
پارامتر

  عملکردکلیدها:-الف

کلید پاور-1

براي دو ثانیه دکمه را فشار داده و نگه ثانیه فشار داده و نگه دارید تا دستگاه روشن شود و سپس دوباره  2این دکمه را براي 

  دارید تا خاموش شود.

  در این سیستم کار نمیکند.: فشارخون-2

نشان میدهد. براي اینکه از   ""Frozenبا یک بار فشردن دکمه، سیستم ثابت میشود و روي صفحه نمایش  :   دکمه فریز-3

  را دوباره فشار دهید. این حالت خارج شود و دوباره حرکات را ثبت کند، این دکمه

شود.اگر در حالت فریز این دکمه را فشار  کمدر حالت مانیتورینگ این دکمه را فشار دهید تا صداي اسپیکر : کم کردن صدا-4

  دهید نمودارهاي ثبت شده را به ترتیب از اول به آخر نشان میدهد.

شود.اگر در حالت فریز این دکمه را زیاد در حالت مانیتورینگ این دکمه را فشار دهید تا صداي اسپیکر  : زیادکردن صدا-5

  فشار دهید نمودارهاي ثبت شده را برعکس (از آخر به اول) نشان میدهد.

فتن کند و اگر دوباره آن را فشار دهید این عمل متوقف میشود.در حالت بعد از گذاشتن کاغذ داخل پرینتر، دکمه پرینت را فشار دهید تا دستگاه شروع به پرینت گر :دکمه پرینتر-6

  فریز با فشردن این دکمه میتوان از نمودار روي صفحه نمایش پرینت گرفت و با دوباره فشردن کلید این کار متوقف میشود.

در قسمت تنظیمات با فشردن این دکمه به صفحه اصلی بازگردید. با فشردن این دکمه فشار نمایش داده شده به مقدار اولیه بازمیگردد.: دکمه ریست-7

در حالت فریز براي  د.در حالت مانیتورینگ سلکتور را بچرخانید و فشار دهید تا ناحیه اي که روي صفحه نمایش آبی شده انتخاب و سپس وارد تنظیمات مورد نظر شو: سلکتور-8

  بچرخانید.عوض شدن صفحات نمودارهاي ثبت شده سلکتور را 

ست ولی اگر از این در حالت نرمال نشانگر سبز است. در حالت مانیتورینگ یا ضربان قلب جنین چشمک میزند.وقتی که ضربان قلب در محدوده مشخص شده باشد سبز ا: نشانگر-9

  رنگ خطر (نارنجی) درمی آید. همحدوده بیشتر شود نشانگر ب

  که شکل موج ها، منو ها، آالرم ها، پارامترهاي اندازه گیري فیزیولوژیکی را نمایش میدهد. TFT اینچی 10.2یک صفحه نمایش : صفحه نمایش-10

  پروب را نگه میدارد.: نگهدارنده پروب-11

ACنشانگر -12

شارژ است، بعد از کامل شدن شارژ نشانگر خاموش وقتی که منبع تغذیه خارجی متصل میشود، این نشانگر نارنجی است و نشان دهنده این است که دستگاه در حال : نشانگرشارژ-13

  میشود.

  زمانی که این نشانگر سبز است دستگاه از باتري داخلی استفاده میکند. :نشانگروضعیت باتري-14

  :صفحه نمایش-ب        

شکل موج ها-1

) و شکل موج حرکت جنین TOCO، شکل موج فشار انقباضات شکمی( FHRشکل موج ها از باال به پایین عبارتند از: شکل موج 

  (کاربر میتواند انتخاب کند که نمایش داده شود یا بسته شود).

  .پارامترها2

  پارامترها در سمت راست صفحه نمایش داده میشوند:

)unit : bpmضربانات قلب جنین بر دقیقه (تعداد ،)FHRضربان قلب جنین ()1

Alarm Off  .فقط زمانی نمایش داده میشود که آالرم خاموش باشد :   

) وقتی که صفحه نمایش روشن است میتوانید میزان صدا را با کلید  کم/ 0-7(نشانگر حجم صدا: در هشت سطح است  

  زیاد روي پنل تنظیم کنید.

  )TOCOشکمی () انقباضات 2

  ). این مقدار در حالت فریز معنایی ندارد.100تا  0نمایش مقدار انقباضات شکمی (مقادیر نسبی از 

  : شمارش دستی حرکات جنین MFM: شمارش خودکار حرکات جنین      FM (  ،AFM) حرکت جنین (3

. اطالعات3

ل شبکه، عالمت پرینتر، سرعت پرینتر، بخش اطالعات در قسمت پایین صفحه است، که حالت کنونی مادر و دستگاه را نمایش میدهد. از چپ به راست: میزان انرژي (شارژ)، عالمت اتصا

ID .بیمار، میزان صداي آالرمها ، اطالعات هشدار، تاریخ/زمان را نمایش میدهد  

  اطالعات هشدار:. 

 محدوده پارامتر روشن باشد، هنگامی که مقدار پارامترها از این محدوده خارج شود دستگاه آالرم میدهد.آالرم  

در هنگام خروج کاغذ از پرینتر درب پرینتر درست بسته نشده باشد و یا پرینتر بد عمل کند، دستگاه آالرم میدهد  

است در این صورت سیستم آالرم میدهد و اطالعات االرم پرینتر نمایش داده میشود کاغذ ها به بیرون رانده شوند یعنی درب پرینتر درست بسته نشده.  

  

M301فتال مانیتورینگ اهنماي سریع استفاده از ر  شرکت فنون طب نقش جهان

شکل 

موج 

اطالعات

نمایشگر



توضیح منو تنظیمات  -پ        

آیتم مورد نظر را چرخانده و زمانی که درحالت مانیتورینگ سلکتور را چرخانده، قسمت پارامتر را در سمت راست صفحه انتخاب کرده و فشار دهید تا وارد منوي اصلی شوید. سلکتور 

  برده وفشار دهید تا خارج شوید. Xودرآخربراي خروج از تنظیمات ،سلکتور را روي آبی شد سلکتور را فشار داده تا وارد تنظیمات مربوطه شود.

برخی تنظمات ضروري: (جهت کسب اطالعات بیشتر دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید)  

  تنظیم تاریخ:

Main menuDate setup   رويX .فشار دهید تا خارج شود

  دقیقه): 60طول مدت پرینت گرفتن(تا

Main menu  System setup   Print Lenth   رويX .فشار دهید تا خارج شود

  )3تا0تنظیم صداي هشدار: (

Main menu  System setup    Alm Vol            رويX فشار دهید تا خارج شود.

3cm/minالی1cm/min   سرعت پرینت:

Main menuPrint SetupPRT Speed

  جهت پرینت: TOCOتنظیم موقعیت 

Main menu  Print Setup  TOCO 0 Position         65تنظیم روي

Main menu  Print Setup                      TOCO100 Position     383تنظیم روي

  جهت پرینت: FHRتنظیم موقعیت 

Main menuPrint SetupFHR 90          690تنظیم روي  

Main menu         Print Setup   FHR 210         1006تنظیم روي  

Alarm  Setup تنظیمات هشدار جنین

Alarm Enable :هشدار خارج از محدوده بودن پارامتر جنین :ON   ، فعالOFF .غیر فعال

ALM HI_ LIMITهشدار بیشتر از حد مجاز بودن :FHR   190، 180، 170، 160: انتخاب هاي مقدور bpm .هستند  

ALM LO_ LIMITهشدار کمتر از حد مجاز بودن :FHR   120، 110، 100، 90: انتخاب هاي مقدور bpm .هستند  

Alarm Delay فاصله زمانی از وقتی که :FHR  ثانیه هستند. 30ثانیه و  15خارج از محدوده کشف شود تا زمانی که هشدار آغاز شود. مقادیر قابل انتخاب  

PRT_ ALM ENABLE :خطاي پرینتر،   فعال کردن هشدارON ،فعال :OFFغیر فعال :

  طرز استفاده ازدستگاه:-ت         

برقاتصال 1-

ونماییددستگاه متصلچپسمتکابل برق را به سوکت مربوطه در شهربرقازاستفادهصورتدر.نمایدکاردستگاهداخلشارژقابلباتريهمچنینشهربرقبامیتوانددستگاهاین

.میشودروشندستگاهپانل،رويپاوردکمهفشردنبا.نماییدوصلبرقبهرادیگرانتهاي

  قرار دادن کاغذ -2

 پانل مربوط به پرینتر را باز کرده و بسته کاغذ مربوطه را به نحوي که خطوطFHR  در سمت چپ وTOCO  .در سمت راست قرار گیرند را در درون محفظه قرار دهید

.کاغذ را بکشید تا مطمئن شوید که هر دو سمت کاغذ موازي با دو طرف پرینتر باشد

.پانل مربوط به پرینتر را ببندید  

  روشن کردن دستگاه :-3

یید.پس از مالیدن ژل بر روي پروب التراسوند آن را بر روي شکم جابجا کرده تا واضح ترین سیگنال صوتی شنیده شود، سپس کمر بند را محکم نما

 ترانسدیوسرTOCO  مرجعرا فشار داده تا عدد مربوط به انقباض با عدد  بر روي فندوس ناحیه رحمی قرار دهید ، پس از محکم کردن کمر بند مربوط ، کلید 

تنظیم گردد پس از آن با تنفس مادر باید انقباضات ناحیه شکمی بر روي صفحه نمایشگر نمایش داده شود .

  حجم صداي بلند گو را کنترل مینماید.  ▲و  ▼کلیدهاي

مینماید.، محتواي نمایشگر را چاپ در صورت نیاز با فشار دادن کلید پرینت  

  :استفادهازپس-4 

 کنیدخاموشرادستگاه.

 نماییدجدادستگاهرويازژلکردنپاكازپسراترانسدیوسر.

 نمایید  جدارابندهاکمر.

نماییدپاكبیماربدنودستگاهازراهاژل.

شودآنها جلوگیريبهآسیبازتانکنیداستفادهدستگاهپروبکردنتمیزبرايکنندهعفونیضدمحلولازوجههیچبه.

  :دستگاهازمراقبت-د       

 ترانسدیوسرهامورددرخصوص(به .نماییددقتآنجابجاییدراماداردراالزمپایداريدستگاهچهاگر(

 پذیردصورتشرکتآننمایندهیاواصلیشرکتتوسطبایددستگاهسرویس.

 میشودترانسدیوسرهاخرابیباعثروغنیژلهاي .شودتهیهمعتبرسازندهازآبکیژل.

نماییدپاكراژلاستفادهبارهرازپس .
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