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با  ) QRSكمپلكس  (ECG صداي بوق شدت :بوقكليد صداي   11
استفاده از كليدهاي نرم افزاري تنظيم و روي صفحه نمايش نشان داده 
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را فشار دهيد ) كم (–و ) زياد+ (كليدهاي : كليدهاي انتخاب انرژي  26

  .تا سطح انرژي مورد نظر روي صفحه نمايش ظاهر شود
  .  دفيبريالتور تا انرژي تنظيم شده شارژ ميشود:كليد شارژ انرژي  27

 بعد از فشردن كليد شارژ ، هنگاميكه دفيبريالتور :چراغ نشانگر شارژ  28
   . ه شود ، چراغ روشن ميشودآماده تخلي

 براي تخليه انرژي شارژ شده ، بايد پدالها :كليدهاي تخليه انرژي  29
روي بدن بيمار قرار گيرد و با فشردن و نگاه داشتن همزمان دو كليد 

  . نارنجي ، شوك روي بدن بيمار تخليه ميشود
   روي نوارECG شروع و قطع ثبت :كليد پرينتر 30
 ، Apex از پدال MFC براي جدا كردن كابل  :MFCضامن كابل  31

  . ضامن را در جهت فلش حركت دهيد و كابل را به سمت عقب بكشيد
  

  :  در حالتهاي كاري مختلف M Series مدل ZOLLالصه نحوه استفاده از دستگاه الكتروشوك خ
  :  مانيتورينگ _الف 
 . چرخانيد بMONITORرا روي حالت ) 1(سوئيچ انتخاب حالت كاري  .1
، ليد و سايز ) 8(و انتخاب سايز ) 7(انتخاب ليد با استفاده از كليدهاي  .2

 . مناسب را انتخاب كنيد
، كليد شروع و قطع پرينت ) پرينت(در صورت نياز به گرفتن ركورد  .3

 . را فشار دهيد) 10(
  :  دفيبريالسيون با استفاده از پدالها _ب 

 . بچرخانيدDEFIBحالت را روي ) 1(سوئيچ انتخاب حالت كاري  .1
 . پدالها را از روي دستگاه برداشته و ژل بزنيد .2
يا با ) ( Sternum) 26با استفاده از كليد انتخاب انرژي روي پدال  .3

مقدار انرژي ) ) 2(استفاده از كليدهاي انتخاب انرژي روي پنل دستگاه 
 )  ژول ميباشد120انرژي پيش فرض (مطلوب را انتخاب كنيد 

يا با استفاده از ) ( Apex) 27 از كليد شارژ انرژي روي پدال با استفاده .4
 . ، انرژي انتخابي را شارژ كنيد) ) 3(كليد شارژ روي پنل دستگاه 

پدالها را روي سينه بيمار قرار داده ، اطراف بيمار را خالي كرده و شوك  .5
  . روي بدن بيمار تخليه كنيد) 29(با فشردن همزمان دو كليد نانجي را 

   :  چندمنظوره دفيبريالسيون با استفاده از پدهاي_پ 
.  بيمار در محل مشخص شده بچسبانيد را روي بدنچندمنظورهپدهاي  .1

را ) 1(سوئيچ انتخاب حالت كاري  و  را به پدها متصل كنيدMFCكابل 
 . بچرخانيدDEFIBروي حالت 

ژي مقدار انر) 2(با استفاده از كليدهاي انتخاب انرژي روي پنل دستگاه  .2
 )  ژول ميباشد120انرژي پيش فرض (مطلوب را انتخاب كنيد 

 . ، انرژي انتخابي را شارژ كنيد) 3(با فشار كليد شارژ روي پنل دستگاه  .3
، ليد ) 7(براي استفاده از آناليز دستگاه ، با استفاده از كليد انتخاب ليد  .4

PADS را انتخاب كرده ، سپس كليد ANALYZE) 5 ( را فشار
 . اده و منتظر نتيجه آناليز بمانيدد

انرژي روي بيمار  )  4(با فشار كليد تخليه انرژي روي پنل دستگاه  .5
 . تخليه شود

  :  پيس موقت غيرتهاجمي _ت 
 .  را به بدن بيمار متصل كنيدECGالكترودهاي  .1
 را روي بدن بيمار در محل مشخص شده بچسبانيد چندمنظورهپدهاي  .2

 را به پدها MFCو كابل .  با بدن مطمئن شويدو از اتصال مناسب آنها
  .  متصل كنيد

 . بچرخانيدPACERرا روي حالت ) 1(سوئيچ انتخاب حالت كاري  .3
 باالتر از ppm 20 تا 10) 21(ريت پيس ميكر را با سوئيچ تنظيم ريت  .4

 ) است70ريت پيش فرض . (ريت بيمار تنظيم كنيد
نيد تا اثر كپچر شدن ميزان شدت جريان تحريك را به تدريج زياد ك .5

شدت ) . شدت جريان پيش فرض صفر است. (روي مانيتور ديده شود
 . باالتر از حد آستانه تنظيم شود% 10جريان 

  :Biphasic  و Monophasicمقايسه سطوح انرژي  
360 300 200 150 100 75 50 Monophasic 
200 150 120 100 75 50 30 Biphasic 

  

  : )ر مهمبسيا(نكات ايمني 
  . پدالها را به هم نچسبانيد،تخليه شوك هنگامبه هيچ وجه  .1
 .  تخليه شوك، گاز خيس بين پدالها قرار ندهيدهنگامبه هيچ وجه  .2
 ژول را انتخاب كنيد، شارژ نموده و در 30 انرژي ،براي تست دستگاه .3

حاليكه پدالها روي دستگاه در جاي مخصوص خود قرار دارند، با فشردن 
. دستگاه تخليه كنيدخود ، انرژي را روي ) 29(دو كليد نارنجي همزمان 

 .  نشاندهنده عملكرد صحيح دستگاه استTEST OKپيغام 
روي تخليه  ژول و 30انرژي (تست دستگاه فقط تحت شرايط ذكر شده  .4

 به هم چسباندن پدالها يا استفاده از گاز خيس . بايد انجام شود) ستگاهد

  
  . ي دستگاه ميشودبراي تست موجب آسيب جد

دستگاه انرژي شارژ شده را روي هوا تخليه نميكند و حتماً بايد پدالها اين  .5
 . روي بدن بيمار قرار داده شود

 و با فشاري براي شوك دادن حتماً سطح پدالها را كامالً به ژل آغشته كنيد .6
وي بعد از اتمام كار حتماً ژل ر . كيلوگرم روي سينه فشار دهيد5در حدود 

 .با الكل تميز شودكامالً طح پدالها س
دستگاه ظاهر شد، نمايشگر  روي FAULTدر صورتيكه هرگونه پيغام  .7

 . دستگاه را خاموش نموده و به نمايندگي ارسال نمائيد

  :نمايندگي انحصاري در ايران 
 شركت توليدي جهان گسترش تجارت


