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 :هدف  -1

مي باشد به گونه اي كه از صحت عملكرد محصول پس از  Aria TCدستگاه آزمون هدف از تدوين اين دستورالعمل بازرسي و 

 تعميرات در بيمارستان اطمينان حاصل شود.نصب و 

 

 : دامنه -2

 كاربرد دارد.Aria TCدستگاه اين دستورالعمل در مورد  

 

 PA-P-03شماره  بهروش اجرايي بازرسي و آزمون  - 

  PL-P-01شماره به ازفروش پس خدماتروش اجرايي  -

 PP-T-166 به شمارة    QP5سيموالتور سيگنال  - 

 PP-T-37 به شمارة    سيموالتور دما - 

 PP-T-237به شماره         Patientسيموالتور  -              

              - Digital gauge  مرجع                       به شماره PP-T-394 

   PP-T-57به شماره    دستگاه جريان نشتي -              

 

 كشي و عدم پيچيدگي سيم ها به يكديگر.

 فقط پس از تعمير الزامي است.1-6نکته: بند 

 غير قابل قبول خواهد بود.

 ه نمايش با نور پس زمينه مناسب بايد اطالعات عددي و سيگنالها را نمايش دهد. روشن بودن دستگاه ، صفح هنگام 

 

 

 

3-  مراجع :

 

4- تجهيزات : 

 : 5-روش   

 نتيجه هر آزمون مي بايستي در فرم مربوطه به شماره PL-F-01 مطابق روش اجرايي خدمات پس از فروش درج گردد.

1- كنترل و اطمينان از صحت اتصاالت پس از باز و بسته كردن سيستم، اطمينان از محكم بودن بردها، اتصاالت آنها، مسيرهاي سيم 

2- سالمت ظاهری  

 تمامي قسمتهاي بدنه و همچنين صفحه كليد و صفحه نمايش ، همچنين تمامي اكسسوري ها را از لحاظ ظاهري مورد بازبيني 

قرار دهيد. هر گونه شكستگي ، ترك ، له شدگي ، تغيير شكل و يا سوختگي كه مي تواند برروي ايمني و يا عملكرد دستگاه تاثير بگذارد، 

3- صفحة نمايش 



 

Touch .را نيز بررسي نماييد 

 

 :نماييد ثبت آنرا تنظيمات زير مسير در سپس و نموده روشن را يتورمان ابتدا

Menu          TC          Setting         ( Host , Service , Device ID , Phone-Num , Aria-Phone)  

هاي آالرم به ترتيب با رنگ قرمز، نارنجي  LED، مشاهده نمائيد  Lowو  Highبا فعال كردن آالرم در دو حالت  در سيستم

 و با نورمناسب روشن شوند.

LED  هايGSM  وlink و باطري چک شود. 

مطمئن شويد هنگام اتصال به برق شهر ، نشانگر شارژ باطري در جلوي دستگاه روشن مي شود. دستگاه را روشن كرده و آنرا از  

 كنيد ، بدون خاموش شدن و در حال استفاده از باطري مي بايستي دستگاه به كار خود ادامه دهد. برق شهر جدا

 ( . مالحظه كنيد كه صداي آالرم شنيده مي شود.  ECG Asystoleدستگاه را وادار به اجراي آالرم كنيد ) مثالَ با  

 

ذخيره شده را نيز مالحظه  Trendدستگاه تنظيم كنيد .  Setupرا تنظيم كنيد . همچنين مواردي را در ساعت و تاريخ دستگاه  

كنيد. مطمئن شويد موارد فوق به طور صحيح عمل مي كند. دستگاه را چند بار روشن و خاموش كنيد و مالحظه كنيد موارد فوق دچار 

 به هم ريختگي و تغيير نمي شوند.

گنال را به مانيتور متصل كنيد . سيموالتور را در وضعيت مناسب تنظيم كنيد. مشاهده كنيد كه مانيتورضمن نمايش يسيموالتور س 

 مناسب را نيز نشان دهد. اين امر را در مورد تمامي ليدهاي ممكن چک كنيد. HR، عدد  ECGمناسب سيگنال 

 نمايش داده شود. NO CABLEرا از مانيتور جدا كنيد و مشاهده كنيد پيغام  ECGكابل 

 

 Touch و  کليدها  عملکرد   -4  

 تمامي كليدهاي دستگاه را از لحاظ صحت عملكرد مورد بازبيني قرار دهيد. در صورتيكه مانيتور Touch دارد بايد صحت عملكرد

5- ثبت تنظيمات اوليه 

 

6- بازديد LED ها 

 

7- باطری 

 
8- آالرم

 
Set up 9-حفظ حافظه وساعت و

  HR و ECG 10- سيگنال

 ECG خطای  پيغامهای   -11  

  با جدا كردن هر ليد و رها كردن آن ، مالحظه كنيد كه پيغام LEADCHECK متناسب با آن، نمايش داده مي شود. سپس

6- قابليت حذف پيس: 

1mv  700+ و دامنه موجmv 2 ، دامنه پالس پيسms با استفاده از سيموالتور سيگنال، شكل موج با مشخصات پهناي پالس پيس

QRS-T و پريود 30bpm اعمال كنيد. ضربان نشان داده شده روي مانيتور بايد 3bpm±80 باشد و بجاي پالس پيس يک خط 

عمودي به ارتفاع 10mm نمايش داده شود. 

 Aria TC III

  PL-W-13/4



 

تنظيم و به مانيتور متصل كنيد . مشاهده كنيد كه مانيتور ضمن نمايش مناسب سيگنال مطابق زير را  Patient سيموالتور  

RESP  عدد ،RR  .مناسب نيز نشان دهد 

RA-LL, sensitivity=0.5, Rate=120, Base=1k 
 

T1 .انجام دهيد 

 

مناسب  SPO2عدد  Plethرا به انگشت خود وصل كنيد و مالحظه كنيد كه مانيتور ضمن نمايش مناسب سيگنال  SPO2پراب  

 دهد. نيز نمايش 

) و يا مشابه آن ( بايد نمايش داده شود .  PROBE OFFرها است و انگشت داخل آن نيست ، پيغام  SPO2هنگامي كه پراب  

) و يا مشابه آن (  CHECK PROBEاگر بافت ضخيمي از بدن ) مثالً انگشت شصت بصورت عمودي ( داخل پراب قرار گيرد ، پيغام 

 اعالم كند. 

 

  برابر باشد.

  grid : Full grid  ،speed : 25 mm/s  ،Delay:off  ،Time : 5sكاغذ را درون ركوردر قرار دهيد . تنظيمات را برروي  

ثانيه سيگنال بايد ركورد گرفته شود. در هنگام ركورد گيري بايد پيغام  5قرار دهيد. كليد ركوردر را فشار دهيد . يک سر برگ و سپس 

Recording   .در باالي صفحه نمايش داده شود 

 

 

 

 RR و RESP 13- سيگنال

 T2 و   T1  -14  

 سيموالتور TEMP را به كانكتور مربوطه متصل كنيد و مالحظه كنيد كه با دقت مناسب دما را نشان مي دهد . اين عمل را براي

 
SPO2 و Pleth 15- سيگنال

 

 SPO2 16- پيغام های خطای

بايد نمايش داده شود. در صورتي كه پراب SPO2 را كامالً از مانيتور جدا كنيد ، مي بايستي پيغام NO PROBE مشاهده شود.  

 NIBP برای LEAK 17- تست
شلنگ و كاف را به مانيتور متصل كرده وكاف را به دور يک استوانه سخت بپيچيد . مانيتور را در حالت Adult قراردهيد .توسط 

منويNIBP ، فرمان تست LEAK را اجرا كنيد. پس از انجام آزمون )كه حدود يک دقيقه طول مي كشد( دستگاه نبايد پيغام خطا 

 NIBPاستاتيک فشار   -18  

 به جهت تست عملكرد ماژول، با شلنگ، پوآر، ديجيتال gage را به مانيتور متصل نمائيد. مود ماژول NIBP را روي مانومتري

قرار دهيد. بوسيله پوآر، فشار را تا حدود100mmg باال ببريد. عدد NIBP RTCP با Digital gege با اختالف 2mmHg± بايد 

  Recorder -19
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( را كامالً هدفون ،شارژر،NIBP، كاف و شلنگ TEMP، پراب  SPO2، پراب  ECGكابل برق و اكسسوري هاي بيمار )كابل  

 چک كنيد . 

 شكل ظاهري ، اتصاالت ، كانكتورها ، عملكرد ، عدم شكستگي و خرابي مواردي هستند كه بايد مورد بررسي قرار گيرد.

 

 سي كنيدررا انتخاب كرده و كيفيت صدا در دو طرف را بر callتلفن را وارد كرده و سپس گزينه  شماره

به شماره تلفن دستگاه زنگ زده و پس از به صدا در آمدن بوق دستگاه دكمه وصل تماس تلفني فشار داده و كيفيت صدا در دو طرف را 

 سي كنيدربر

 

 .به آريا وصل كنيد ECG-Temp-SPo2-NIBPابتدا سيموالتور هاي 

 :سپس در مسير زير تنظيمات درست را وارد كنيد

Menu TCSetting(HOST: 188.208.148.219     SERVICE: service.php ) 
 

 روشن شد و ايكون ارتباط آريا با پايه به رنگ سبز در آمد دكمه ركورد را فشار دهيد . linkسبز رنگ  LEDزماني كه 

 را مطابق زير تنظيم نماييد. ECG-Viewerتنظيمات شبكه برنامه 

 

HOST: 188.208.148.219     SERVICE: service.php 
 

و  ECGبا مقدار آريا برابر باشد)شامل شكل سيگنال  بر روي كامپيوتر چک كنيد كه بايد ECG-Viewerديتا را در برنامه 

 (NIBP ،SPO2 ،TEMPپارامترهاي

 

 .نماييد تنظيمآن  ًروي مجددا را (5-6) مرحله در شده ثبت تنظيمات يتور،مان برروي گرفته انجام تعميرات و تست اتمام از پس

 
20- اکسسوری ها

21-  تماس تلفني: 

22-ارسال ديتا: 

23-برگرداندن تنظيمات اوليه : 


