
  کار با اسپیرومتریراھنمای

  نحوه کار با صفحھ کلید:

  ثانیھ٢حدود  ON/Offفشار دادن دکمھ روشن/خاموش کردن:

  ٠ایجاد فاصلھ بین حروف: فشردن کلید 

  ٠برگشتن بھ منوی قبلی: فشردن و نگھ داشتن کلید 

General Settings   (تنظیمات عمومی)

Select language  

Select date  

Time  

LCD Contrast  

Altitude  

Humidity

  منوی اصلی دستگاه:

Perform test: (انجام تست)  

NEW.انجام تست برای فرد جدید با وارد کردن مشخصات فردی :

Recall.انحام تست برای فردی کھ قبال تست انجام داده است :  

ADD  نجام داده است.: اضافھ کردن تست بھ تست ھای قبلی بیمار، از ھمان نوع تستی کھ قبال ا

POST دقیقھ بعد از انجام تست دارو مصرف میکنند ٢٠: برای بیمارانی کھ برونشیت ریھ دارند

یا ورزش میکنند و دوباره تست انجام میدھند و این تست با تست قبلی مقایسھ میشود. 

New.گرفتن تست جدید از فردی کھ قبال تست انجام داده است :

: Quickع بدون وارد کردن مشخصات فردی.انجام تست سری

) در این نوع تست مقادیر مورد انتظارpredicted.مشخص نمیشوند (

View Results(مشاھده نتایج)  

Print Results:

Single Test:پیرینت گرفتن از یک تست خاص  

Dare range:پیرینت گرفتن در یک محدوده زمانی خاص

  

Configuration

  



Test Settings:(تنظیمات آزمایش)  

Predicted:(مقادیر قابل انتظار).با توجھ بھ نژاد و ملیت افراد برای ھر کشور متفاوت است

 در ایرانERS/ ECCS

Add. Ped.(مقادیر مورد انتظار برای کودکان): برای ھر کشور متفاوت است  

Value Sel)پارامترھا): انتخاب بھترین

Best Value (بھترین مقادیر): با انتخاب این گزینھ از ھر آزمایش بھترین مقادیر را انتخاب

میکند.

Best Trial (بھترین آزمایش): با انتخاب این گزینھ آزمایشی را انتخاب میکند کھ بھترین

مقادیر را دارد.

Interpretation) تفسیر دستگاه):نوع

Gold

NLHEP

-----تفسیر آزمایش بعھده پزشک میباشد.اه: خاموش کردن تفسیر دستگ .  

Lung Ageنمایش سن ریھ :

OFF.سن ریھ را نمایش نمیدھد :

ON.فقط در افراد سیگاری سن ریھ را نمایش میدھد :  

Automated QCکنترل کیفیت بصورت خودکار :

ON دستگاه بصورت اتوماتیک تعیین میکند کھ کدام تست قابل قبول است. تست انجام شده را :

ارزش گذاری میکند.Fتا  Aاز 

OFF (خاموش کردن کنترل کیفیت دستگاه): ھر آزمایش میتواند بصورت دستی قابل قبول

  تعیین شود.

FVC Selection

FVC :.کل نمودار بازدم را نمایش میدھد

FEV6 : ثانیھ اول نمودار بازدمی را نمایش میدھد.۶فقط  

PEF Unit :(واحد سرعت اوج بازدمی) سرعت جریان ھوایی است کھ فرد از ریھ خارج میکند

تا بھ ماکزیمم برسد.

L/S             L/min                         OFF  

Storage:(ذخیره سازی)



All Curvesمیدھد.: منحنی تمام آزمایشات را نشان

Best Curve.فقط منحنی بھترین آزمایش را نشان میدھد :  

General Settings(تنظیمات عمومی)

Time Form)٢۴ ساعت)١٢ساعت یا

Date Form

Date(تنظیم تاریخ)

Time(تنظیم زمان)

Alpha ID وارد کردن)ID( بصورت حروف

Yes                              No

Syringe Vol(حجم سرنگ برای کالیبره کردن)

Height Unit:(قد)

m/cm                  ft/in

Temprerature Unit:(دما)

C                     F

Weight Unit:(وزن)

Kg          lb(لیبرا)

Age / Birth  (بر حسب سن یا تاریخ تولد)

Language

LCD Contrast نور)LCD(

Altitude(ارتفاع از دریا)

Humidity(رطوبت)

Speaker Vol(میزان صدا)

Mode:

Diagnostic آزمایشبرایمتنوعوگستردهھایگزینھ: در حالت تشخیصی

آمریکاتوراکسجامعھو) ERS(اروپاتنفسانجمناستانداردھایبامطابقاسپیرومتری

)ATS(.ارائھ میشود



FVC, FVL, Tidal FVL, SVC, MVV, OSHA, Disabilityتمام ازمایشات 

٣را انجام میدھد. در این مد اندازه منحنی قابل تنظیم است. برای اتمام تست نیاز بھ 

آزمایش قابل قبول دارد.

FRONTLINEای ارائھ سادهبسیارکاسپیرومتریگیریاندازهگزینھ، :  در این حالت

.میشود

نیاز است. فقط منحنی بھترین آزمایش را قبول آزمایش قابل ٢برای اتمام تست فقط 

نمایش میدھد. در گزارش کوچکترین منحنی را میدھد.

NLHEP:  اینرا ارائھ میدھد.ریھملیبھداشتپرورشوآموزشالزاماتتماماین مد

).FEV6مانورفقط(است.FRONTLINEحالتازترمحدودکمیحالت

REPORT Settings(تنظیمات چاپ)

Printer color

DATA      )Best data , 3 Best data(

Curve(منحنی)     )Best , 3 Best(  

Graph      (سایز نمودار)  

Header 1, 2, 3,4(گذاشتن تیتر باالی صفحھ چاپ شده)  

Size          )A4 , letter, default(  

Quality      )fine, default, Normal, draft(

Factory Defaultsریست کردن تنظیمات و برگرداندن بھ حالت اولیھ :  

Device Information

EDIT DATABASE(ویرایش اطالعات بیماران)

Check  Calibrationدستگاه(کالیبره کردن(  

  

  


