
بر سيستم ، نبايد در مجاورت يا به همراه تجهيزات ديگر مورد استفاده قرار گيرد . در صورت نياز به   EMCجلوگيری از اثرات اپراتور قبل از استفاده از دستگاه نوار قلب از ايمنی و صحت عملکرد سيستم و لوازم جانبی آن اطمينان حاصل نمايد . به منظور   نده انجام شود . شده توسط شرکت سازامکان برق گرفتگی وجود دارد ، تمام فعاليت ها از قبيل سرويس کردن و به روز کردن سيستم بايد توسط افراد آموزش ديده و تائيد قبل از استفاده از سيستم دفترچه راهنما و راهنمای استفاده از لوازم جانبی به طور کامل مورد مطالعه قرارگيرد با بازکردن سيستم  ها استفاده نکنيد .  Deviceهمزمان از   Scan, MRI* در طول زمان استفاده از دستگاه هايی چون   *از دستگاه برای مقاصد ديگر ، استفاده ننماييد .  *هنگامی که از دستگاه نمی شود باطری را از دستگاه خارج نماييد .  باشد . ECGمسائل سيگنال  *کاربر اين دستگاه می بايست کامالً آشنا به  *در هنگام کار ميبايست کاربر کنار بيمار باشد و بطور دائم سيگنال بيمار را چک نمايد .  IPX 0دستگاه صفر می باشد  IPX* رگز جهت تغييرات و يا تعميرات ،سيستم توسط کاربر باز نشود زيرا ممکن است از عملکرد نرمال خود خارج  شود .ه  از اين رو در نگهداری آن بايد بسيار توجه داشته باشيم و سيستم را از گرد و خاک و آلودگی محفوظ بداريم .  بزرگترين فايلها براحتی قابل دسترسی می باشند . اگرچه نسبت بروز نقص پايين است ولی غير ممکن هم نيست .  دارند و به ندرت دچار مشکل و يا ازدست دادن فايلی ميشوند قطعات سخت افزاری ازگنجايش وظرفيت بااليی برخور  . ورت ممکن است به سيستم آسيب برسدثانيه باشد ، در غير اينص  30نبايد کمتر ازهر بار خاموش و روشن کردن سيستم فاصله بين   همه تجهيزات قبل از روشن شدن اسمبل شوند و بعد از خاموش کردن می توان آنها را جابجا کرد .    يد.  پس از روشن کردن هيچ وسيله ای را جابجا نکنيد ، تکان ندهيد و يا وسيله ای را به پورت  داخل وخارج ننماي    درهنگام خاموش کردن سيستم ،  ابتدا کامپيوتررا خاموش کرده وسپس سايردستگاه ها را خاموش نماييد.     ساير دستگاه ها را روشن کرده وسپس کامپيوتر را روشن نماييد.در هنگام روشن کردن سيستم ،  ابتدا   ، که توسط شرکت اوسينا در اختيارکاربر قرار داده ميشود مراجعه نماييد.،  به کاتالوگ راهنمای فارسی آن جهت  استفاده از سيستم   جهت هر گونه سرويس و خدمات ، فقط ، با شرکت اوسينا تماس حاصل فرماييد.  سال خدمات پس ازفروش خواهد بود. پنج سال وارانتی ودهدرصورت استفاده صحيح  ازسيستم ،  بگونه ای که درشرايط نگهداری ازدستگاه  ذکرشده است  سيستم فوق اززمان نصب  شامل  در هنگام استقرارسيستم ، تمامی مراحل نصب و راه اندازی سيستم توسط کارشناسان شرکت اوسينا صورت ميگيرد.  اخطارها و هشدارهای عمومی :        باطری دستگاه را پس از خراب شدن و تعويض مانند زباله های بيمارستانی مدفون نماييد .  برای لمس صفحه نمايش از وسايل تيز و برنده استفاده نشود .   نرم افزار سيستم طوری طراحی شده است که خطر های ناشی از خطا های نرم افزاری را به حداقل برساند .   سپس دوباره آن را روشن نماييد . اگر آب روی سيستم و يا لوازم جانبی آن پاشيده شود ، دستگاه نوار قلب را خاموش کنيد و آن را با يک دستمال نرم خشک کنيد و   ه عمل گردد . افتاده بايد طبق مقررات مربوطبرای جلوگيری از آلودگی محيط زيست در خصوص لوازم جانبی يکبار مصرف ( مثل باطری ) و اکسسری های معيوب و از کار   دستگاه نوار قلب را در معرض حرارت موضعی مثال تابش مستقيم نور خورشيد قرار ندهيد .   استفاده از سيستم را مد نظر داشته باشد . پزشک بايد تمام اثرات جانبی شناخته شده در هنگام   سيستم تلفن همراه منتشر می شود ، ممکن است باعث اختالل در عملکرد سيستم دستگاه نوار قلب گردد . استفاده از تلفن همراه در محيط هايی که با سيستم کار می کنند ، ممنوع می باشد . سطح باالی امواج الکترومغناطيسی که توسط   ( بهتر در نمونه های بعدی آالرم صوتی وجود داشته باشد ) . .آالرم ها بايد متناسب با شرايط هر بيمار تنظيم شود قبل از کار کردن با سيستم آالرم در هنگام وقوع آالرم اطمينان حاصل نماييد  بايد نرمال بودن عملکرد دستگاه در شرايط استفاده مورد تائيد قرار گيرد .  استفاده



  وقتی آالرم اتفاق می افتد : 
  . شرايط بيمار را چک کنيد  
 . آالرم های مخصوص به ماژول خاص را بشناسيد  
  . داليل وقوع آالرم را بشناسيد  
  . وقتی دليل وقوع آالرم پايان يافت چک کنيد که آيا آالرم به طور کامل و مناسب کار می کند  
  اهده نشانه های آن ، حداکثربوجود آوردن شرايط آالرم تا مشآالرم زمانی اتفاق می افتد که توسط پارامتری تحريک شود يا مشکلی برای سيستم به وجود آيد . در اين سيستم مدت زمان S   . می باشد 
  متری تشخيص آالرم های ديداری بر روی صفحه  1.5بيشتر از فاصلهLCD  . وقتی که مقدار اندازه گيری شده از محدوده آالرم تنظيم شده تجاوز کند و آالرم در حالت   شرايطی که آالرم پارامترها را فعال می کند    امکان پذير نمی باشدok   باشد آالرم اتفاق می افتد ، همچنين اگر   داده شده  خطاهای نمايش   تاثير می گذارد .   ECGاستفاده از فلزهای غير مشابه توليد آفست بزرگی در هنگام پوالريزاسيون می کند که در شکل   استفاده از الکترودهای با نوع کلريد نقره توصيه می شود .  الکترودهای مشابه استفاده کنيد تا از ايجاد اختالف مقاومت الکتريکی جلوگيری شود .برای يک بيمار از  به بدن بيمار به طور مناسب وصل شده اند .    ECGچک کنيد که همه الکترودها   در هنگام اتصال کابل و الکترودها مطمئن شويد که هيچ قسمت فلزی الکترودها به زمين حفاظتی اتصال نداشته باشد . خواهد شد.  ECGنشده نزديک بيمار باعث عدم دقت شکل موج  تداخالت ناشی از الکترو کارديوگراف يا سيستم زمين  الکتروکوتر     ميزان کاهش داد . باعث تحريک سيستم آالرم گردد ، اين اثرات را می توان با اتصال مناسب الکترودها و کابل مطابق آنچه ذکر شده است به حداقل ) ممکن است شکل موج هايی شبيه موج های واقعی قلبی ايجاد کند که  LIMنوسانات ناشی از سيستم نظارت ايزوالسيون خط (     ثانيه طول می کشد تا دستگاه آالرم بدهد .  8در صورتی که بيمار دچار ايست قلبی شود مدت     سيستم گردد . فقط از اکسسری های توصيه شده توسط سازنده استفاده کنيد . استفاده از اکسسری های ديگر ممکن است باعث اختالل در عملکرد  باشد .   offسيستم در شرايط آريتمی قرار می گيرد آالرم آن فعال گردد حتی اگر ، آالرم در حالت 

  اگر شکل موجECG    . با وجود اتصال مناسب ليد دقيق نبود ليد را عوض کنيد 
  وجود دستگاه هايی که زمين نشده اند و يا سيستم الکترو کوتر نزديک بيمار باعث عدم دقت شکل موج می شود 
  ليدهایECG د آب نيست ، با بخار ، اکسيد اتيلن ، را به طور کامل در آب و مواد شوينده غوطه ور نکنيد چون کانکتور آن ض  به نوسانات و تغييرات منابع تامين ولتاژ در محل بسيار توجه نماييد .  بررسی بخشهايی از سيستم که قابل رويت هستند ، همچنين ملحقات و کابل ها را نيز چک نماييد .  نماييد که خرابی وجود نداشته باشد .                                 تجهيزات را از نظر مکانيکال چک   نکات زير را چک نماييد .                                                ECGقبل از استفاده از دستگاه   تست روزانه :   دستور العملهای نگهداری از سيستم :    را به هيچ وجه استريل نکنيد .   ECGکابل 



 صورت تعمير به وسيله فرد غير متخصص نخواهد داشت .در صورت بروز اشکال ، دستگاه بايد توسط فرد متخصص بررسی شود و سازنده هيچ تعهدی در موارد اشکاالت به وجود آمده در   توجه :    فی و ساير شرايط تست شود . کاليبرلسيون و يا تعميرات ، سيستم بايد توسط شخصی کارشناس از سوی شرکت اوسينا ، از لحاظ کييک سال يکبار ، يا بر اساس برنامه کاليبراسيون بيمارستان ، رسيدگی و چک کردن سيستم بايد صورت پذيرد پس از هر بار هر  بازديدهای دورهای :  کننده بر روی اجزا پاشيده و جاری شود ._  اجازه ندهيد مايع تميز   _  اجازه ندهيد مايع تميز کننده بر روی سطح اجزا باقی بماند .  _  اجازه ندهيد مايعی در داخل اجزا نفوذ کند .  _  هرگز از تميز کننده های روان در قسمتهايی نظير کانکتور ها و ... استفاده ننماييد .  ای جهت ضدعفونی کردن آنها وجود داشته باشد  آنها ، برنامه ._ توصيه می شود که جهت جلوگيری از خراب شدن سيستم ها در بيمارستانها و نگهداری طوالنی تردرصد انجام داد و سپس آنرا خشک کرد  70_  زدودن و پاک کردن سطح وسايل را می توان با الکل ايزوپروپانول   _  هرگز از مواد پاک کننده خورنده استفاده ننماييد .        _  سيستم را ازگرد و غبار پاک نماييد .        IPX 0_   قبل از تميز کردن دستگاه نوار قلب را خاموش کنيد و از برق بکشيد .  تميز کردن سيستم : 86kPa~106kPa فشار اتمسفر :   -6  گيرنده ها بايد در يک محيط جادار و مناسب و با امکان تهويه قرار گيرند .  -5  اين وسيله را هرگز در محيط های سمی و يا گازهای اشتعال آور استفاده ننماييد . -4  پرهيز نماييد . جلوگيری نماييد.هنگاميکه کامپيوتر درحال کارکردن می باشد از خاموش و روشن کردن مصرف کننده های ديگر با قدرت زياد کنار کامپيوتر  های الکتريکی ناشی از  ساير تجهيزات در جلوگيری از تداخل : از نزديک بودن  ميدان های مغناطيسی و ميدان  -3  اتاق کامپيوتر را تميز نگهداريد . -2 درصد توصيه می شود  . 70درجه سانتيگراد و رطوبت محيط کمتر از  30تا  10شرايط دمای محيط بين  -1   شرايط کارکرد عادی دستگاه :    با فشار و ضربه دچار آسيب ننماييد .در جابجا کردن دستگاه نوار قلب و ساير تجهيزات آنها را   50kPa~106kPa  فشار اتمسفر :   %93≥ نسبت رطوبت :  ċ ~55 ċ 40- دما :  غبار و گاز های خورنده نگهداری نماييد .طوالنی استفاده نخواهيد کرد ، آنها  را به شيوه ای مناسب بسته بندی نماييد و در جايی به دور از گردو  اگر تجهيزاتی را برای مدتی  حمل و نقل و جمع آوری دستگاهها :    آن استفاده نشود و با شرکت اوسينا تماس حاصل نماييد . ما بهترين راه حل را جهت کسب رضايت شما در اختيارتان می گذاريم .صدمه ديدن و يا خراب شدن  دستگاه به نظر می آيد ، جهت گرفتن نوار قلب هيچ بيماری از  اگر چنانچه هر گونه نشانه ای حاکی از


