معاونت بهداشت استان اصفهان

راهنمای کاربری دستگاه

الکرتوشوک مارک Nihon Kohden

 -1شوك دهي دستي
ایي ًَع ضَن دّی تَسط پذال ّبی اوستزًبل ،پذ یه ثبر هػزف ٍ پذل ّبی ایٌتزًبل لبثل اجزا هیجبضذ.
ثزای ضَن دّی تَسط پذل ّبی اوستزًبل (پذل ّبی خَد دستگبُ)،اثتذا ثبیذ صل هخػَظ ثِ پذال ّب
هبلیذُ ضَد .در ایي حبلت پذل ّب را در هحل هَرد ًظز رٍی ثذى لزار دادُ ٍ همذار اًزصی هَرد ًظز را ثِ
ٍسیلِ دووِ چزخبى رٍی دستگبُ اًتخبة هی وٌین .ثزای ضبرص اًزصی ّن هی تَاًین اس دووِ رٍی غفحِ
دستگبُ استفبدُ وٌین ٍ ّوچٌیي اس دووِ ای وِ در وٌبر لسوت چپ پذل چپ ٍجَد دارد ٍ ثزای دضبرص
وزدى ثز رٍی ثذى ثیوبر ثعذ اس هبلیذى صل ثِ اًذاسُ وبفی رٍی پذل ّب اس دووِ ّبیی وِ در ثبالی سز پذل ّب
لزار دارد ،استفبدُ هی وٌین.

 -2شوك دهي sync
ایي ًَع ضَن دّی سهبًی استفبدُ هی ضَد وِ ثیوبر ECG ،دارد ٍلی هٌظن ًیست .در ایي هَرد اثتذا ثبیذ وبثل ّبی  ECGرا ثِ ثیوبر ٍغل وٌین ٍ ثب دووِ
 Leadوِ در غفحِ جلَیی دستگبُ لزار دارد ،لیذ  2را اًتخبة وٌین .سپس اًزصی هَرد ًظز را ثب دووِ چزخبى اًتخبة وٌین ٍ ثعذ حتوبً ثبیذ دووِ sync
رٍی غفحِ را فطبر دّین .دلت وٌیذ وِ ولوِ  syncرٍی غفحِ هبًیتَر ًَضتِ ضَد ٍ ثعذ اس ایي الذاهبت هطبثك ضَن دّی دستی ضَن ثِ ثیوبر دّین.
توجه :در غَرت عذم ٍجَد ووپلىس  QRSیب عذم تَاًبیی تطخیع آى حبلت  syncثبیستی غیزفعبل ثبضذ،درغیز ایٌػَرت تخلیِ اًزصی اًجبم ًویطَد.
توجه :اگز در ّز دٍ حبلت ضَن دّی دستی ٍ  syncاًزصی هَرد ًظز را اًتخبة ٍ ضبرص وزدین ٍ هٌػزف اس عول ضَن دّی ضذین ،ثِ ٍسیلِ
چزخبًذى دووِ چزخبى ثز رٍی  Disarmهی تَاًین اًزصی را در خَد دستگبُ تخلیِ وٌین.
توجه (کبربرد دکمه  :)Dischargeفمط در هَالعی وِ اس پذّبی یه ثبر هػزف ٍ پذال ّبی  Internalاستفبدُ هی ضَد ،ثزای  Dischargeوزدى
اًزصی اًتخبثی لبثل استفبدُ هی ثبضذ.
)Automated External Defibrillator( AED -3
ضَن دّی اتَهبتیه فمط تَسط پذّبی یه ثبر هػزف لبثل اجزا هی ثبضذ .ایي آیتن سهبًی استفبدُ هی ضَد وِ ثیوبر در ّویي لحظِ احتیبج ثِ ضَن
ًذاردٍ ،لی احتوبل هی دّین وِ در سهبى ّبی آیٌذُ ًشدیه ،احتیبج ثِ ضَن داضتِ ثبضذ .ثِ ٍسیلِ ایي آیتن ،دستگبُ ثیوبر را ثِ غَرت هتَالی آًبلیش وزدُ
ٍ سهبًی وِ ثیوبر احتیبج ثِ ضَن داضت ،خَدش ثِ ثیوبر ضَن هی دّذ.
در ایي رٍش اثتذا وبثل ّبی  ECGرا ثِ ثیوبر ٍغل هی وٌین ٍ لیذ  2را اًتخبة هی وٌینّ .وچٌیي پذّبی یىجبر هػزف را ثِ ثذى ثیوبر هیچسجبًین ٍ
وبًىتَر آى را ًیش ثِ دستگبُ ٍغل هیىٌین .دووِ چزخبى را ثز رٍی  AEDلزار هی دّین ،در ایي حبلت دستگبُ خَدش ثیوبر را آًبلیش وزدُ ٍ سهبًی وِ
ثیوبر احتیبج ثِ ضَن داضت؛ یه ضَن ثب اًزصی  051صٍل ثِ ثیوبر هی دّذ .ثعذ اس دادى ضَن ثِ ثیوبر ثِ هب  2دلیمِ ٍلت هی دّذ وِ ثز رٍی ثیوبر عول
 CPRاًجبم دّین .سپس یه ضَن  ٍ 211ثِ ّویي غَرت یه ضَن  271صٍل ثِ ثیوبر هی دّذ.
Pacing -4
ایي آیتن سهبًی استفبدُ هی ضَد وِ ثخَاّین ثِ ثیوبر  pacerخبرجی ٍغل وٌین ٍ فمط ثِ ٍسیلِ پذّبی یىجبر هػزف لبثل اجزا هیجبضذ .در ایي رٍش ًیش
اثتذا ثبیذ ثِ ثیوبر وبثل ّبی  ECGرا ٍغل وٌین ٍ لیذ  2را اًتخبة ٍ حسبسیت را ًیش  0اًتخبة وٌینّ .وچٌیي ثبیذ دلت وٌین وِ دستگبُ ثتَاًذ هَج ّبی
 QRSرا تطخیع دّذ .سپس پذّبی یىجبر هػزف را ثِ ثیوبر ٍغل وٌین ٍ همذار  Rateرا ثِ ٍسیلِ دووِ ّبی رٍی سز دستگبُ اًتخبة وٌین .ثبالی سز
دستگبُ دٍ دووِ  ٍ Rateضذت جزیبى لزار دارد وِ هزثَط ثِ  Pacingاست .همذار  Rateرا اًتخبة هی وٌین ٍ ضذت جزیبى را رٍی غفز هی گذارین ٍ
دووِ  Startرا فطبر دادُ ،ثعذ اس ضزٍع  paceضذت جزیبى را ثِ غَرت آّستِ ثبال هی ثزین تب ثِ همذار هَرد ًظز ثزسین Pacing .دٍ حبلت دارد:
 : Fixed سهبًی است وِ ثیوبر اغالً ً Rateذارد.
 : Demand سهبًی استفبدُ هی ضَد وِ ثیوبر خَد  Rateدارد ٍلی ووتز اس آى است وِ هب هی خَاّین.
 -5مبنيتورينگ
ثزای هبًیتَر وزدى ثیوبر ّن هی تَاى اس ایي دستگبُ استفبدُ وزد .ثزای ایي وبر ثبیذ دووِ چزخبى را رٍی  monitorلزار دادُ ٍ وبثل ّبی  ECGرا ثِ
ثیوبر ٍغل وٌین ٍ لیذ هَرد ًظز را اًتخبة وٌین.
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 -6تنظيمبت دستگبه
ثزای تغییز دادى تٌظیوبت دستگبُ ثبیذ دووِ چزخبى را رٍی  setupثزدُ ٍ تٌظیوبت هذًظز خَد را اًتخبة وٌیذ ٍ در غَرت ًیبس تغییز دّیذ .دقت کنيد
بدون اطالع مسئول مربوطه هيچ تغييري در تنظيمبت ندهيد.
 :Paddle setupهزثَط ثِ تٌظیوبت پذل ّب اس جولِ آالرم  ... ٍ HRهی ثبضذ.
 :ECG setupهزثَط ثِ تٌظیوبت اس جولِ فیلتز  ،ACثیوبراى دارای  ٍ paceهحذٍدیت ّبی آالرم  HRهی ثبضذ .
 : Report setupسهبًی وِ هی خَاّیذ اس اطالعبت ثیوبراى لجلی در دستگبُ استفبدُ وٌیذٍ ،ارد ایي آیتن ضذُ ٍ گشیٌِ  Reportرا اًتخبة هی وٌیذ .در
ایي گشیٌِ ضص ًَع گشارش گیزی ٍجَد دارد وِ گشیٌِ هَرد ًظز را اًتخبة ٍ دووِ  Recرا هی سًیذ تب ثزای ضوب پزیٌت ثگیزد.
 :Recorder setupهزثَط ثِ ثجت وزدى اطالعبت
:Date/Screenهزثَط ثِ تٌظیوبت تبریخ ٍ سبعت است .ثب گشیٌِ  2nd waveهی تَاى هَج دٍم ًوبیص دادُ ضذُ در رٍی غفحِ هبًیتَر را اًتخبة وزد.
 :Alarm setupهزثَط ثِ هحذٍدیت ّبی آالرم ّبی  ... ٍ PR ، HRهی ثبضذ.
 :Save reportیه سزی اطالعبت لجلی ثیوبراى در حبفظِ ًگْذاری هی ضَد.
:Basic check
هزثَط ثِ چه وزدى دستگبُ هی ثبضذ وِ ثبیذ ثِ غَرت رٍساًِ اًجبم گزدد وِ ثب چزخبًذى دووِ چزخبى رٍی ٍ Basic checkارد غفحِ آى هیطَین ٍ
 okرا هی سًین .ثِ دستگبُ فزغت هی دّین تب  Dischargeرا چه وٌذ ٍ سهبًی وِ ثَق دستگبُ ثِ غذا در آهذ دووِ ّبی  Dischargeرٍی پذل ّب را
فطبر دادُ سپس  yesرا سًین تب  voice ٍ alarmٍ Recorderٍ Batteryچه ضَد ٍ در آخز دستگبُ خَد  pacingرا چه هی وٌذ .در ایي حبلت
ثبیذ توبم گشیٌِ ّبی تیه دار ضذُ ثبضٌذ ،اگز یىی اس گشیٌِ ّب تیه دار ًطذ اس دستگبُ استفبدُ ًگزدد ٍ حتوبً ثِ هسئَل هزثَطِ اطالع دادُ ضَد.
نکبت ايمني و مهم:
دفتزچِ راٌّوبی استفبدُ اس دستگبُ را حتوبً لجل اس استفبدُ دستگبُ هطبلعِ ًوبییذ.
ثذى ثیوبر اس تخت ،اجسبم فلشی ٍ ولیِ هزالجیي ایشٍلِ گزدد.
ٌّگبم ضَن دادى در فبغلِ دٍ پذال در رٍی ثذى ،هزطَة (عزق) ًجبضذ.
اس لزار گزفتي هَثبیل در اطزاف دستگبُ خَدداری وٌیذ.
اس ضَن دادى ثب دست خیس ٍ آغطتِ ثِ صل خَدداری وٌیذ.
هیشاى فطبر السم ثِ ٍسیلِ پذل رٍی ثذى ثیوبر ایجبد گزدد.
سطح پذال ّب را وبهالً ثِ صل آغطتِ وٌیذ ٍ آى ّب را رٍی ّن وطیذُ تب صل توبم سطح پذال ّب را ثپَضبًذ.
تخلیِ ضَن ثز رٍی گبس خیس ،آة ٍ چسجبًذى پذال ّب ثِ ّن (ثِ طَر ولی ّز ضَن ًبدرست) خطز اًفجبر دارد.
حتوبً اس صل رسبًب استفبدُ ضَد .استفبدُ اس صل ّبی لَثزیىبًت ٍ یب سًََگزافی هَجت سَختي ثذى ثیوبر ٍ عذم ّذایت الىتزیىی غحیح خَاّذ ضذ.
مراقبت و نگهداري :
 پس اس ّز ثبر استفبدُ ،صل هَجَد ثز رٍی پذال ّب ثب پٌجِ ٍ الىل تویش گزدد .در غَرت خطه ضذى صل رٍی پذال ّب ،رٍی ثیوبر ثعذی هیشاى ٍالعی
اًزصی تخلیِ ًوی گزدد.
 دلت ضَد ثعذ اس استفبدُ ،وبثل ّب هزتت گزدد تب اس خزاثی وبثل ّب جلَگیزی گزدد.
ّ وَارُ سهبًی وِ اس دستگبُ استفبدُ ًوی وٌیذ ،آى را ثِ ثزق هتػل وٌیذ.
 ثزای هزالجت ٍ ًگْذاری اس ثبتزی هی ثبیست پس اس ضَن دادى ،ثبتزی وبهالً دضبرص گزدد ،ثِ طَری وِ وِ دیگز ًتَاى اس آى استفبدُ وزد ٍ سپس
ثِ ثزق هتػل ضَد تب وبهالً ضبرص وبهل گزدد .ثِ ایي غَرت اس خزاثی ثیص اس حذ ثبتزی دستگبُ جلَگیزی خَاّذ ضذ(.در استفبدُ ّبی خیلی ون)
 در غَرتی وِ ثبتزی دستگبُ اس ًَع ًیىل  -هتبل ّیذرایذ هی ثبضذً ،یبسی ثِ ضبرص ٍ دضبرص وزدى ثبتزی ًیست ٍ دستگبُ هی تَاًذ ّویطِ ثِ ثزق هتػل
ثبضذ.
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