دفتشچِ ساٌّوای فاسسی
فشاسسٌج تاصٍیی
ّایتك

هذل TMB-1491

 ساٌّوای ًوادّا تش سٍی صفحِ ًوای

ششح

ًواد

تَضیحات کاهل

SYS

سیستَل

فشاسخَى هاکضیون

DIA

دیاستَل

فشاسخَى هیٌیون

PUL/min

ضشتاى

KPa

(کیلَ پاسکال)

mmHg

(هیلیوتش جیَُ)

LO +

:

ضشتاى/دقیقِ(تَجِ داشتِ تاشیذ کِ حشکت دست هَجة اًذاصُ گیشی
ًادسست هی شَد).
ٍاحذ اًذاصُ گیشی فشاسخَى )(1kpa=7.5mmHg
ٍاحذ اًذاصُ گیشی فشاسخَى)(1mmHg=0.133kpa
* دقت کٌیذ ٍاحذ اًذاصُ گیشی سایج دس ایشاى هیلیوتش جیَُ هی تاشذ.

آسیتوی

ًاهٌظن تَدى ضشتاى قلة

کاستش 1

اًتخاب فشد 1

کاستش 2

اًتخاب فشد 2

خالی شذى تاد

تاد کاف دس حال خالی شذى است

حافظِ

ًشاًگش ایي است کِ دستگاُ دس حالت حافظِ است.

ًوایشگش هیضاى فشاس

ًوایشگش هیضاى فشاس خَى شوا

صهاى ٍ تاسیخ

سٍص  /هاُ  /سال  /دقیقِ  /ساعت

اتوام تاتشی

تاتشی تایذ تعَیض شَد
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 اجضای دستگاُ :
کبف (ثبظّثٌس)

ـلٌگ ُْا

هحل اتمبل
آزاپتْض

هحل اتمبل
ـلٌگ ُْا

زکوَ حبفظَ
زکوَ تٌظیوبت
زکوَ ضّـي /ذبهْؾ

لفحَ ًوبیؿ
هحل قطاضگیطی
ثبتطی
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 ً ة ٍ جاگزاسی تاتشی :
زضة ثبتطی ضا ثطزاـتَ ّ ثبتطی ُب ضا ثب تْجَ ثَ ؼطُبی  - / +ثَ ٌْض لحیح زض هکبى هفرك
ـسٍ قطاض زازٍ ّ زضة ثبتطی ضا ثجٌسیس .

 صهاى تعَیض تاتشی :
 LO+ضا ًوبیؿ هی زُس .
 ٌُگبهی کَ لفحَ ًوبیؿ ـکل ٌُگبهی کَ لفحَ ًوبیؿ کن ًْض ـسٍ ثبـس . ٌُگبهی کَ زؼتگبٍ ضّـي ًوی ـْز .زض لْضتی کَ ثطای هست ظیبز قمس اؼتفبزٍ اظ زؼتگبٍ ضا ًساضیس ،ثبتطی ُب ضا اظ زؼتگبٍ
ذبضج کٌیس .
ثطای اؼتفبزٍ هٍوئي اظ زؼتگبٍ ثِتط اؼت اظ ثبتطی ُ ّ ًْ Alkalineوچٌیي اظ ـبضژض اللی
اؼتفبزٍ ًوبئیس .زض ووي ثبتطی ًْ ّ اؼتفبزٍ ـسٍ ثب ُن زض زؼتگبٍ جبگصاضی ًفًْس .تْلیَ هی
ـْز تب حس اهکبى اظ ـبضژض زؼتگبٍ اؼتفبزٍ کٌیس .

 تٌظین تاسیخ ٍ سٍص ٍاحذ فشاسسٌج :
تٌظین ظهبى ّ تبضید زؼتگبٍ ثطای اٌالع زقیق اظ اًساظٍ گیطی ففبضؼٌج ،ثرمْق ثطای افطازی
کَ زاضای ففبض ذْى ثبال هی ثبـٌس اظ هْاضز هِن ثفوبض هی آیس .زض ًتیجَ قجل اظ اؼتفبزٍ اظ
زؼتگبٍ حتوبً تٌظیوبت الظم ضا اًجبم زُیس.
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ٌُ – 1گبهی کَ زؼتگبٍ ذبهْؾ اؼت ،زکوَ  SETضا ثَ هست  3ثبًیَ ًگَ زاـتَ تب ّاضز قؽوت
ًحَُـْز.
تٌظیوبت ؼبل
استفادُ:


 – 2زکوَ  MEMضا ثطای تٌظین ؼبل ففبض زُیس.

 – 3پػ اظ اتوبم تٌظیوبت ؼبل ،زکوَ  SETضا ثطای تبییس ففبض زازٍ ّ ثَ ایي تطتیت ثَ لْضت
ذْزکبض ثَ هطحلَ ثؼسی کَ ـبهل تٌظیوبت هبٍ ّ ضّظ اؼت ّاضز ذْاُیس ـس

 - 4هطاحل ضا تکطاض کطزٍ تب هبٍ ّ ضّظ ًیع تٌظین ـْز .
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 – 5هطاحل ضا تکطاض کطزٍ تب ًْع ًوبیؿ ؼبػت ذْز ضا ثیي  12ؼبػت ّ  24ؼبػت تغییط
زُیس.

 - 6هطاحل ضا تکطاض کطزٍ تب ؼبػت ّ زقیقَ ًیع تٌظین ـْز .

 – 7هطاحل ضا تکطاض کطزٍ تب ّاحس اًساظٍ گیطی ففبض ذْى زؼتگبٍ ًیع تٌظین ـْز .

 –8ثؼس اظ اًجبم توبهی تٌظیوبت ،ـکل هقبثل ًوبیؿ زازٍ ـسٍ ّ زؼتگبٍ ثَ لْضت ذْزکبض
ذبهْؾ هی ـْز.
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 اًتخاب کاستش :
ٌُ – 1گبهی کَ زؼتگبٍ ذبهْؾ اؼت ،زکوَ  SETضا ففبض زُیس تب ّاضز قؽوت اًتربة کبضثط
ـْیس .ؼپػ ثب ففطزى زکوَ  SETثطای زّهیي ثبض هی تْاًیس اظ ثیي کبضثط  2 ّ 1یکی ضا
اًتربة کٌیس.

 – 2اگط کبضثط زلرْاٍ ـوب ضّی لفحَ ًوبیؿ زازٍ ـسٍ ،زکوَ  START/STOPضا ففبض
زازٍ تب زؼتگبٍ ذبهْؾ ـْز .کبضثط هْضز ًظط ـوب اًتربة ـسٍ ّ پػ اظ ذبهْؾ ـسى زؼتگبٍ
ثب ففطزى زّثبضٍ زکوَ  START/STOPهی تْاًیس اًساظٍ گیطی ذْز ضا ـطّع کٌیس.
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 تستي تاصٍتٌذ (کاف):
 – 1توبم جْاُطات هبًٌس زؼتجٌس ّ ؼبػت ضا اظ زؼت ذْز ذبضج کٌیس .
 – 2آؼتیي ذْز ضا ثبال ثعًیس ثٍْضی کَ ذیلی تٌگ ًجبـس ّ ثَ ثبظّی ـوب ففبض ّاضز ًکٌس.
 – 3زؼت چپ ذْز ضا هٍبثق ػکػ ثبظ کٌیس ثٍْضی کَ کف زؼتتبى ضّ ثَ ثبال ثبـس .ؼپػ
ثبظّثٌس ضا ثطزّض ثبظّی ذْز ثجٌسیس .لٍفأ تْجَ زاـتَ ثبـیس تب ثرفی کَ لْلَ ُْا اظ ثبظّثٌس
ذبضج هی ـْز زض اهتساز اًگفت کْچک زؼت قطاض ثگیطز.

 – 4ثبظّثٌس ًجبیس ذیلی ؼفت ثؽتَ ـْزٌ .طیقَ لحیح ثؽتَ ـسى ثَ ًحْی اؼت کَ یک
اًگفت فبللَ ثیي ثبظّثٌس ّ ثبظّ قطاض ثگیطز ّ ثبظّثٌس ثبیس  2تب  3ؼبًتیوتط ثبالتط اظ آضًج
قطاض گیطز.

 – 5زض هحلی کَ احؽبغ ضاحتی هی کٌیس ًفؽتَ ّ زؼت ذْز ضا ثطّی ؼٍح لبفی قطاض
زُیس ثٍْضیکَ کف زؼت ثَ ؼوت ثبال ثبـس ّ ثبظّثٌس زض اهتساز قلت قطاض ثگیطز.
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● 5زقیقَ قجل اظ اًساظٍ گیطی اؼتطاحت کٌیس .
●ثیي اًساظٍ گیطی ُب حساقل  3زقیقَ فبللَ قطاض زُیس تب ؼیؽتن گطزؾ ذْى ثَ حبلت ػبزی ثبظ
گطزز .
● ثِتط اؼت زض ـطایً ّ ظهبى هؼیٌی زض ضّظ اًساظٍ گیطی ففبض ذْى اًجبم ـْز.

 ششٍ اًذاصُ گیشی :
ٌُ – 1گبهی کَ زؼتگبٍ ذبهْؾ اؼت ،زکوَ  START/STOPضا ففبض زُیس تب زؼتگبٍ ضّـي
ـْز ّ ـطّع ثَ اًساظٍ گیطی کٌس.

ًوبیؿ لفط ثٍْض ذْزکبض

ضّـي ـسى لفحَ ًوبیؿ

ًوبیؿ ًتیجَ اًساظٍ گیطی ّ شذیطٍ
اٌالػبت

ّضّز ُْا ّ ـطّع ثَ ثبز ـسى
کبف ّ اًساظٍ گیطی

 – 2زکوَ  START/STOPضا ففبض زُیس تب زؼتگبٍ ذبهْؾ ـْز .زض غیط ایٌمْضت زؼتگبٍ
ثٍْض ذْزکبض پػ اظ  1زقیقَ ذبهْؾ هی ـْز .
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 هشٍس اًذاصُ گیشی ّا :
ٌُ – 1گبهی کَ زؼتگبٍ ذبهْؾ اؼت ،زکوَ  MEMضا ففبض زازٍ تب هیبًگیي  3اًساظٍ گیطی
اذیطذْز ضا ثجیٌیس .اگط تؼساز اًساظٍ گیطی ُبی شذیطٍ ـسٍ کوتط اظ  3ثبـس زؼتگبٍ آذطیي اًساظٍ
گیطی ـوب ضا ًفبى ذْاُس زاز.

 – 2ثب ففطزى زّثبضٍ زکوَ  MEMیب  SETهی تْاًیس اًساظٍ گیطی ُبی قجلی ذْز ضا هطّض کٌیس.

ظهبى اًساظٍ
گیطی

زّهیي هْضز زض
حبفظَ

تبضید اًساظٍ
گیطی
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 حزف اًذاصُ گیشی ّا اص حافظِ دستگاُ :
ٌُ – 1گبهی کَ زؼتگبٍ ذبهْؾ اؼت ،زکوَ ُبی  SET ّ MEMضا ثب ُن ففبض زُیس ّ  3ثبًیَ
ًگَ زاضیسًْ .ـتَ ظیط ضّی لفحَ چفوک ذْاُس ظز.

 – 2زکوَ  SETضا ثطای تبییس پبک کطزى حبفظَ ففبض زُیس .ؼپػ زؼتگبٍ ذبهْؾ هی ـْز.

– 3اگط اظ پبک کطزى حبفظَ لطفٌظط کطزٍ ایس قجل اظ هطحلَ  2زکوَ  START/STOPضا
ففبض زازٍ تب ذبضج ـْیس.
 – 4اگط ُیچ اٌالػبتی زضّى حبفظَ ًجبـس ًوبیفگط تمْیط ظیط ضا ًفبى ذْاُس زاز.
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ًکاتی تشای صهاى اًذاصُ گیشی فشاس :
اگط زض ظهبى ُبی ظیط ففبض ذْز ضا اًساظٍ گیطی کٌیس ًتیجَ ـوب زقیق ًرْاُس ثْز.

گطفتي ففبض ثالفبللَ ثؼس اظ ذْضزى چبی،قٍِْ یب
کفیسى ؼیگبض

تب  1ؼبػت ثؼس اظ ذْضزى غصا

ٌُگبهی کَ ظیبز حطف هی ظًیس یب اًگفتبًتبى ضا
تکبى زازٍ ایس

تب  20زقیقَ ثؼس اظ زّؾ گطفتي

ٌُگبهی کَ ازضاض زاضیس

زض هکبى ُبی ثؽیبض ؼطز
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ًگْذاسی اص دستگاُ :
لٍفب ًکبت ظیط ضا جِت ًگِساضی ثِیٌَ اظ زؼتگبٍ ذْز ضػبیت کٌیس :

اظ ثطذْضز آة ثب زؼتگبٍ ذْززاضی کٌیس

اظ فىبی ذفک ّ ثَ زّض اظ تْض آفتبة ًگِساضی کٌیس

اظ وطثَ ذْضزى ّ لطظؾ ُبی ظیبز ثَ زؼتگبٍ
ذْززاضی کٌیس

زض زهبی ًبهٌبؼت ّ ثبز ـسیس اظ زؼتگبٍ اؼتفبزٍ
ًکٌیس

اظ ثطذْضز آة ثب ثبظّثٌس جسأ ذْززاضی کٌیس

ثطای تویع کطزى اظ زؼتوبل هطٌْة اؼتفبزٍ کٌیس
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 تعشی سیستَل ٍ دیاستَل :
ػسز ؼیؽتْلي(هبکعیون) هطثْي ثَ ًیطّیي اؼت کَ ذْى زض ظهبى اًقجبن قلت ثط زیْاضٍ ضگ ُب
ّاضز هي کٌس ّ ػسز زیبؼتْلي(هیٌیون) ففبضي اؼت کَ ثیي زّ وطثبى ثط زیْاضٍ ضگِب ّاضز هي
ـْز .ففبضذْى هؼوْال ثط حؽت هیلي هتط جیٍْ یب کیلْ پبؼکبل ثیبى هي ـْزُ .ن ثبال ثْزى
ففبض ؼیؽتْل ّ ُن ثبال ثْزى ففبض زیبؼتْل،ذٍطًبک ّ هوکي اؼت ثَ ػْاضن ـسیس قلجي
ػطّقي ثیٌجبهس.
ٌُگبهي كَ قلت هٌقجه هيـْز ّ ذْى ضا ّاضز زؼتگبٍ گطزؾ ذْى هيكٌس ،ففبضي ایجبز
ػىل قلت اؼت ،ففبضذْى ؼیؽتْلیك ًبهیسٍ هيـْز.
ٍ
هيـْز .ایي ففبض كَ ًبـي اظ اًقجبن
زض فبظ زیبؼتْل چطخٍ وطثبى قلت ،ػىلٍ آى ـل هيـْز ّ ذْى ّضیسي ثَ زاذل قلت
ثطهيگطزز ،زضیچٍ آئْضت ثؽتَ هيـْز ّزیگط ذًْي ثَ ؼیؽتن ـطیبًي ثسى ّاضز ًويـْز .زض
ایي هطحلَ ،ففبضذْى ًؽجت ثَ هطحلٍ ؼیؽتْل پبییي هيآیس .ایي ففبضذْى زیبؼتْلیك ًبم زاضز .
ؼیؽتْل ّ زیبؼتْل ُوبى هبكعیون ّ هیٌیون اؼت كَ ثطاي ثیفتط افطاز آـٌبؼت.
جسّل ظیط ثطاي اضظیبثي ففبضذْى زض افطاز ثعضگؽبل ّ هٍبثق ثب ؼبظهبى ثِساـت جِبًي
) (WHOتٌظین ـسٍ اؼت .كلیَ اٌالػبت ثط حؽت هیلیوتط جیٍْ اؼت.

فقً پعـکبى ثب تْجَ ثَ ـطایً جؽوبًی ـوب هی تْاًٌس زض هْضز ایسٍ آل ثْزى ففبضذْى
ـوب ًظط ثسٌُس.اظ تفؽیط ففبضذْى ذْز جساً ذْززاضی کٌیس.
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 دلیل هتفاٍت تَدى هیضاى فشاسخَى دس یك سٍص :
.1یکی اظ زالیل هِوی کَ تبثیط زض اًساظٍ گیطی زاضز،
ًحٍْ ثؽتي ثبظّثٌس هی ثبـسُ .وچٌیي ثِتط اؼت زض
ظهبى ّ هکبى یکؽبى اًساظٍ گیطی ُب اًجبم ـْز.
.2زض لْضتیکَ فطز زاضّ همطف کٌس ثط ضّی اًساظٍ ففبض
ذْى تبثیط هؽتقین ذْاُس زاـت.
.3حسّز  3-4زقیقَ ثیي اًساظٍ گیطی هجسز فبللَ ثبـس.

 دلیل هتفاٍت تَدى هیضاى فشاسخَى اًذاصُ گیشی شذُ دس هٌضل
ففبضذْى زض ؼبػبت هرتلف ضّظ ثسلیل فؼبلیت ُبی هتفبّت (ّضظؾ،زهبی هحیًُ،یجبًبت
ّ )...هتغیط اؼت ،ثَ ُویي زلیل هوکي اؼت ـوب ثب اًساظٍ ُبی هتفبّتی ضّثطّ ـْیس.
ٌُگبم اًساظٍ گیطی ففبضذْى زض هٌعل ثِتط اؼت ثَ هْاضز ظیط تْجَ ًوبئیس.
ثبظّثٌس ثیؿ اظ حس ؼفت ثؽتَ ًفْز.

ثبظّثٌس ثیؿ اظ حس ـل ثؽتَ ًفْز.

زض لْضت اوٍطاة قجل اظ اًساظٍ گیطی ففبضذْى  2یب ً 3فػ ػویق ثکفیس.


 آیا هیضاى فشاسخَى اًذاصُ گیشی شذُ تا دست ساست هتفاٍت است
هی تْاى گفت تفبّت ظیبزی زض هیعاى اًساظٍ گیطی
حبلل ًوی ـْز.اهب ثِتط اؼت فقً ثب یک زؼت
(فقً ضاؼت یب فقً چپ) اًساظٍ گیطی اًجبم ـْز.
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جذٍل پی ام ّای خ ا :
ٌُگبهی کَ ثب پیغبم ُبی ذٍبیی کَ زض ظیط ثَ آى اـبضٍ ـسٍ اؼت ،ثطذْضز ًوْزیس ،ثِتط اؼت قجل
اظ هطاجؼَ ثَ هطکع ذسهبت جسّل ظیط ضا هٍبلؼَ ًوبئیس.
پی ام

علت

کن شذى تَاى

صفحِ تاسیك ٍ

دستگاُ

یا کن ًَس

خالی شذى
تاتشی

ًوای
تش سٍی صفحِ
 ،E 1تش

ًوای

سٍی صفحِ
 ،3Eتش

ًوای

سٍی صفحِ
E 10یا

ًوای

 ،E 11تش سٍی
پی ام ّای
خ ا

صفحِ
ًوای

E 20

تش سٍی صفحِ
ًوای

E 21

تش سٍی صفحِ
ًوای

 ،Eexxتش

سٍی صفحِ

تشسسی

ساُ حل

اتوام تاتشی ّا

تعَیض تاتشی ّا

جاگزاسی اشتثاُ
تاتشی ّا

تاتشی ّا سا صحیح جاگزاسی کٌیذ

اتوام تاتشی ّا

تعَیض تاتشی ّا

صحیح تستِ ًشذى

دستگاُ سا اص سٍی تاصٍ تاص کشدُ ٍ

دستگاُ تش سٍی تاصٍ

هجذداً تثٌذیذ.

تاصٍ تٌذ دستگاُ تسیاس

دستگاُ سا اص سٍی تاصٍ تاص کشدُ ٍ

سفت تستِ شذُ

هجذداً اًذاصُ گیشی کٌیذ.

تکاى خَسدى دستگاُ

حشکت دستگاُ ،اًذاصُ گیشی سا تا

ٌّگام اًذاصُ گیشی

خ ا ًشاى هی دّذ .

دستگاُ پالس شوا سا

کاف دٍس تاصٍی خَد سا تاص کشدُ ٍ

شٌاسایی ًوی کٌذ.

شل تش تثٌذیذ.

اًذاصُ گیشی اشتثاُ
دستگاُ داسای هشکل
است
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تشای هذتی دس ششایط آسام قشاس
گشفتِ ٍ هجذداً اًذاصُ گیشی کٌیذ.
دس صَست حل ًشذى هشکل تا ساُ
حل ّای رکش شذُ دس تاال ،تِ هشکض
خذهات هشاجعِ شَد.

هشخ ات دستگاُ :











ـطایً هحل ًگِساضی زؼتگبٍ:زهبی +60˚cتب ( -20زضجَ ؼبًتیگطاز) ّ ضٌْثت  % 93تب % 10
ثِتطیي ـطایً کبضکطز زؼتگبٍ :زهبی  +40˚cتب (+ 5زضجَ ؼبًتیگطاز)ّ ضٌْثت  % 90تب % 15
قبثلیت اؼتفبزٍ  2کبضثط ّ ُط کبضثط ثب قبثلیت شذیطٍ  60هْضز اًساظٍ گیطی
اًساظٍ گیطی ففبضذْى 0 :تب  299هیلیوتط جیٍْ ( 0تب  40کیلْپبؼکبل)
اًساظٍ گیطی وطثبى 40 :تب  199پبلػ/زقیقَ
هٌجغ تغصیَ  4 :ػسز ثبٌطی  ّ AAAآزاثتْض زؼتگبٍ
لفحَ ًوبیؿ ثعضگ  92 × 60 ( LEDهیلی هتط)
ّظى زؼتگبٍ  175:گطم
اًساظٍ زؼتگبٍ  110 ×110 ×41 :هیلی هتط
قبثلیت ـٌبؼبیی وطثبى قلت ًب هٌظن( آضیتوی )
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Hi-tec Medical Equipments INC.
«ششکت فاسُ ًوایٌذُ هح َالت ّایتك کاًادا دس ایشاى»
تشای دستشسی تِ اطالعات تیشتش ٍ سایش هح َالت
ّایتك تِ سایت ّای صیش هشاجعِ ًوائیذ.
www.hiteciran.com
www.hitec-med.ca
هح َالت ّایتك تا گاساًتی هعتثش ششکت فاسُ

