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میزان انرژی شوک برای 
(کودکان) دفیبریالتور

  شوک اول دو ژول بر کیلوگرم
  شوک دوم چهار ژول بر کیلوگرم
 شوک های بعدی بیشتر مساوی چهار

حداکثر ده ژول برکیلوگرم ، ژول بر 
نکیلوگرم یا به مقدار دوز بزرگساال

میزان انرژی شوک برای 
(بزرگساالن ) دفیبریالتور

بر اساس توصیه شرکت سازنده: بای فازیک
ن  به عنوان مثال دوز پیشنهادی  بی)دستگاه 

در صورت نامشخص  . عمل نمایید( ژول200-120
یا دوز بعدی مساوی. بودن انتخاب باالترین ژول

بیشتر از دوز اولی
ژول360:مونو فازیک 



:  مکانیسم شوک الکتریکی 

تریکی این دستگاه در مدت زمانی بسیار کوتاه یعنی چند هزارم ثانیه انرژی الک

.با ولتاژباال را آزاد می کند

 این ولتاژ باال سپس دپوالریزاسیون تمام سلولهای قلبی می شود و
اجازه بدست گرفتن رهبری ضربان  SAرپوالریزاسیون بدنبال آن به گره 

.سازی قلب و یا اعمال پیس میکری می دهد



اساس کاِر دستگاه دفیبریالتور 

یکنمودنشارژبرایبزرگداخلیباطرییکیاوتغذیهمنبعیکدفیبریالتوراز

االکترودههمانیافلزیقطعهدو.کندمیاستفادهژول400تا5مقادیربینحجیمخازن

نرژیا.گیردمیقراربیمارسینهطرفدوهررویبرواستمتصلدفیبریالتوربه

توسط)بیمارسینهمیانازدیگرالکترودبهالکترودیکازخازندروندرشدنذخیره

ضربانوشدهمنتقلقلببهشوکایننتیجهدرکهگرددمیدشارژیاآزاد(بیمارسینه

مربوطورمانیتیکدفیبریالتورهاهمچنین.گرددمیبازقلببهمجددا ً(منظم)ریتمیک

واحدودهدمینمایشراشکلدایما ًکهدارندالکتروکاردیوگرامکنندهثبتوECGبه

.استژولآنگیریاندازه



انواعًدفیبریالتور

.وندشمیارایهخودکارنیمهوخودکارخارجی،داخلی،کاشتنی،انواعدردفیبریالتورها

کاملژشارتااستالزمشود،نمیاستفادهدستگاهازکههاییزماندرسیستمنگهداری

درانجامد،میطولبهساعت24تا4سیستمنوعبهبستهمعموالا کهاتاقدمایدر

.باشدمداومشارژحال



:روشهای کاربرد دستگاه دی س ی شوک

سینکرونیزهغیرروشوهماهنگیاسینکرونیزهروشدوبهشوکاعمال

Syncronizeکلیدازشوکنوعانتخاببرای.شودمیانجام(دفیبریالسیون)

توسطORSکمپلکستشخیصباعثکلیداینفشردنواقعدر.شودمیاستفاده

.باشدمیTموجانتهایزماندرالکتریکیجریاناعمالودستگاه

استفادههماهنگغیرروشازباشدVFیانبضبدونVTدارایبیمارچنانچه

.شوددادهسیکنرونیزهشوکاستبهترصورتاینغیردر.کنیممی



:انواع روشهای شوک دادن

1. كردن   دفيبريلهD/C shock (Defibrillation)    يا
شوك غيرهمزمان 

2.كارديوورژنCardio version)  ) شوك همزمان يا
Synchronized)  سينكرونيزهشوك يا.
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دفيبريله كردن  

D/C shock (Continues Defibrillation)

مشخصامواجدارایقلبریتمدربیمارصورتیکهدرQRSوT

کمیحدبهشدهایجادریتمیدیسدلیلبهقلبیبروندهونباشد

بطنی،نفیبریالسیومثلاست،رفتهبینازبیمارهوشیاریکهشده

استفادهکشونوعاینازنبضبدونبطنیتاکیکاردییابطنیفلوتر

هردروبیمارریتمبهتوجهبدوندستگاهروشایندر.میگردد

مایدمینتخلیهراخودانرژیتخلیهدکمهرویفشارمحضبهزمانی

(کورشوک)
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شوک سینکرونیز یا کاردیوورژن : Sync

(a در این روش بیمارconsiouseاده و انرژی الکتریکی به مقدار کم ودر زمان معینی به بیمار د

.تخایه می شود Rتخلیه می شود یعنی انرژی 

دارند QRS مورد اریتمی هایی بکار می رود که (b

(c در اریتمی های دهلیزی بکار می رود :PAT ،فیبریالسیون دهلیزی ، فلوتر دهلیزی ، تا کیکاردی بطنی با نبض

d ) ژول می باشد200تا 25مقدار انرژی.



DC shock :محل قرارگیری پدال ها در DC shock :محل قرارگیری پدال ها در 

نیدهًدرًسمتًراستًجناغًسینهًدرًسطحًدومیینًفضیایًبیینًد

وًدیگییریًدرًامتییدادًخییطًمیییدًکالویکییلًو( قاعییدهًقلییبً) ایً

.فضایًبینًدندهًایًپنجمًمیًباشدً



:تست دستگاه :تست دستگاه 

. را انتخاب کرده و کلید شارژ را فشار دهید 30برای انجام تست، دستگاه را در حالت شوک قرار داده ، انرژی 

پدالها را فشار دهید  test okروی صفحه نمایش ظاهر می شودسپس به طور همزمان دو کلید نارنجی رنگ روی 

در صورت عملکرد صحیح دستگاه پیام. تا شوک روی خود دستگاه تخلیه شود 

انجام می شود و انتخاب هر انرژی دیگر برای تست غیر مجاز استژول 30انرژی تست دستگاه فقط در 



:نگهداری از دستگاه 

:تست دوره ای 

بررسییً.تجهیزاتًاحیاءًبیمارًبایدًبهًگونهًایًنگهداریًشودًکیهًبیرایًاسیتفادهًآنییًآمیادهًباشیدً

ینانًحاصلًتاًازًعملکردًصحیحًدستگاهًاطمعملکردًدستگاهًبایدًدرًابتدایًهرًشیفتًانجامًشود

.شودً

:در هنگام بازدید از دستگاه به نکات زیر توجه کنید 

(aدستگاهًتمیزًباشد.

.باشد سطح فلزی پدالها تمیز و عاری از هر گونه ژل یا آلودگی (b

.باشند وتمام کابلها و کانکتورها بررسی شوند تا در وضعیت مناسبی c)هیچ بریدگی یا پارگی نداشته باشند

(dازًشارژًکاًملًباطریًدستگاهًاطمینانًحاصلًکنید.



تمیز کردن دستگاه

:برایًتمیزًکردنًدستگاهً،ًپدالهاًوکابلًهاًروشهایًزیرًتوصیهًمیًشودً

الکلًسفیدًوًپنبه( 1

محلولًصابونًوًآبًوپنبهً( 2 برای تمیز کردن رکوردر واجزاء آن فقط از پارچه نرم مرطوب استفاده شود.

 تمیز نشود( آب ،الکل یا آب وصابون ) دقت کنید که هیچ قسمتی از دستگاه با ریختن مایع.

روی آن تمیز کردن پدالها پس از استفاده با دقت بیشتر باید انجام شود وژل مالیده شده روی سطح فلزی پدالها باید کامال از

.تمیز شود

 بعد از نظافت دستگاه بالفاصله دستگاه را روشن نکنید. از فروبردن پدالها درون آب جدا خودداری کنید..

فقط با پنبه والکل دستگاه را تمیز کنیدهرگز دستگاه را با دکونکس ودکوسپت ضد عفونی نکنیدو.

شرکت بعد از ریختن مایعات یا سرم برروی دستگاه بالفاصله باطری را از دستگاه جدا کرده وازبرق بکشید وبا بخش فنی

.تماس بگیرید 



عوامل مؤثر بر میزان موفقیت در درمان با شوک الکتریکی

 در برابر جران برق در شوک دادن مهم مقاومت قفسۀسینه میزان
:آن را تحت کنترل درآوردمیتوان است و با اقدامات زیر 

•استفاده از پدال با سایز مناسب
•با استفاده از ژل لوبریکنت به اندازه کافی و تماس کامل سطح پدال

قفسۀسینه
•قرار دادن پدال در محل صحیح روی قفسۀسینه
•انتخاب مقادیر صحیح انرژی
• قلبیشوکهای دفعات و فاصله زمانی بین

 و اسیدوز، هیپوترمی شدید دادن بیمار در صورت وجود شوک
ل را علهیپوکسی اغلب ناموفق است و برای افزایش موفقیت باید 

.تصحیح نمود
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:نکاتی در مورد اعمال شوک

 یکانت مانند و هرگز الکل یا ژل لوبرکنیدبرای افزایش هدایت الکتریکی از ژل مخصوص الکترو استفاده

K.Y jell کم بودن میزان رسانایی باعث سوختگی پوست بیمار میشود. نکنیداستفاده.

از تخت و بدن بیمار فاصله بگیرید.

 کیلوگرم باشد12تا 10فشار بر روی پدالها حدود.

و تکان خوردن بیمار هنگام شوک نشانه انجام صحیح و ایجاد جرقه نشانه عدم تماس صحیح پوست

پدالها می باشد



ژی حتی االمکان شوک در مرحله بازدم داده شود چون در این زمان قفسه سینه مقاومت کمتری دارد و انر

.الکتریکی بیشتری به قلب می رسد 

یبریالسیون در مواردیکه بیمار دچار هیپوکسیا ، هیپوترمیا ، اسیدوز و عدم تعادل الکترولیت باشد کمتر به دف

.جواب می دهد پس بهتر است این موارد را در بیمار برطرف نمایید

شته به ژل دقت کنید که در هنگام تخلیه شوک روی بدن بیمار ، محدوده بین دو پدال روی سینه بیمار آغ

.نباشد( عرق کرده )یا مرطوب 

:نکاتی در مورد اعمال شوک



حینًاستفادهًازًدستگاهًالکتروشوکًبایدًدقتًنمودًکهًاگرًبیمارًرویًتختًفلزیًقرارًداردًهیچًیک

بیمارًوًدرًزمانًتخلیهًدستگاهًبایدًاطمینانًداشتًكهًدیگرانًنیزًبا. ازًاعضايًبدنًويًباًتختًدرًتماسًنباشد

 .تختًويًتماسًندارندًوًزمانًتخلیهًشوكًبایدًاینًمسئلهًاعالمًشود

.زمانيًكهًالكترودهاًیاًپداًلهايًالكتروشوكًدرًتماسًباًبیمارًهستندًآنًراًروشنًیاًخاموشًنكنید

ودداريًازًقرارًدادنًدستگاًههايًدارايًمیدانًالكترومغناطیسيًوًفركانسًرادیویيًدرًشعاعًیكًمتريًدستگاهًخ

.باعثًاختاللًدرًعملكردًدستگاهًمًيشوند ECGكنید،ًزیراًباًایجادًپارازیتًدرًشكلًموج

ًهايًمایعاتيًمثلًمحلولًسالینًوًرینگرًرساناهايًالكتریكيًعاليًهستند،ًبرايًجلوگیريًازًایجادًجریان

.دالكتریكيًكهًبالقوهًخطرناكًهستند،ًدفیبریالتورًوًوسایلًاطرافًآنًبایدًهمیشهًخشكًوًتمیزًباش

ریدًزیراًهرگزًدفیبریالتورًراًدرًمحیًطهايًقابلًاشتغالًوًداروهايًبیهوشيًیاًاكسیژنًباًغلظتًباالًبكارًنب

.هنگامًاستفادهًازًدفیبریالتورًبایدًجریانًاكسیژنًراًقطعًكرد. خطرًانفجارًوجودًدارد

کار با دستگاه 



روشوك بعد از هر بار استفاده از دستگاه و اتمام شوك دادن به بیمار بال فاصله پدال هاي الكت

اقي ب. از ژل پاك شود، تا از خشك شدن ژل و نفوذ آن به داخل شیارهاي پدال ها جلوگیري كند

ماندن ژل روي پدال هاي الكتروشوك موجب تشكیل رسوبات و اختالل عملكرد پدال خواهد 

 .شد

ازًدفیبریالتورً (Electro Surgical Unit)هنگامًاستفادهًازًدستگاهًهايًجراحيًالكتریكي

یاًسایرًاستفادهًنكنیدًزیراًعدمًتوجهًبهًاینًمسئلهًباعثًسوختگيًالكتریكيًشدید،ًشوك

.صدماتًاحتماليًمًيشود

کار با دستگاه 



.

معرفی دستگاه الكتروشوك 
NIHON KOHDEN





در ابتدا با چرخاندن کلید سلکتوری در جهت عق. ربه 1
های ساعت همزمان دستگاه روشن شده و می توانید

انرژی مورد نظر را انتخاب نمایید و دستگاه آماده 
شارژ می باشد

با فشردن کلید شماره . 2(Charge ( 2 که هم به
روی بدنه و هم روی پدل طراحی شده است ، دستگاه

ودر 200Jثانیه  3دستگاه در مدت  . شارژمی گردد
را شارژ می نماید270Jثانیه 5مدت 

جهت دشارژ کلیدهای شماره . را بر روی پدلها همزمان فشار 33
دهید تا تخلیه الکتریکی صورت گیرد



:شوک دادن سینکرونایز

  دقت داشته باشید زمانی از کلیدSyncمار میتوانید استفاده نمائید که بی
.دارای ریتم قلبی باشد

  کابلECGیا با تغییر آیکون  . ) را به بیمار متصل نماییدLead  در حالت
Monitor  آن را بر رویPADDLEفشردن دکمه  با .( قراردهید

Syncدر این حالت کلمه  . حالت سینکرونایز را فعال می نماییم
Sync موج  شود ونشانگر بر روی صفحه نمایش ظاهر میQRS نیز روی

.صفحه نمایش به شکل خط چین ظاهر می شود
 مراحل مانند شوک غیر سینکرونایز استبقیه
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راهنمای استفاده از دستگاه الكتروشوك

ZOLL  سریR
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Rسری ZOLLنمای روبروی دستگاه الکتروشوک  

صفحه نمایش . محل نمایش تمامی تنظیمات ، آالرم ها ، پیام ها ، موج ها و: 1
....

نشانگرباطری. حال به رنگ زرد ثابت نشان دهنده این است که باطری در: 2
.شارژ شدن می باشد

.ثابت نشان دهنده این است که شارژباطری کامل شده استسبزبه رنگ 1.

ژ به بصورت متناوب نشان دهنده این است که باطری در محل خود قرار ندارد و یا اشکال در سیستم شارو سبز زرد 2.
.ایجاد شده است

نشانگر برق شهری . در صورت روشن بودن نشان دهنده این است که : 3
.دستگاه به برق شهر متصل می باشد

نشانگر آماده بودن دستگاه . بودن نشان دهنده آماده به کارسبز نشانگر : 4
.  نشان دهنده ایراد فنی در دستگاه می باشدقرمزدستگاه و نشانگر 

ستگاه در با چرخاندن این کلید د: کلید انتخابگر وضعیت عملکرد دستگاه 5.
ی و وضعیت اعمال شوک و مانیتور ، مانیتور بدون اعمال شوک ، پیس خارج

.خاموش قرار می گیرد
کلید انتخاب انرزی . ب دو کلید انتخاب انرژی امکان انتخاب انرژی مناس: 6

اه و یکی بر روی صفحه اصلی دستگ. جهت بیمار را امکان پذیر می سازد 
دیگری بر روی پدل استرنوم
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Rسری ZOLLنمای روبروی دستگاه الکتروشوک  

یکی بر روی. دو کلید جهت تخلیه انرژی وجود دارد: کلید تخلیه انرژی -7
ه که بر روی قفسصفحه اصلی دستگاه که در زمان استفاده از پد های یکبار 

– handsسینه بیمار می چسبد  free therapy electrode
ن خارجی قرار داشته که با فشرددو پدل می شود و دیگری برروی هر استفاده 

.همزمان دو کلید انرژی انتخابی تخلیه می شود 
.گرددبافشردن این کلید ریتم قلبی قابل شوک مشخص می: کلید آنالیز -8
با هر بار فشردن این کلید امکان مشاهده و چاپ لیدهای  LEAD:کلید -9
I  وII  وIII خواهد بود امکان پذیر مدل های باالتر لیدهای سینه ای و در.
نمایش داده شده بر ECGبا هر بار فشردن این کلید اندازه موج : سایز کلید -10

.روی صفحه نمایش بزرگتر می شود
عال و با هر بار فشردن این کلید آالرم دستگاه ف: خاموش نمودن آالرم کلید -11

.  غیر فعال می شود
واهد با هر بار فشردن این کلید ، چاپ گر فعال و غیر فعال خ: چاپ گر کلید -12

.شد
ضعیت ودر صورتی که دستگاه بر روی : های مربوط به سیستم پیس کلید -13

ظر و قلب مورد نتعداد ضربان قرار داشته باشد، با چرخاندن این دو کلید پیس 
شدت جریان الزم جهت اعمال پیس انتخاب می شوند



در صورت موجود بودن ، امكان گرفتن: فشار خون غير تهاجمی كليد -13
.خواهد داشتفشار خون بيمار به صورت خودكار وجود 

وجود شش كليد كاربردی در پايين صفحه نمايش: های كاربردی كليد -14
خواهند داشتدارد كه در شرايط مختلف عملكرد متفاوت 

اداره آموزش مرکز اورژانس تهران



تمامی امكانات الزم جهت مانيتورينگ بيمار Rدر صورتی كه دستگاه الكتروشوك زول سری  
– CO2–پالس اكسيمتر –مانيتورينگ ) را داشته باشد  NIBP را داشته باشد ، ... و

نمايش  روی صفحه جهت جلوگيری از تداخل اطالعات هر كدام از موارد به صورت رنگی بر 
ديده خواهد شد

اداره آموزش مرکز اورژانس تهران



 الكتروشوكمحل قرارگيری و اتصال كابلها به

اداره آموزش مرکز اورژانس تهران



 استفاده جهت پيس و اعمال شوك در وضعيت مورد كابل دو شاخه
AED الكتروشوك می باشددستگاه.

ماييد صرفأ جهت مانيتورينگ بيمار از كابل سه و يا پنج ليد استفاده ن .
محل قرار گرفتن هر دو كابل در تصوير مشخص می باشد

اداره آموزش مرکز اورژانس تهران



 همانند شكل پدل ها را از محل خود خارج و پس : روش استفاده ازپدل ها
از پايان كار در جای خود قرار دهيد

اداره آموزش مرکز اورژانس تهران



 نی به تصاوير زير جهت تعويض و جايگزي: روش جايگزين نمودن باطری
باطری توجه كنيد

اداره آموزش مرکز اورژانس تهران



 و  همچنينبه تصاويرو نحوه جای گذاری كاغذ چاپ : روش استفاده از چاپگر
عالئم موجود بر روی كاغذ چاپ توجه كنيد

اداره آموزش مرکز اورژانس تهران



الکتروشوک
weinmann

مدل
standard

(میباشد 2دیزل واستاندارد315این مدل الکتروشوک در آمبوالنس های اسپرینتر)



weinmannالکتروشوک 

:مشخصات فنی
الكتروشوك دستی و اتوماتيک . 1(AED)

مانيتورينگ الكتروكارديوگراف . (Lead ECG 6)ليده26

پالس اكسمتر انگشتی. 3

دارای راهنمای فارسی. 4

صفحه نمايش تمام رنگی با رزولوشن باال. 5



weinmannالکتروشوک 



weinmannالکتروشوک 

:لوازم جانبی

سنسورًپالسًاکسیً
متر

کابلًکانکتورًپالسً
کابلًاکسیًمتر

الکتروکاردیوگرافی



weinmannالکتروشوک 

:لوازم جانبی

باتریًقابلًشارژولتًآمبوالنسی12شارژرًفندکیًًولتًبرقًشهری220آداپتور



weinmannالکتروشوک 

:لوازم جانبی

پدًالکتروشوکًیکبارًمصرفً
بزرگسال

پدًالکتروشوکًیکبارًمصرفً
کودکان



weinmannالکتروشوک 



weinmannالکتروشوک 

:شارژر باتری
ادن باتری باتری به صورت كشويی در محل در نظر گرفته شده داخل دستگاه قرار دهيد تا صدای كليک جا افت•

به گوش برسد

دستگاه قرار گرفته در كيف پرتابل مجهز به سوكت شارژ را به منبع تغذيه•

.                                            متصل نماييد(فندك آمبوالنسی-برق شهری)

محلًقرارًگرفتنًباتری



weinmannالکتروشوک 

:نشانگر باتری/سیم تغذیه
.دستگاه به سيم شارژر متصل است: المپ سبز روشن

باتری كامال شارژ شده است: المپ سبز روشن

باتری در حال شارژ: المپ سبز چشمک زن

.باتری معيوب است و يا به درستی در دستگاه جا نمايی نشده است: المپ قرمز

دستگاه با باتری كار نميكند و به سيم تغذيه وصل نيست: المپ خاموش

زمانی كه المپ قرمز رنگ ميباشد فورا واحد تجهيزات پزشكی را مطلع كنيد•



weinmannالکتروشوک 

:نمایشگر وضعیت باتری

ميرسد دستگاه را به شارژ زده و تا زمانی كه كامل شارژ نشده از سوكت 4زمانی كه باتری به •
خارج نكنيد 

.رسيد فورا به واحد تجهيزات پزشكی اطالع دهيد7زمانی كه دستگاه به حالت •

1

2
3

4

5

6

7



weinmannالکتروشوک 

:روشن و خاموش کردن دستگاه
كليد              را فشار دهيد: روشن كردن 

كليد            را دو ثانيه فشار دهيد: خاموش كردن

تنظيمات قبلی آالرم دستگاه برای .ثانيه خاموش نگه داريد30اگر دستگاه را بيش از : 

استفاده مجدد ذخيره ميشود  



weinmannالکتروشوک 

(:شب/روز)تنظیم صفحه نمایشگر
.ثانيه فشار دهيد               پيش زمينه به رنگ مشكی و سفيد قابل تغيير است2را حدود Menuكليد 

:تنطیم صدا
.فعال ميباشدMenuاين كليد ها در صورت بسته بودن صفحه )از كليد های              جهت تنظيم صدا استفاده كنيد 



weinmannالکتروشوک 

:مد دستی
كليد . 1Manual(4)را انتخاب كنيد

پد الكترود های الكتروشوك را به دستگاه متصل نماييد. 2

پوشش تنه بيمار را برداشته و در صورت نياز موهای سينه بيمار را بتراشيد و پوست بيمار خش. ک باشد3

پد الكترودهای شوك را مطابق با راهنما به تنه بيمار بچسبانيد. 4



weinmannالکتروشوک 

:انتخاب انرژی شوک
كليد . 150Jبرای مثال .تعيين ميزان انرژی شوك را انتخاب كنيد ( 1)1

انرژی شوك پيش فرض را انتخاب نماييد. 2

:اجرای  عمل دفیبریالسیون
.ECG را كنترل نماييد1
در صورت تشخيص . 2VT/VF:كليد شارژ را فشار دهيد
اشتقاق . 3ECGرا چک نموده تا در خصوص اعمال شوك مجدد اطمينان حاصل نماييد
كليد شوك را بفشاريد. 4

در صورت نياز، كليد . را انتخاب كنيد5

chrg

cancel



weinmannالکتروشوک 

:ذخیره اطالعات
ترنالذخيره در حافظه داخلی دستگاه به محض روشن شدن، همچنين بر روی كارت حافظه اكس:اتوماتیک•

دقيقه1گذشت پس از 
و system setting،گزينهMenuبر روی كارت حافظه اكسترنال ، انتخاب گزينه ذخیره دستی •

copydevice memoryو انخاب گزينه  SD  cardگزينه



weinmannالکتروشوک 

:AEDمد 

را انتخاب كنيد( 5)كليد            : فعال سازی
:آماده سازی اعمال شوک

پد الكترود های الكتروشوك را به دستگاه متصل نماييد. 1

پوشش تنه بيمار را برداشته و در صورت نياز موهای سينه بيمار را بتراشيد وپوست بيمار خ. شک باشد         2

پد الكترودهای شوك را مطابق با راهنما به تنه بيمار بچسبانيد. 3

AED



weinmannالکتروشوک 

:اجرای عمل دفیبریالسیون
راهنمای صوتی و دستورالعمل . 1AEDدر دستگاه، آناليز ريتم قلبی و انتخاب ميزان شارژ مورد نياز شوك.را دنبال كنيد

.صورت لزوم انجام ميدهد

در صورت نياز از كليد           جهت تنظيم صدا استفاده كنيد. 2

پس از شنيدن راهنمای صوتی لزوم اعمال شوك، كليد         را فشار دهيد. 3

در صورت اعالم نياز به . 4CPR عمل،CPRرا به سرعت آغاز نماييد.



weinmannالکتروشوک 

:مد مانیتورینگ
:فعال سازی

.را انتخاب كنيدmonitor(3 )كليد 

:ECGآماده سازی ثبت 
الكترود های . 1ECGرا به تنه بيمار بچسبانيد

كابل . 2ECGمحلًتصالًرا به دستگاه وبيمار متصل كنيد
ECGکابلً



weinmannالکتروشوک 

:ECGانتخاب اشتقاق های 
را انتخاب و مكررا بفشاريد تا اشتقاق مورد نظر نمايش داده شود( 2)كليد                    

نمايش ليد : منحنی اول

( اختياری)نمايش ليد های                                         : منحنی دوم

Lead



weinmannالکتروشوک 

(:QRS)غیر فعال سازی صدای ریتم قلبی/فعال 

را انتخاب كنيد( 1)كليد                    1.

بلندی صدای ريتم قلبی را به وسيله . كليد           تنظيم نماييد22



weinmannالکتروشوک 

:آالرم صوتی

قطع آالرم صوتی. ثانيه فشار دهيد2كليد آالرم راكمتر از : 1

بی صدا سازی و لغو موقت آالرم صوتی. ثانيه بفشاريد2كليد را بيستر از : 2

لغو تنطيمات صوتی. ثانيه فشار دهيد2كليد آالرم را كمتر از : 3

:تنظیم محدودیت های آالرم
گزينه . 1Menuسپس گزينه ،Alaem limit settingsرا انتخاب كنيد
محدوديت های آالرم را با توجه به پارامتر های حياتی و شرايط فيزيولوژيک بيمار تنظيم. 2

.نماييد

کلیدًآالزم



weinmannالکتروشوک 

:اجرای تست عملکرد دستگاه
سالم بودن دستگاه، سوكت و كابل ها را بررسی نموده . (ع سازيددر صورت خرابی واحد تجهيزات پزشكی را مطل)1

بسته بندی و تاريخ انقضای الكترود های . 2ECGاز در صورت ني. و پد الكترود های دفيبريالتور را بررسی نماييد
آن ها را جايگزين كنيد

دستگاه را روشن كنيد. 3

كليد . 4Menuرا فشار دهيد

گزينه . 5start function checkرا انتخاب كنيد

از دستور العمل های . 6function checkپيروی كنيد.

(در صورت مشكل با واحد تجهيزات پزشكی تماس حاصل فرماييد)

هر روز اجرای تست عملکرد انجام شود



weinmannالکتروشوک 

(خطر جراحت به وسیله شوک الکتریکی: )1هشدار
بيمار را لمس نكنيد•

به افرادی كه در مجاورت بيمار قرار دارند هشدار دهيد•

(اتصال کابل ها به دستگاه: )2هشدار 
به آرامی به دستگاه متصل و خارج...(شارژر، پالس اكسيمتر، پد های الكترود و )تمامی كابل ها•

كنيد، از فشار دادن و پيچاندن سوكت ها خودداری كرده



LIFEPAK 1000معرفی دستگاه 

اداره آموزش مرکز اورژانس تهران



Lifepak 1000 
Defibrillator

الهامًزارع: تهیهًکنندهً

واحدًتجهیزاتًپزشکیً

اورژانسًتهران



(  الکتروشوک) اساس کار دستگاه دیفبریالتور

بزرگ با دفيبريالتور يا الكتروشوك از يک منبع تغذيه و يا يک باطری داخلی
دو  . ژول استفاده می شود360عمر طوالنی برای شارژ نمودن يک خازن حجيم 

روی هر يا همان الكترودها به الكتروشوك متصل است و بر( پرلس)قطعه فلزی 
انرژی ذخيره شدن در درون خازن از يک  . دو طرف سينه بيمار قرار می گيرد

زاد يا دشارژ  آ( توسط سينه بيمار)الكترود به الكترود ديگر از ميان سينه بيمار 
( منظم)می گردد كه در نتيجه اين شوك به قلب منتقل شده و ضربان ريتميک

ديفبريالتور ها يک مانيتور ثبت كننده . مجدداً به قلب باز می گردد
می دهدالكتروكارديوگرام دارند  كه دايما شكل موج الكتروكارديوگرام را نشان



Lifepak 1000 Defibrillator











دردفیبریالتورlifepak1000نصب پک باتری 

قبل ازاستفاده بايدباتری راكامال شارژ كنيد

باتری رادرون شارژباتری بگذاريدومطمئن شويدLED سبزبه نشانه
شارژشدن باتری چشمک می زند

به شارژباتری ادامه دهيدتاLEDفقط شارژباتری  .به طور ثابت سبزبماند
بايدبرای شارژكردن باتری استفاده شودLIFEPAK1000دفيبريالتور

ه روی باتری دكم. قبل از نصب باتری دردفيبريالتورسطح شارژرابررسی كنيد
درافشاردهيدودرجه سوخت رابررسی كنيدبايد چهارچراغ سبزروشن باش

هميشه يک باتری اضافی كامال شارژشده همراه داشته باشيد: توجه



لوازم جانبی

پداطفال 
باكاهنده  1000اليف

انرژی درمسيرسيم ها

باتری

کابلًوآدابتورشارژر

کیفً



تمهيدات بهداشتی  

 استون وياسايرمحلول های مشتعل ,الكل,هرگزاز پودرهای پاك كننده
استفاده نكنيد

لطفا شرايط ضدعفونی رامطابق بادفترچه راهنما رعايت كنيد
رالكلی بااستفاده از يک دستگاه مرطوب آغشته به موادضدعفونی كننده غي

پاكسازی نماييد

درصورت مشاهده لوازم آسيب ديده آنها راتعويض نماييد


