دستورالعمل کار با دستگاه پالس اکسیمتری ( OXYPLETHمدل )520A-Nevametrix

 - 1هدف و دامنه کاربرد  :ایه دستًرالعمل جُت شرح کار با دستگاٌ پالس اکسیمتری

( OXYPLETHمدل 520A-

 )Neovametrixبا َدف کاربرد مًثر دستگاٌ ي َمچىیه وگُداری َرچٍ بُتر آن می باشد .
- 2شرح عملیات :
 ) 1-2اجسای دستگاه :

 - 1کلیذ خاهَش ٍ رٍضي ًوَدى  -2چراغ ًوایاًگر کاّص تاتری
 -4دکوِ قطع آالرم تِ هذت  2دقیقِ
 -6چراغ قطع آالرم تیطتر از  2دقیقِ

 -3کلیذ ًوایاًگر اتصال تِ ترق هستقین ضْر

 -5دکوِ  ٍ Audioقطع آالرم در دٍ ٍضعیت دٍ دقیقِ ای ٍ دائوی
 -7تٌظین حذ تاال ٍ پاییي آالرم

 -8چراغ چطوک زى آالرم

 -9کلیذّای تغییر پاراهترّا تر اساس صفحات هٌَ

 -10کلیذ اًتخاب ٍقایع ٍ ًوَدارّای ثثت ضذُ قثلی

- 11کلیذ تغییر رٍضٌایی صفحِ ًوایص )(contrast

 -12هحل ٍرٍد پرٍب  -13 sensor O2satصفحِ ًوایص
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 )2-2طرز کار:

تا کلیذ ضوارُ یک ) (powerدستگاُ را رٍضي کٌیذ  .تا یک آالرم کَتاُ ٍ عثارت  self testدستگاُ پس از چٌذ ثاًیِ رٍضي هی ضَد  .پرٍب یا
سٌسَر هرتَط تِ  O2satرا تِ طرز صحیحی تِ اًگطت دست تیوار هتصل کٌیذ  .تعذ از ترقراری اتصال  ،دستگاُ ضوي ًوایص ًوَدار تٌفس اعذاد هرتَط
تِ  O2sat ٍ Heart rateرا ًوایص هی دّذ  .عذد هرتَطِ تِ  O2satتصَرت درصذ ٍ در سوت چپ تاال ًوایص دادُ هی ضَد ٍ عذد هرتَط تِ
 Heart rateدر پاییي سوت چپ صفحِ ًوایطگر ًوایاى هی ضَد کِ تصَرت  Bpmخَاّذ تَد در صَرتیکِ رٍضٌایی صفحِ ًوایطگر را تخَاّیذ
ادُ کٌیذ ٍ .قایع ٍ ًوَدارّای ثثت ضذُ تا دکوِ ضوارُ  10قاتل تررسی است  .رٍضي تَدى چراغ ضوارُ ً 2طاًذٌّذُ
تغییر دّیذ از دکوِ ضوارُ  11استف
ایي است کِ تاتری فقط پاًسدُ دقیقِ کارایی دارد  .در صَرتیکِ حیي استفادُ از دستگاُ تِ ترق هستقین ضْر ٍصل تاضیذ چراغ ضوارُ  3رٍضي خَاّذ تَد
.
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دکوِ ضوارُ  5دکوِ ضٌیذار ) (audioجْت قطع آالرم تَدُ کِ اگر فطار هختصری تِ آى ٍارد کٌیذ چراغ ضوارُ  4رٍضي ٍ آالرم دستگاُ تِ هذت 2
دقیقِ قطع خَاّذ ضذ ٍ در صَرتیکِ آًرا ًگْذاریذ تعذ از چٌذ ثاًیِ چراغ ضوارُ  6رٍضي هی ضَد کِ ًطاًذٌّذُ قطع آالرم تیطتر از  2دقیقِ است  .چراغ
ضوارُ  8تصَرت چطوک زى تا یا تذٍى آالرم در هَاقعی کِ عیثی در کار تا دستگاُ تاضذ فعال است ٍ تا رفع عیة قطع خَاّذ ضذ .
در پاییي صفحِ ًوایص در صفحِ هٌَی اصلی  3عٌَاى هطخص ضذُ است :
 )1عٌَاى اٍل است سوت چپ ) : (Alert)(Eتا اًتخاب ایي دکوِ صفحِ هٌَی دیگری تاز هی ضَد کِ در آى قادر تِ تٌظین اتَهاتیک ٍ تٌظین
حذ تاال ٍ حذ پاییي آالرهْا خَاّیذ تَد  .تا دکوِ  RUNتِ صفحِ هٌَی اصلی هی تَاى ترگطت  .در تٌظین اتَهاتیک دکوِ هقاتل  Autoرا
اًتخاب کٌیذ ٍ در صَرتیکِ حذ تاال حذ پاییي آالرهْا را تصَرت  manualتخَاّیذ تٌظین کٌیذ تا دکوِ « »Setحذ هَرد ًظر را تا دکوِ ّای
 تغییر عذد هَرد ًظر را اعوال کردُ ٍ پس از اًتخاب ًْایی تا دکوِ  Runتِ صفحِ اصلی ترهی گردین .
 )2عٌَاى دٍم در سوت چپ  :جْت اجرای ًوَدارّای ثثت ضذُ قثلی تا دکوِ  Nextدر هٌَی تاز ضذُ هی تَاى ًوَدارّای هختلف را تازًگری
کرد ٍ تا دکوِ  Runتِ هٌَی اصلی ترهی گردین .
 )3عٌَاى آخر از سوت چپ (( )Aیا عٌَاى اٍل از سوت راست )  : MENUتا اًتخاب هٌَ صفحِ جذیذی تا  4پاراهتر در زیر هجوَعِ ای تٌام
 system optionهَاجِ هی ضَین :
 : AVGاًتخاب هیاًگیي SP O2
 : Lightتٌظین ًَر صفحِ ًوایطگر
 : Audioترای تٌظین هیساى  Volumترای اعذاد  Alert ٍ Pulseکِ از کوتریي هیساى صذا (صفر) تا تاالتریي (

) قاتل تٌظین است .

 : RUNترگطت تِ هٌَی اصلی
در صَرتیکِ پاراهتری را در هٌَ تِ دلخَاُ تغییر دادیذ ٍ پس از اتوام کار تا دستگاُ خَاستیذ کِ هحذٍدُ آالرهْا را تٌظین هجذد ) (resetکٌیذ
دکوِ  ALRTرا اًتخاب کٌیذ  ( .از هٌَی اصلی)
پرٍب  finger sensorرٍی تصَیر تِ هحل ضوارُ  12هتصل هی ضَد  .قاتل رکر است کِ ایي پرٍب جْت تالغیي طراحی ضذُ است ٍ ترای
اطفال هٌاسة ًوی تاضذ ٍ .ضَح تصَیر تا دکوِ ( contrastضوارُ  )11قاتل تغییر است .
تَجِ داضتِ تاضیذ ضَک الکتریکی ٍ حرارت تِ ایي دستگاُ آسیة خَاّذ رساًذ ٍ جْت ّوَارُ ضارش تَدى تاتری تْتر است پس از اتوام کار
تا دستگاُ تا اًتخاب دکوِ ضوارُ یک ) (powerدستگاُ را خاهَش کٌیذ .
هحل اتصال کاتل ترق دستگاُ در پطت دستگاُ در هحلی تا  socketسِ ضاخِ ای خَاّذ تَد.
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