
  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

  موسوي.. مرکز آموزشی درمانی آیت ا
  کد

01/106 II  

1/3/87  

  2از     2صفحۀ       راهنماي استفاده از دستگاه

                                                             
 درب پرینتر                                                                      - ١

  انصراف/ کلید خروج از منو   -5دکمه آزاد کننده درب پرینتر                                          - 2

 کلید حرکت به راست در منو   - 6صفحه نمایش                                                                   - 3

 Stop  /  انتخاب منو / کلید ورود به منوي اصلی  - 7کلید تعیین ارتفاع امواج                      -   1:  صفحه کلید - 4

  کلید حرکت به چپ در منو - 8پرینت                     کلید تعیین سرعت  -  2                 

  کلید فیلتر اصلی دستگاه -  3                 

  لرزش عضالنیکلید فیلتر  -  4                

  اتصال به شبکهکلید نشانگر  -   5                

   ECGکلید تعیین تعداد کانالهاي  -  6                 

  کلید نشانگر ریتم خارج از دوازده کانال -   7                

  کلید تعیین مشخصات بیمار -  8                

  )ساده  ECGثبت (  Startکلید  -   9                         

 ) تشخیصی ECGثبت (  Startکلید  -  0

 
 
 

  QMSمهر و امضاء دفتر مدیریت کیفیت   .پذیر است هرگونه تکثیر وکپی از این سند تنها از طریق دفتر مدیریت کیفیت مرکز امکان
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دانشگاه علوم پزشكي و خدمات هبداشيت 
 درماني استان زجنان
 موسوی.. مركز آموزشي درماني آیت ا

ك
 د

٠١/١٠٦II 
١/٣/٨٧ 

  ١صفحة       راهنماي استفاده از دستگاه
  ٢از  

:مشخصات دستگاه   

  ECG Bionet: نام دستگاه 

  Pcardio care 2000 :مدل 

   کره جنوبی :ساخت 

  1/88 /20   :ازي  تاریخ راه اند

  پزشک افزار پارسیان  :شرکت پشتیبان 

 

SN:  EHO00258 

  :شرایط نگهداري

  درجه سانتی گرا د 15 -30   :  دما

  درصد   20 -95   : رطوبت

  هرتز  60/50ولت،  100-240   : مصرفی برق

  :نحوه شست و شو 

  یک بار در ماه –توسط پنبه آغشته به الکل  

  

 ECG Bionet ستگاه ارگیري دمراحل بک

  

  اتصال کابل لیدها به دستگاه  )١

   ECGآغشته کردن چست لیدها به ژل  )٢

  اتصال چست لیدها بر روي سینه بیمار )٣

  روشن کردن دستگاه با استفاده از کلید پشت دستگاه )۴

  تنظیم پارامترهاي دستگاه با استفاده از صفحه کلید یا کلید منوي اصلی دستگاه )۵

  ساده ECGجهت گرفتن  9انتخاب کلید شماره  )۶

  تشخیصی ECGجهت گرفتن  0انتخاب کلید شماره  )٧

  Stopانتخاب کلید  )٨

  

  

هرگونه تكثري وكپي از این سند تنها از طریق دفرت 
 .پذیر است مدیریت كیفیت مركز امكان

مهر و امضاء دفرت مدیریت 

 QMSكیفیت 


