راهنمای کار با دستگاه الکتروشوک  NIHON KOHDENمدل TEC-5521/5531

 -1در ابتدا با چرخاندن کلید سلکتوری در جهت عقربه های ساعت همزمان دستگاه روشن شده و می توانید
انرژی مورد نظر را انتخاب نمایید و دستگاه آماده شارژ می باشد.

 -2با فشردن کلید شماره  ) Charge ( 2که هم به روی بدنه و هم روی پدل طراحی شده است  ،دستگاه شارژ
می گردد .دستگاه در مدت  3ثانیه  022Jودر مدت 5ثانیه 072Jرا شارژ می نماید.

 -3جهت دشارژ کلیدهای شماره  3را بر روی پدلها همزمان فشار دهید تا تخلیه الکتریکی صورت گیرد.

*

شوک دادن سینکرونایز:





دقت داشته باشید زمانی از کلید  Syncمیتوانید استفاده نمائید که بیمار دارای ریتم قلبی باشد.

کابل  ECGرا به بیمار متصل نمایید ( .یا با تغییر آیکون  Leadدر حالت  Monitorآن را بر روی  PADDLEقراردهید).

با فشردن دکمه Sync

حالت سینکرونایز را فعال می نماییم .در این حالت کلمه  Syncبر روی صفحه نمایش ظاهر می شود

ونشانگر موج  QRSنیز روی صفحه نمایش به شکل خط چین ظاهر می شود.


*

بقیه مراحل مانند شوک غیر سینکرونایز است.

مراحل انجام تست روزانه الکتروشوک:
دستگاه بصورت اتوماتیک
تا  072Jشارژ خواهد شد

قرار دادن کلید سلکتوری

A

فشردن کلید OK

B

در حالت BASIC CHECK

بصورت همزمان پس از شنیدن صدای

C

بوق ممتد و پایان عمل شارژ شدن

پرسش از کاربر در خصوص

پرسش از کاربر در خصوص
صدای سخنگوی دستگاه :آیا

فشردن هر دو کلید تخلیه روی پدل ها

F

صدای سخنگو شنیده می شود؟

آالرم ( : )Alarm Checkآیا

پرسش از کاربر در خصوص
E

رکوردر(: )Recorder Check

صدای آالرم شنیده می شود؟

آیا رکوردر پرینت می گیرد؟

فشردن کلید YES

فشردن کلید YES

فشردن کلید YES

D
عمل

دشارژ

دستگاه

تست شده است و پس

این تست فقط

از آن باتری دستگاه

در مدل 5531

بصورت اتوماتیک چک
خواهد شد

انجام می شود

G

تست مربوط به پیس به صورت اتوماتیک
توسط دستگاه انجام می شود

در صورت صحیح بودن تمام موارد چک شده
هر پنج گزینه تیک خواهند خورد
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