
 

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

 موسوي.. مرکز آموزشی درمانی آیت ا
 کد

01/105 II 

    1/3/87 

 راهنماي استفاده از دستگاه
 2از     2صفحۀ     

 
 پدال )1

   خاموش/ کلید روشن  )2
 صفحه مانیتور )٣

 کلید سینکورنایز )۴

 کلید تعویض تنظیم خودکار و دستی )۵
 Safe Padشارژ به هنگام استفاده از  کلید )۶

 کلیدهای انتخاب سطح انرژی بر حسب ژول )٧
 )برق (نشانگر اتصاالت اصلی  )٨

 نشانگر انرژی ذخیره شده )٩
 Safe Padکلید ختلیه انرژی به هنگام استفاده از  )١٠

 میكروفون  )١١
 ECGکلید تنظیم کاغذ  )١٢

 كلید ثبت اسرتیپ )١٣

  ECGكلید تنظیم كاغذ  )١۴
 کلید ثبت وقایع )١۵

 ع صدای آالرم ضربان قلبکلید قط )١۶
 به پدال  ECGکلید تعویض ثبت   )١٧

 Pace Makerكلیدهاي تنظیمات   )١٨
 Pace Makerخاموش / کلید روشن  )١٩

 اکلید جا به جایی در صفحه منو و افزایش دهنده پارامرته-     :کلیدهای فهرست  )٢٠
 کلید انتخاب و تایید-                                            

منو و  کلید جا به جایی در صفحه-                                            
 کاهنده پارامرتها

  Originated by:              :  کننده  تهیه

 اکرم میثاقی  

  Controlled by:                  :     کنترل کننده 

  فریدون اسکندري

  Approved by:       :   تصویب کنندة نهائی

 سن یاريحدکتر  

 QMSمهر و امضاء دفتر مدیریت کیفیت  .پذیر است هرگونه تکثیر وکپی از این سند تنها از طریق دفتر مدیریت کیفیت مرکز امکان

  راهنماي کلیدها



دانشگاه علوم پزشكي و خدمات هبداشيت 
 درماني استان زجنان
 موسوی.. مركز آموزشي درماني آیت ا

ك
 د

٠١/١٠٥
II        
١/٣/٨٧ 

  راهنماي استفاده از دستگاه
  ١صفحة     

٢از  

:مشخصات دستگاه   

  پرایمدیک دفیبریالتور: نام دستگاه 

  XD110 :مدل 

  آلمان  :ساخت 

  11/86 /20   :تاریخ راه اندازي  

  شالچیالر: شرکت پشتیبان 

 

SN:73505000137 

  

  :شرایط نگهداري

  درجه سانتی گرا د 0 - 55  :  دما

  درصد   30 -  95   : رطوبت

  میلی بار    500 -  1060  : فشار اتمسفر

                

 مراحل بکارگیري دستگاه شوك پرایمدیک

  خاموش/ روشن کردن دستگاه با استفاده از کلید روشن    -1

 دستی/ انتخاب مد دستگاه اتوماتیک  -2

 انتخاب لیدهاي مورد نظر جهت مانیتور کردن -3

 ریق منو دستگاهتنظیم محدوده آالرم ضربان قلب از ط -4

 شوك دادن  -5

  برداشتن پدال ها -                

  آغشته کردن پدال ها به ژل -                

  انتخاب سطح انرژي -                

  فشار دکمه روي یکی از دسته پدال ها جهت شارژ کردن -                

  بیمارقرار دادن پدال ها بر روي قفسه سینه  -                

  فشار همزمان دکمه هر دو پدال جهت تخلیه شوك -                

  پاك کردن پدال ها  -                

  قرار دادن پدال ها در محل خود -                

                  :كننده  هتیه

:Originated by 
 اكرم میثاقي  

       :       كنرتل كننده 

 :Controlled by 
  فریدون اسکندري

           :تصویب كنندة ائي

:Approved by 
 حسن یاريدكرت 

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

مهر و امضاء دفرت مدیریت 

 QMSكیفیت 


