمانی که -9

قرقره فلومتر اکسیدنیتروز پایین می افتد,هیچگونه تغییری در 

ره فلومتر اکسیژن ایجاد می شود؟اگر چنین تغییری رخ قرق

 داد ماشین را جهت تعمیر برگردانید

 

پروب اکسیدنیتروز مربوط به ماشین بیهوشی را به داخل منبع  12

اکسیدنیتروز سنترال که به دیوار متصل است )واحد انتهایی( نفوذ 

»دهید.از  tug test .برای این اتصال استفاده کنید«   

برای کامل کردن بازرسی,نشت هارا با مسدود کردن خروجی  -11

back-barدستگاه,در حالی که دریچه کاهنده فشار بر روی  عمل  

 میکند,امتحان کنید.

مدار مورد استفاده در زمان نشت ها و عملکرد صحیح هر دریچه را  -10

 بازرسی کنید.

 

 

 



 
 

 

 دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان

جلیل آق قالبیمارستان آل   

 

 کتابچه راهنمای کاربری

  تجهیزات پزشکی

 درمانگاه تخصصی

 

 

 19واحد مهندسی پزشکی 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

الکتروشوک دستگاهاز استفاده   

 

 طرز کار:

با قرار دادن سوئیچ مخصوص در وضعیت مانیتور  -1

monitor  می توان با فشار دادن دکمهLEAD  تغییر لیدها را ,

را عوض کرد  , با  QRSاندازه  SIZEانجام داده , با دکمه 

فعال و غیر فعال کردن آالرم هنگام بروز  ALARMدکمه 

آریتمی ها که  با یکبار فشار روی دکمه آالرم فعال می شود و 

با فشار مجدد آالرم قطع موقت می شود ,  و با فشار و نگه 

رم قطع دائم خواهد شد . دکمه ثانیه آال ۳داشتن به مدت 

RECORDER   بنا به احتیاج از اطالعات مشاهده شده روی

صفحه مانیتور با یکبار فشار دادن پرینت گرفته و با فشار 

 مجدد قطع پرینت خواهد شد . 

 defibبرای اعمال شوک سوئیچ مخصوص را در وضعیت -0

ی ژول در دستگاه ها 022که در این حالت مقدار قرار دهید

monophasic  ژول در دستگاه های  102وbiphasic  روی ,

 ENERGYصفحه مانیتور مشاهده می شود . با فشار دکمه

SELECT  و زدن کلیدهای الزم میزان انرژی انتخابی را

دستگاه  CHARGEافزایش و یا کاهش دهید و با زدن دکمه 

 PADDLESتا مقدار انتخابی شارژ می شود و با زدن دکمه 

مقدار انرژی انتخابی را از طریق فشار همزمان دو عدد تخلیه 

 سـوئیچ نارنجـی رنگ بر روی پدالها انجام می گیرد . 

می توان قسمت سینکرونایز SYNC با فشار دکمه  -3

SYNCHRONIZE  را فعال و با فشار مجدد آنرا غیر فعال

 نمود .

روی دستگاه زمانی فعال می شود که کابل چند  SHOCKدکمه  -2

از پدال خارج وبه پدال چند  MULTI FUNCTIONCABLEمنظوره 

 متصل گردد. MULTIFUNCTION ELECTRODSمنظوره 

 

 : نکات ایمنی

تخلیه شوک بر روی گاز خیس , آب و گاز و چسباندن پدالها به هم )  -1

 بطور کلی هر شوک نادرست ( خطر انفجار دارد.

به هیچ وجه شوک را با چسباندن پدالها به همدیگر تخلیه نکنید خطر  -0

 انفجار وجود دارد . 

هنگام شوک دادن فاصله دو پدال در روی بدن مرطوب ) عرق (  -3

 نباشد .

 از قرار گرفتن موبایل در اطراف دستگاه خودداری کنید .  -2

 خودداری کنید . آغشته به ژلو دست خیس از شوک دادن با  -۳

 

 : مراقبت و نگهداری

روی پدالها نباید ژل خشک شده وجود داشته باشد و هنگام شوک  -1

 کیلو گرم برای هر پدال ( وارد شود . ۳تا  ۳دادن باید نیروی مناسب ) 

همواره زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید ، آنرا به برق  متصل  -0

 کنید .

یکبار دستگاه از برق جدا شده و با خالی کردن هفته  0حداقل هر -3

کامال دشارژ گردد،  ا روشن گذاشتن مداوم دستگاه  ، باتری آنیو  ژول

بطوریکه که دیگر نتوان از آن استفاده کرد و سپس به برق متصل شود تا 

کامال شارژ کامل گردد . به این صورت از خرابی بیش ازحد باتری 

 دستگاه جلوگیری خواهد شد

 



 
 

 

:مقدمه   

تـجـهـیــزات     مـــدیـــریـــت   ر ـــاخـتـــاس

پــزشـکــی در بـیـمــارسـتــانهــا، بـر 

هـا و دیـدگـاه هـای تـجـهـیــزات  مکـانیسـم

مــرتـبــط بــا امـور تـشـخـیـص، درمـان و 

 مانیتورینگ بیمار مربوط می شود .

 هدف و دیدگاه در این ساختار کسب اطمینان

ازایمنی پرسنل و بـیـمـــاران، در دسـتـــرس 

و دقــت و صـحــت عملکرد تجهیزات  بــودن

 پزشکی مرتبط است.

هر ساله سهم عمده ای از هزینه بیمارستان بررسی های مختلف نشان می دهد تجهیزات پزشکی  

تواند تاثیرنگهداری صحیح و بهینه آن می  را به خود اختصاص می دهند، به طوری که مدیریت  

در اقتصاد سالمت کشور داشته باشد. زاییس  

آموزش پرسنل بیمارستان درنگهداری هرچه بهتر تجهیزات  لذا این کتابچه با هدف 

.پزشکی تدوین شده است  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

سونیکید دستگاهاز استفاده   

 

 طرز کار
 

ابتدا پرو  و آداپتور را با در نظر گرفتن  -1

ذکر شده بر جهت سوکت آن ) در محل های 

روی پنل دستگاه ( به دستگاه وصل نمایید و در 

ادامه به منظور روشن کردن دستگاه پیچ ولوم را 

 به سمت راست بپیچانید.

برای کم یا زیاد کردن صدای دستگاه پیچ  -0

ولوم را به سمت راست بپیچانید, در نظر داشته 

باشید که به جز موارد ضروری صدا را در حالت 

 ندهید. حداکثر قرار

برای دریافت صدای قلب جنین به طور واضح  -3

 باید از ژل اولتراسوند استفاده نمود.

نشان دهنده قرمز نمایانگر اتصال دستگاه به برق  -2

شهر, سبز نشانه روشن بودن دستگاه و زرد برای اعالم 

 ضعیف بودن باطری )در حالت کار با باطری( می باشد.

 نکات ایمنی و حفاظت :

به پرو , سیم و بدنه دستگاه نباید ضربه یا فشاری وارد   -1

 گردد.

در صورت روشن شدن چراغ باطری  -0   

 دستگاه راجهت شارژ مجدد به برق شهر وصل نمایید.

از نگهداری دستگاه در محیط مرطوب و مجاورت آب یا   -3

 هر مایع دیگر پرهیز نمایید.

پس از هر بار استفاده از دستگاه باقیمانده ژل روی   -2

 پروب را با استفاده از دستمال و الکل پاک نمایید.

روشن کردن دستگاه ممکن است همراه با ایجاد جرقه   -۳

باشد لذا از استفاده دستگاه در محیط دارای گاز قابل اشتعال 

 خودداری گردد.

 

 



 
 

 

همودیالیز دستگاهاز استفاده   
 

  ستگاه دیالیز:د

دستگاهی است که عمل جداسازی مواد سمی مانند اوره و آمونیاک از 

خون را انجام می دهد.از این دستگاه بعنوان جانشینی برای کلیه در 

 صورت نارسایی یا از کار افتادن آنها استفاده می شود.

 

 اساس کار دستگاه:

شود تا در ابتدا ماده هپارین بوسیله پمپی به خون اضافه می 

خون رقیق شود.مخلوط این دو وارد دیالیز شده و از طریق 

غشایی نیمه تراوا در مجاورت مایع دیالیز یا دیالیزیت قرار می 

گیرد.ترکیبات موجود در دیالیزیت شامل یونهای سدیم و 

پتاسیم و گلوکز می باشد.مواد سمی خون از غشاء نیمه تراوا 

لیزیت می شود.مایع دیالیز عبور کرده و وارد محفظه تبادلی دیا

از ماده غلیظ دیالیز یت تهیه می شود و بوسیله دو پمپ قابل 

 تنظیم در محفظه اختالط پدید می آید.

 

  

 
 

 
 

:لوله ای است دارای دیواره نیمه تراوا الف:دیالیز کننده مارپیچی

که خون به داخل آن رانده شده ومایع دیالیز در اطراف لوله که 

 بشکل مارپیچ می باشد جریان دارد. 

 

 

  

شامل صفحات موازی نازک که درون آنها ب:دیالیز کننده سطوح متوازی:

تو خالی:شامل خون و خارج آنها مایع دیالیز جریان دارد می باشد. ج:کلیه فیبر 

میلیمتر که کنار  1۳2میلیمتر و طول  20ده تا پانزده هزار فیبر تو خالی با قطر 

هم قرار گرفته اند.خون درون آنها و مایع دیالیز در اطراف آنها جریان دارد. با 

توجه به حساسیت خاص دستگاه دیالیز سیستمهای ایمنی واخطارهای متعدد در 

ده است.این سیستمها در مواقعی نظیر ورود قسمتهای مختلف دستگاه نصب ش

دیالیز پمپ خون را  هوا به مسیر جریان خون یا پاره شدن غشاءحائل در

خاموش کرده و عمل دیالیز پس از رفع مشکل بوسیله تکنسین مربوطه میسر 

 خواهد شد.

 

 کات قابل ذکرن

در ظروف که توسط ماشین   محلول ضد عفونی کننده موجود 

مکش می شود توسط دستگاه به صورت خود کار انجام همودیالیز 

  شود. می

شرایط  ها  درج تاریخ انقضای ثبت شده بر روی بسته بندی -

نکات کاربردی که از سوی  های ضد عفونی کننده  محلول  نگهداری

  تولید کننده ارائه می شود.

باید از سازگاری و   پیش از استفاده از مواد ضد عفونی کننده - 

 اثر مواد مورد استفاده در دستگاه همودیالیز اطمینان حاصل شود.

استفاده غیر مناسب از ضد عفونی کننده ها ممکن است موجب   -

 دستگاه همودیالیز شود.  بروز اختالالت

 



 
 

 

        

روش کار دستگاه بیلی روبین متر                                    

 

 دقیقه صبر می کنیم تا به دمای مورد نظر برسد. 1۳-12دستگاه را روشن نموده و ابتدا 

بعد از شنیدن صدای بیب  –با فشردن دکمه آنالیز دستگاه تاریکی محل کووت را بررسی می کند 

 را زده و چند ثانیه صبر می کنیم.  runداده و دکمه  لوله بالنک را در داخل کووت  قرار

را زده تا صفر شدن دستگاه را مشاهده کنیم. ) در صورتی که دستگاه    RUNیکبار دیگر دکمه 

صفر نشد لوله را بیرون آورده و با یک گاز خشک آن را تمییز می نماییم و این مراحل را دوباره 

 تکرار می کنیم (.

نتیجه را زده و چند ثانیه صبر می کنیم تا  RUNلوله حاوی نمونه را در کووت قرار داده و دکمه 

 تست چا  گرفته شود.

 را زده سپس دستگاه را خاموش می کنیم.  ENDبعد از انجام کار دکمه 

 



 
 

  ۳212فتومترروش کار دستگاه 
 

اساس کار فتومترهمانند اسپکتروفتومتر است در 

فتومتر منوکروماتور،  فیلترها ی شیشه ای رنگی 

هستند که بخش اعظم نور را جذب کرده و فقط 

محدودی را عبور می دهند  طول موجهای

فیلتر رنگی  3فتومترهای پیشرفته در حدود 

شامل طول موج های  “ دارند  که معموال

است که  322،22۳،290،۳02،۳2۳،۳73،۳03

بسته به نوع آزمایش فیلتر مورد نظر را انتخاب 

  می کنند.

 

۳212نحوه کار با دستگاه فتومتر  :   

 

پشت دستگاه قرار دستگاه را توسط کلیدی که در  -1

 دارد روشن می کنیم.

تیوب پمپ پریستالتیک را در جای خود قرار می  -0

 دهیم.

دقیقه صبر می کنیم تا دستگاه به دمای  32الی   02 -3

درجه برسد. 37  

دو بار دستگاه را با آب مقطر دیونیزه شستشو می -2

 دهیم.

از روی صفحه نمایش گزینه اول را انتخاب می کنیم.-۳  

 

 

  

     

  

 

 

 

شماره تست مورد نظر را  با توجه به جدول تستها وارد می کنیم -۳

 سپس دو بار دکمه اینتر را می زنیم.

را انتخاب  okمی کنیم و در ادامه گزینه   okتست مورد نظر را -7

 می کنیم.

را انتخاب  zeroابتدا گزینه measure blankدر صفحه -3

 بالنک به دستگاه می دهیم.کرده سپس آب مقطر را به عنوان 

پس از صفر شدن دستگاه نمونه را جهت قرائت به دستگاه می -9

دهیم و منتظر می مانیم تا جواب تست بر روی صفحه تست بر 

 روی صفحه نمایش داده شود.

در پایان کار دستگاه را طبق دستور شستشو می دهیم و تیوب -12

 را از جای خود خارج می کنیم.

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 م فتومتر یفلروش کار دستگاه 
 

 طرز کار:  

ـ ابتدا محلول های مورد نیاز دستگاه را آماده 1

 کنید و در جایگاه مخصوص به خود قرار دهید.

را  cleanـ محلولهای استاندارد، سرم کنترل و 0

 در جایگاه خود قرار دهید.

ـ در داخل سینی نمونه نمونه های مورد آزمایش 3

 را قرار دهید.

دو شاخه برق دستگاه را به برق شهر وصل  ـ2

 کنید.

ـ دکمه سبز رنگ روی دستگاه را فشار داده تا ۳

 دستگاه روشن شود.

 ـ شیر گاز را باز نموده تا گاز وارد سیستم شود.۳

ـ بعد از روشن نمودن دستگاه بطور اتوماتیک 7

 وارد مرحله شستشوی می گردد.

 تعدادنمونهایکهدستگاهبایدآنالیزکندراوارد -3

آنالیزصورت می   startدکمهزدن سپس باکرده ،

 گیرد.

ـ پس از پایان کار دستگاه بصورت اتوماتیک 9

 وارد مرحله شستشو می گردد.

ـ در خاتمه شیر گاز را بسته و دکمه سبز رنگ 12

 در آورید. offروی دستگاه را به حالت 

  
 

 

 

 

 

 : نکات ایمنی

از پریز ارت دار جهت متصل نمودن دسـتگاه بـه بـرق     ـ1

 استفاده کنید.

 : مراقبت و نگهداری
باید  روزانه ای استاندارد و سرم کنترلمحلول هـ1

 گردند. تعویض

دستگاه باید در مکان خشک و بدور از تغییرات دما  ـ0

 نگهداری شود.

رسید باید  bar 3هنگامی که فشار سیلندر به حدود ـ 3

 آن را تعویض کرد.

 باشد. bar ۳/1 – 0/1فشار گاز باید در حین کار  ـ2

 – bar 2/1فشار هوای فشرده باید بین هنگام کار  ـ۳

 باشد. 3/1

 
 

 



 
 

 

 

 

 k21روش کار با دستگاه سیسمکس 

 

دستگاه را می زنیم دستگاه به  powerابتدا دکمه 

انجام می دهد و پس از   autoطور اتوماتیک 

( در می آید و با readyاتمام به حالت آماده ) 

  startگذاشتن نمونه در زیر ساکشن و زدن 

نمونه ها را به دستگاه می دهیم و اگر بعد از 

   not readyمدتی کار نکردن دستگاه در حالت 

دستگاه از حالت   startقرار گرفت با زدن دکمه 

not ready   خارج شده وready .می گردد 

 

 شستشوی هفتگی :

 :  chamberشستشوی ظرف فاضالب -1

 محلول را به صورت نمونه به دستگاه می دهیم 

(select 7-1  حدود )طول می کشد  دقیقه 1۳

 تا مرحله شستشو تمام شود.

 شستشوی ترانسدیوسر و چمپر ها : -0

و پس از باز   select 7-2پس از انتخاب برنامه 

کردن در پوش آلومینیومی مربوط به 

ترانسدیوسر ها را باز می کنیم و با استفاده از پی 

می ریزیم از محلول کلین را داخل آن    cc 1پت 

می زنیم و  را  startسپس درب را بسته و دکمه 

 بوده است. دقیقه 7زمان انجام آن 

 

 :  srvسرویس  
کنتورشمارنده مربوط به ابتدا   select 731با اجرای برنامه 

srv   ثانیه  32دستگاه را خاموش کرده   را صفر می کنیم

منتظر می مانیم. درب دستگاه را باز کرده و سینی پالستیکی 

را خارج می کنیم و کا  را به آرامی پایین می   SRVزیر 

,  SRVرا باز می کنیم و قسمتهای   SRVآوریم. سپس پیچ 

سه قسمت را بیرون می آوریم قسمت های متحرک را به 

قرار می دهیم   CELL CLEANدقیقه داخل محلول 12مدت 

 بدون اینکه قسمت فلزی آغشته شود .

را به  SRVهر سه قسمت را با آب مقطر آبکشی کرده سپس 

هیم و همان ترتیبی که خارج کردیم در جای خود قرار می د

  AUTOسپس دستگاه را روشن می کنیم در پایان مرحله 

 دستگاه را خاموش می کنیم.

 

 

 



 
 

 BT3000اتوآناالیزر روش کار دستگاه 

 
 :کاربرد این دستگاه مزایای آزمایشگاه دارد از جمله 

 ـ افزایش سرعت کار آزمایشگاه 1

 ـ کاهش خطاهای انسانی 0

 ـ افزایش دقت و صحت نتایج 3

 ـ صرفه جویی در مصرف نمونه و  مواد مصرفی 2

  ـ کاهش هزینه های پرسنلی۳

 

این دستگاه همانند بسیاری از تجهیزات  اساس کار

آزمایشگاهی مبتنی بر میزان جذب نوری مواد آزمایش 

شده استوار است البته این دستگاهها دارای برنامه های 

تیک کامل جهت انجام تمام مراحل آزمایش بصورت اتوما

می باشد. حتی برخی از آنها دارای یخجال برای نگهداری 

 محلول ها و کیت های آزمایش می باشند. 

سیستم های اتوآنالیزور همانند دستگاههای مثل فتومتر و 

   کمی لومیسناس در دو حالت وجود دارد:

  openـ سیستم های 1

 closedـ سیستم های 0

اپراتور قادر است پارامترهای تست را  openدر سیستم 

تغییر داده و از کیت های متنوع موجود در بازار استفاده 

پارامترهای  closedنماید. در حالیکه در سیستم های 

آزمایش توسط کارخانه سازنده برای کیت های خاصی 

برنامه ریزی شده و قابل تغییر نمی باشند لذا بایستی فقط 

شرکت سازنده  دستگاه استفاده از کیت های مورد نظر 

 شود. 

  
 

 

 

 کارهای روزانه با دستگاه :

 چک کردن سطح محلول ها ) حداقل به اندازه مصرف روزانه ( -

 قرار دادن سینی های محلول در جایگاه مربوطه -

 چک کردن آب مقطر و ظرف فاضالب -

 کردن کلید پشت دستگاهروشن  -

 پس از چند دقیقه کلید جلوی دستگاه را روشن کنید. -

 wash withپس ار لود شدن کامل نرم افزار برنامه  -

water  .را اجرا نمایید 

 zeroing دقیقه از روشن شدن دستگاه برنامه  1۳پس از  -

on water .را اجرا نمایید 

ب ها و چک کردن جوا د استفاه به دستگاهدادن کنترل های مور -

) در صورت نیاز تغییر فاکتور یا کالیبر تست و دادن کنترل مجدد 

). 

 پذیرش بیماران- -

 کردن   runقرار دادن نمونه ها در جایگاه پذیرش شده و  -

 ثبت جواب ها  -

و شستشوی  shut downپس از اتمام کار روزانه دستگاه  -

در خانه شماره   basic مربوطه را پس از اطمینان از وجود محلول

 اجرا نمایید.22

پس از خاموشی کامل دستگاه درب محلول ها را بسته و سینی ها  -

 را در یخچال قرار دهیهد.

کلید پشت دستگاه را خاموش نموده و سطح بیرونی دستکاه و  -

قسمت یخچال را با دستمال مرطوب تمیز نموده و کاور دستگاه را 

 بکشید. 

 ود.پرینتر خاموش ش -

 
 



 
 

 الیزا ریدر روش کار دستگاه
 

دستگاهی است که برای اندازه گیری میزان جذب نوری -

  ELISAایمنولوژیکی که به روش   در آزمایش های

انجام می گیرد بکار می رود الیزا یک روش آزمایشی 

است که ما ده نشاندار در آن یک آنزیم متصل شونده می 

باشد از آزمایشهای که به روش الیزا انجام میگرد می 

توان آزمایشهای مربوط به  سنجش آنتی بادیهای 

TORCH Listeria-Ab, ANA, Anti- DNA, HIV-

Ab, یل ، تستهای هورمونی از قبLA, FSH, BHCG 

  ,TSH, T4,T3پروالکتین ، 

 ,HBc –Ab آنتی بادی و آنتی ژنهای هپاتیتی مانند -

HCV Ab, HAV Ab: Hbe-Ab, Hbe-Ag, HBs- 
Ab, HBs-Ag 

 

دالیل متعددی سبب گردید تا آنزیمها بعنوان ماده 

نشاندادر آزمایش های ایمنی جای مواد رادیواکتیو را 

   توان به موارد زیر اشاره کرد:بگیرند که از جمله می 

 ـ عدم خطر رادیواکتیوی آنزیم ها 1

 ـ نیم عمر طوالنی فعالیت آنزیم ها 0

 RIAـ ارزان بودن تجهیزات دستگاههای الیزا  نسبت به 3

 آماده سازی آسان و حذف ضایعات آزمایش الیزا  ـ2

بدیهی است هر روشی از نقاط ضعف و قوت خاص خود 

یرادهایی به سیستم آنزیمی وارد است برخوردار است و ا

که مهمترین آنها مربوط به شرایط نگهداری کیت ها می 

 باشد. 

 

 

 روش کار :

 ابتدا پرینتر و سپس دستگاه را روشن می کنیم .

وارد منوی کدهای آزمایشات   test – enterبا فشردن دکمه 

می شویم . با انتخاب شماره تست مورد نظر دستگاه را برای 

 خواندن نتایج آماده می نماییم.

 در مرحله بعد باید طبق مراحل زیر آخرین چاهک را برای دستگاه

 تعریف می نماییم.

  enter-1دکمه     end-enterدکمه 

 enter-(a-h)حرف مربوط به آخرین چاهک  

  enter –عدد مربوط به آخرین استریپ  

را   readچاهکها را در جایگاه مخصوص قرار داده و سپس دکمه 

فشار می دهیم در این مرحله دستگاه شروع به خواندن تست ها 

 نموده و در پایان جواب ها را چا  می نماید.

 .بعد از چک کردن جواب ها دستگاه را خاموش می کنیم

 

 

 



 
 

 

 

 

 سانتریفیوژروش کار دستگاه 

 
 

را   rpmابتدا کلید پشت دستگاه را می زنیم سپس کلید 

دقیقه تنظیم  ۳تنظیم می کنیم  و تایمر را بروی  ۳2بروی 

می کنیم بعد از گذاشتن نمونه هت درب را بسته و کلید 

  HTC استارت را می زنیم در انتهای کار با خط کش 

 مقدار آن را اندازگیری می نماییم.

 

 

 نکات قابل توجه :

تمام لوله های سانتریفیوژ پیش از استفاده باید -1

 لوله های ترکدار باید حذف شوند  بررسی گردند

هنگام سانتریفیوژ کردن نمونه هایی که در  -0

لوله های در پوشدار قرار دارند , در پوش لوله 

 باید کامال محکم باشد.

دستگاه نباید  بتا توقف کامل سانتریفیوژ در -3

 باز شود.

هنگام کار با سانتریفیوژ باید مطمئن شوید که  -2

تعادلی آن درست است. روتورهای نا سیستم 

 خش ایجاد ارتعاش می کنند.رمتعادل در چ

 

 

 

 

لوله باید در اندازه یکسان انتخاب شوند تا تعادل آن -۳

 ها حفظ گردد و هنگام چرخش شکسته نشود.

اگر لوله ای در سانتریفیوژ شکست باید سریعا -۳

 دستگاه را خاموش و اقدام به تمیز کردن آن نمود.

 هرگز از سرعت های توصیه شده تجاوز نکنیند.-7

دستگاه چند وقت یکبار با مواد مناسب باید ضدعفونی -3

 گردد.

 

 

 

 



 
 

 

 میکسر سرولوژیروش کار دستگاه 

 
بر   TIMEپشت دستگاه را می زنیم  دستگاه روشن می شود سپس دکمه سرعت دستگاه را تنظیم می نما ییم و    POWERکلید 

را می زنیم و پس از اتمام تایمر دستگاه   START دقیقه ) برای نمونه های سرولوژی ( قرار می دهیم سپس دکمه  3یا 2روی 

 می کند . STOP خود بخود 
 

 نگهداری و سرویس

 . کنید تمیز مرطوب دستمال با را دستگاه

 تمیز جهت فلزی های ابزار و آمونیاک ، خورنده مواد ، دار کلرین های شوینده و ها کننده سفید از : تذکر

 . نکنید استفاده دستگاه کردن

                                                                       عیب رفع

 
                                                                          شود نمی روشن پاور کلید

 کنید چک را برق کابل -١

 کنید چک را دستگاه پشت فیوزهای -2

 کند نمی کار هیتر

 است محیط دمای از تر پایین شده تنظیم دمای -١

  است کرده قطع را هیتر ، گرمایی حفاظتی سیستم-2

 هوا تهویه شبکه . شود خنک دستگاه تا کنید صبر .

 .کنید چک را

 . است شده مشکل دچار الکترونیکی کنترل سیستم -3

 

 



 
 

  

 بالدگازروش کار دستگاه 
 

 : طرز کار

قبل از شروع کار مطمئن شوید که دستگاه در حال انجام کالیبراسیون نمی باشد ) در صورت  -١

درجه سانتی  4انجام عمل کالیبراسیون در زمان رسیدن نمونه ، سرنگ را با ظرف حاوی یخ در دمای 

 گراد قرار دهید (.

 سرنگ فشار داده شده حتما باید بطور کامل داخل قرار داشته باشد .  -2

 چند قطره از اول سرنگ را روی یک گاز تخلیه نمائید تا مطمئن شوید نمونه فاقد لخته است .  -3

و در صورتیکه نمونه با لوله  Syringeدر صورتیکه نمونه با سرنگ فرستاده شده بود دکمه  -4

 را فشار دهید .    Capillaryد دکمه  موئینه فرستاده شده بو

 منتظر بمانید تا دستگاه جواب را چاپ نماید .  -5

 

 نکات ایمنی :

 .جهت متصل نمودن دستگاه به برق استفاده کنید پریز ارت داراز  -١

 مراقبت و نگهداری :

با سرنگ انسولین هپارینه و ظرف حاوی یخ را حمل کنید . -١  

گذاری بطور مرتب انجام گیرد .ل نمونه محنظافت  -2  

 

 

 

 

 



 
 

 

 روش کار دستگاه ایزاواشر

 
  ابتدا محلول شستشو را به میزان کافی تهیه می نماییم و سپس دستگاه

 را روشن می کنیم.

  برسد. ١.5چندثانیه صبر نموده تا فشار دستگاه به 

  با فشردن دکمهWASH   .دستگاه را شستشو می دهیم 

  با فشردن دکمهTEST  تعداد دفعات شستشوی چاهکها را وارد می

 کنیم.

  با فشردن دکمهSTRIP .تعداد ستون چاهکها را وارد می کنیم 

  چاهکها را در جایگاه مخصوص قرار داده و دکمهOK   را برای تایید

 نهایی فشار می دهیم.

  بعد از پایان کار با فشردن دکمهpower    دستگاه را شستشو داده و

 م.خاموش می نمایی

 

 

شستشو   RINSبار کارکرد دستگاه با فشردن دکمه  4-6توجه : بعد از 

 داخلی دستگاه را انجام می دهیم.
 

 



 
 

 

دستگاه پمپ  ازروش استفاده 
 سرنگ 

 دستورالعمل نگهداری پمپ سرنگ 

 

از قراردادن پمپ در مكانهای زیر 

 خودداری كنید:
در مقابل نور مستقیم خورشید یا در معرض  -

 . UVتابش چراغ 
 در محلهایی كه نوسان فشار هوا وجود دارد. -
در محلهایی كه گازهای مخرب یا گرد و غبار  -

 وجود دارد.
در محلهایی كه لرزش وجود دارد و یا سطح   -

 به صورت ناهموار است.

 در نزدیكی بخاری یا وسایل گرم كننده دیگر. -
 در معرض افشانه های آب. -
در نزدیكی رادیو و تلویزیون یا وسایل  -

الكترونیكی با فركانس باال مثل تلفن همراه یا 
  ELECTRO SURGERYدستگاههای 

به دكمه های روی دستگاه فشار بیش از  -

 حد وارد ننمائید.

 

این دستگاه مجهز به باتری است، به منظور  -
زم است جلوگیری از خراب شدن باتری ال

هفته ای یكبار پس از آنكه با وصل كردن 

 71باتری را به مدت  ACدستگاه به برق 
ساعت شارژ كردید، دستگاه را از برق كشیده 

و فقط از باتری برای كار با دستگاه استفاده 
 كنید.

این عمل را چنانچه می خواهید از دستگاه  
برای یك مدت زمان طوالنی استفاده نكنید هر 

یكبار انجام دهید. در صورتی كه مدت سه ماه 

زمان كاركرد دستگاه ) زمانی كه فقط از باتری 
ساعت بوده و  4استفاده می كنید ( كمتر از 

یا تعداد المپهای شاخص قدرت باتری كمتر از 

عدد روشن باشد باید بازرسی های الزم در  3
مورد انرژی باتری كه در دفترچه راهنمای 

 كار گرفته شود.دستگاه وجود دارد به 

درجه   همواره از این دستگاه در محلهایی با -
و   درجه سانتی گراد 41تا  71حرارتهای بین 

 % استفاده كنید.58تا  31رطوبت 

 
 

 
همواره قبل از تمیز كردن دستگاه، دستگاه را  -

 خاموش و سیم آنرا از برق بكشید.

چنانچه در هنگام كار با دستگاه قطراتی از مایع  -
ریقی یا دیگر مواد بر روی دستگاه پاشیده شده تز

است بالفاصله لكه ها را با یك پارچه مرطوب تمیز 

 كنید.
دستگاه را یك پریود مشخص با یك دستمال مرطوب  -

 تمیز كنید برای انجام این كار نكات زیر را رعایت كنید:

از غوطه ور كردن پمپ در آب خودداری كنید. -  
گانیك مانند تینر و الكل در تمیز از پاك كننده های ار -

 كردن سطح دستگاه استفاده نكنید.
 
 
 
 

  


