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 (9)جسيٌ آمًزشي

 پرسىل پرستاري جذيذ الًريد

  كار تا دستگاَُا ي تجُيسات

 

 

 
 تُيٍ كىىذگان :

 دفشش دشػشبسي ٚ دشػُٙ دشػشبسي ٔشوض ًجي وٛدوبٖ   -
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 :مطالةفُرست 

 
 صفحٍ عىًان فردي

 3 دػشٍبٜ ٔب٘یشٛس 1

 7 ّٛوٛٔشش ٌ 2

 8 دٕخ ا٘فٛصيٖٛ  3

 12 ػبوـٗ 4

 13 ٘جٛاليضس  5

 14 ٘ٛاس لّت  6

 15 ػشً٘ دٕخ  7

 18 آ٘ظيٛوز 8

 19 اػىبِخ ٚيٗ  9

 19 ػز ػشْ  11

 22 ػز خٖٛ  11

 23 ٔیىشٚػز  12

 35  ا٘ىٛثبسٛس  13

 37 ؿٛن اِىششيىي  14

 41 سجٟیضار اسبق ػُٕ  ٚػبيُ ٚ 15
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 دستگاٌ ماويتًر

 

جٟز ثشسػي سؼذاد هشثبٖ لّبتمٔیضاٖ اوؼبیضٖ ؿبشيب٘يم سؼبذاد سبٙفغم فـببس       

 اػشفبدٜ ٔي ؿٛد.  ECG ٚRESPخٖٛ ٚ ٕٞچٙیٗ ٕ٘بيؾ ٔٛج ٞبي

 دس كفحٝ ٕ٘بيؾ اكّي دوٕٝ ٞب ثٝ ؿشح ريُ ٔي ثبؿذ: 

Alarm silence: ٔ ٝدلیمٝ. 2ذر لٌغ وشدٖ كذاي آالسْ ث 

Freeze:  ٓثبثز وشدٖ ٔٛج ٞبي سٚي كفحٝ ٕ٘بيؾم ثب فـشدٖ ٔجذد آٖ سشػی

 ٔٛج ٞب ادأٝ ٔي يبثذ. 

 :Res.Stopٌشفشٗ سوٛسد اصECG  .م ثبفـشدٖ ٔجذد آٖ سوٛسدٌیشي ٔشٛلف ٔي ؿٛد 

Home/Menu: .ثشٌـز ثٝ كفحٝ اكّي 

Power:  .ٓسٚؿٗ يب خبٔٛؽ وشدٖ ػیؼش 

 اػشفبدٜ ٔي ؿٛد. BEAT   جٟز وبٞؾ يب افضايؾ كذاي آالسْ ٞب يب  :)كليذ سمت چپ تاال( @
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 * صفحٍ ماويتًر*

 

 RR .TEMP .NIBP .HR . SPO2دٙجشٜ ٞبيي ٚجٛد داسد وٝ دبسأشش ٞبي  ػذديدر قسمت راست صفحٍ:

 دس آٟ٘ب ٕ٘بيؾ دادٜ ٔي ؿٛد. 

 NETWORKص ثبًشيم ٚ دس كٛسر اسلبَ ثٝ ؿجىٝػبػزم ؿٕبسٜ سخزم ٘بْ ثیٕبسم ٔمذاس ؿبس در تاالي صفحٍ:

 ٔـبٞذٜ ٔي ؿٛد. 

 ٘بحیٝ ي ٌشافیىي ٚجٛد داسد. وٝ ؿبُٔ: 3 در سمت چپ صفحٍ :

 ECG ػیٍٙبَ  -1

   PETHػیٍٙبَ -2

 ٔي ثبؿذ.   RESPػیٍٙبَ -3
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ٔي ثبؿبذ. ثبٝ    ECG. SPO2RR. NIBT. ALARMS. EXTMENU : مىًي اصلي )در پاييه صفحٍ ومايش(

 ه اص ايٗ ٔٛاسد ٔي دشداصيٓ. ؿشح اػشفبدٜ اص ٞشي

EXTMENU:  .ٓثٝ ٔٙٛي اكّي ثشٔي ٌشدي 

ALARMS: .ثب فـشدٖ آٖ ثٝ ٔٙٛي ريُ ٔي سٚيذ 

: PREV  ا٘شخبة ٞشدبسأششٚ سغییش ٔحذٚدٜ آٖ ٔثال ثب ا٘شخبة دبسأششHRٔي سٛاٖ ٔحذٚدٜ ًجیؼيHR    ٓسا ثبشاي ػیؼبش

 سؼشيف ٕ٘ٛد. 51-121

 NEXT: ثٝ دبسأشش ثؼذي ٔي سٚيذ . 

ON\OFF: .ٔي سٛاٖ آالسْ ٔشثٛى ثٝ ٞش دبسأشش سا فؼبَ يب غیش فؼبَ ٕ٘ٛد 

INC\DEC:    .جٟز وبٞؾ يب افضايؾ ػذدٞبي ٞش دبسأشش اػشفبدٜ ٔي ؿٛد 

HOME\MENU: .ثب وٕه ايٗ دوٕٝ ثٝ ٔٙٛي اكّي ثشٌشديذ 

ECG :.ساثي ٞبي آٖ ثٝ كٛسر ِیذٞبي ػیٙٝ اي ٔي ثبؿذ 

فوببي ثبیٗ د٘بذٜ اي اَٚ دس خبي ٔیبذوالٚيىٛالس      دس )س٘بً لشٔبض :   RAِیبذ  

 ساػز لشاس ٌیشد.

دس فوبي ثیٗ د٘ذٜ اي اَٚ دس خبي ٔیبذوالٚيىٛالس  بخ     )سً٘ صسد :LAِیذ

 لشاس ٌیشد.

 دس ا٘شٟبي لفؼٝ ػیٙٝ دس خي ٔیذوالٚيىٛالس  خ لشاس ٌیشد.  )سً٘ ٔـىي : LLِیذ

 :ECGوبسثشد ٔٙٛٞبي

: LEADٌظیٓ وٙیذ. سا سٙ 1/2/3اص ِیذٞبي استفاد 

GAIN:   .ٔیضاٖ ِٚشبص دػشٍبٜ سا سٙظیٓ ٔي وٙذ 

SWED:  ػشػز ػیٍٙبَ سا سٙظیٓ ٔي وٙذ. )ثش حؼت ثشادي وبسدي يب سبوي وبسدي 

CAL:  .جٟز وبِیجشاػیٖٛ دػشٍبٜ اػشفبدٜ ٔي ؿٛد 

 
 *ECG*صفحٍ ومايش 

 ٔٛج ٞبي ٘ٛاس لّت سا ٘ـبٖ ٔي دٞذ.قسمت گرافيكي:

 ٜ ِیذممؿٕبس HRػذدقسمت عذدي:

Alarm on\offٍٙبَم یمػشػز سشػیٓ ػ 

 ٚ٘ـبٍ٘ش هشثبٖ)ؿىُ لّت  . 
SPO2\T : 

 دٔبي ثذٖ ٚ دسكذ اوؼیضٖ خٖٛ سا ٕ٘بيؾ ٔي دٞذ.

 ح اٍ٘ـشي سا ثٝ اٍ٘ـز ثیٕبس ٚكُ وٙیذ.)ػٙؼٛس سٚي ٘بخٗ ثیٕبس ثبؿذ. ٚدش 

 ح دٔب سا ثٝ دٛػز ثیٕبس ٚكُ وٙیذ. ٚدش
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 : SPO2\T صفحٍ ومايش

 سا ٕ٘بيؾ ٔي دٞذ. Plethysmography فیىي: ػیٍٙبَ ٞبي ٔشثٛى ثٝ لؼٕز ٌشا -

 لؼٕز ػذدي ؿبُٔ: -

 ػذدSPO2م 

 ػشػز دبِغم 

 Alarm on\off م 

 T1م1) دٔبي دشاح  

 T2م2) دٔبي دشاح  

 TD 2-1)اخشالف دٔبي دشاح  

 

RESP :.ٔیضاٖ سٙفغ سا ٔـخق ٔي وٙذ 
 : RESPكارترد مىًَاي

 : RESP GAIN -سٙظیٓ ٔي وٙذ.  دأٙٝ ػیٍٙبَ سا 

RESP SWEP - :  .ػشػز ػیٍٙبَ سا سٙظیٓ ٔي وٙذ 

RESP LEAD -: ٖثب ايٗ وّیذ ٔي سٛاResp reat  ٗسا ثیRA-

LA.RA-LL.سٙظیٓ وشد 

 
 * RESPصفحٍ ومايش  * 

 ػیٍٙبَ ٞبي سٙفؼي سا ٕ٘بيؾ ٔي دٞذ.  لؼٕز ٌشافیىي:

 سؼذاد سٙفغم ِٚشبص ٔٛج سٙفغملؼٕز ػذدي :

Alarm on\off صٔبٖمApnea  .مػشػز سشػیٓ ٔٛج سٙفؼي 

 
NIBT : 

 جٟز ٕ٘بيؾ فـبس خٖٛ ثیٕبس اػشفبدٜ ٔي ؿٛد. 

سا فـبس دٞیذ فـبس ثیٕببس دس لؼبٕز ٕ٘ببيؾ ػبذدي فـببس       STARTدػشٍبٜ فـبس سا ثٝ ثبصٚي ثیٕبس ٚكُ وٙیذ ٚ وّیذ

 ٘ٛؿشٝ ٔي ؿٛد.
 : NIBTكارترد مىًَاي

NBT START\STOP -:  ٗفـبس ٔي وٙذ. دػشٍبٜ ؿشٚع ثٝ ٌشفش 

Mode -:  فـبس سا ثش حؼت دلیمٝ يب ػبػز يبAuto  يبManualوٙیذ.  ٔـخق 

List -: :جٟز ديذٖ فٟشػز ا٘ذاصٜ ٌیشي ٞب ٔي ثبؿذ 
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1- Start\Stopؿشٚع يب لٌغ وشدٖ ا٘ذاصٜ ٌیشي فـبس: 

2- Manual\Auto جٟز سٙظیٓ حبِز وبس :NIBT 

3- Up Arrowجٟز ديذٖ سوٛسدٞبي ثؼذي: 

4- Down Arrow ديذٖ سوٛسدٞبي لجّي :جٟز 

5-  :Delete  جٟز حزف سوٛسدٞب 
 

 صفحٍ ومايش فشار خًن * *

 دسوٙبس دٙجشٜ ٕ٘بيؾ ػذدي سٙفغ لشاس داسدٚ ؿبُٔ ٔٛاسد ريُ اػز: 

 فـبس ػیؼشِٛیه 

 فـبس ديبػشِٛیه 

  ٔشٛػي فـبس 

 صٔبٖ ا٘ذاصٜ ٌیشي آخشيٗ فـبس 

 Alarm on\off 
 

 

 
 گلًكًمتر

 فٛسي اػشفبدٜ ٔي ؿٛد.جٟز  ه وشدٖ لٙذ خٖٛ ثٝ كٛسر 
 عملكرد؛

M:  ٔمذاس لٙذٞبي لجّي سا دس حبفظٝ ٍٟ٘ذاسي ٔي وٙذ 

S :ٖصٔب 

لٌؼٝ دالػشیىي ٘بس٘جي سٍ٘ي وٝ ٔشٙبػت ثب وذ ٘ٛاس ٌّٛوبٛٔشش دس دػبشٍبٜ لبشاس ٔبي      :كذ

 ٌیشد. 
 آمادٌ كردن دستگاٌ:

ا دس دػشٍبٜ لبشاس ٔبي دٞبیٓ. )لؼبٕز ٘ببس٘جي      ٘ٛاس ٌّٛوٛٔشش ي وٝ وذ آٖ ثب وذي وٝ دس دػشٍبٜ لشاس داسد يىؼبٖ اػز س

سً٘ ٘ٛاس سٚ ثٝ ثبال ثبؿذ. دػشٍبٜ ثؼذ اص  ٙذ ثب٘یٝ سٚؿٗ ٔي ؿٛدم اثشذا وذ ٘ٛاس سٚي دػشٍبٜ ٕ٘بيؾ دادٜ ٔي ؿٛد ػذغ دس 

ي كفحٝ يه لٌشٜ ٚ ٘ٛاس ٕ٘بيؾ دادٜ ٔي ؿٛد دس ايٗ ِحظٝ ثبيذ يه لٌشٜ خٖٛ سا سٚي لؼٕز ٘بس٘جي ٘ٛاس سيخشٝ )دس حبِ

وٝ ٘ٛاس داخُ دػشٍبٜ اػز  وٝ ثبيذ وُ لؼٕز ٘بس٘جي سا ثذٛؿب٘ذ ِٚي حجٓ آٖ صيبد ٘جبؿذ.  ٙذ ِحظٝ كجش وٙیذ ٔمذاس لٙذ 

حجٓ خٖٛ وٓ يب صيبد ثٛدٜ ٚ يب ٘ٛاس دسػز دس دػشٍبٜ لشاس ٍ٘شفشبٝ   errorخٖٛ ٔـخق ٔي ؿٛد . دس كٛسر ٕ٘بيؾ وّٕٝ

 ذ اص اسٕبْ وبس  ثب خبسج وشدٖ ٘ٛاس  دػشٍبٜ ثؼذ اص  ٙذ ثب٘یٝ خبٔٛؽ ٔي ؿٛد .اػزم اص ٘ٛاس ديٍشي ٔجذدا اػشفبدٜ وٙیذ. ثؼ
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 JMS/OT601 :اوفًزيًن

 ايٗ دػشٍبٜ جٟز سضسيك داسٚٞب دس ًي ػبػز ٔؼیٗ ثب حجٓ ٔؼیٗ ٔي ثبؿذ.
 عملكرد:

On/Off:  وٝ دـز دػشٍبٜ لشاس داسد سٚيon .لشاس ٌیشد 

Power: دػشٍبٜ سٚؿٗ ؿٛد.  ٙذ ثب٘یٝ سٚي آٖ فـبس دٞیذ سب 

Start: .ثب فـبس آٖ دٕخ ؿشٚع ثٝ وبس ٔي وٙذ 

Stop:  جٟز ٔشٛلف وشدٖ سضسيك اػشفبدٜ ٔي ؿٛد. )ثب ٔشٛلف وشدٖ سضسيك  ٔي

 سٛاٖ سٙظیٕبر دٕخ سا سغییش دادٜ ػذغ  سضسيك سا ٔجذد ؿشٚع ٕ٘ٛد..

 : Iv Set ػبز خبٖٛ    15لٌشار آٖ ثبيذ ثب سشٚع ٚكُ ؿذٜ ثشاثش ثبؿذ. )ػز/

  61/ٔیىشٚػز 21

Rate:       ثبوٕه ايٗ دوٕٝ ٔیضاٖ سضسيك دس ٞش دلیمٝ يبب ٞبش ػببػز ٔـبخق ٔبي

 ؿٛد. 

ِیشش دس ػبػز  اص دوٕٝ ػفیذ  جٟز سٙظیٓ ثش حؼت لٌشٜ دس دلیمٝ يب ٔیّي :تًجٍ

 ٔبي ml/hٚ دس حبِز ثبال ثٛدٖ ثش حؼبت   gtt/minسً٘ دـز دٕخ ثبيذ اػشفبدٜ ٕ٘ٛد وٝ دس حبِز دبيیٗ ثٛدٖ ثش حؼت

 ثبؿذ . دٕخ ثب ٞش سٚؿي وٝ سٙظیٓ ثبؿذ آٖ سٚؽ ثب سً٘ ػجض سٚؿٗ ٔي ؿٛد.

Volume:  .حجٓ ٔٛسد ٘یبص وٝ ثبيذ دس ًي سضسيك ا٘جبْ ؿٛد ٔـخق ٔي ٌشدد. )حجٓ ثش حؼت ػي ػي ٔي ثبؿذ 

Purge: ( دس ٍٞٙبْ سضسيك فـبسيPush .حجٓ وٕي اص داسٚ اػشفبدٜ ٔي ؿٛد   

 
 

 آمادٌ كردن پمپ: 

ثب وٕه دیچي وٝ دس دـز آٖ لشاس داسد ثبٝ دبيبٝ ػبشْ ٚكبُ ٕ٘بيیبذ.       دٕخ سا

سشٚع ٔٛسد ٘ظش سا ثٝ داسٚ م خٖٛ يب ػشْ ٚكبُ ٕ٘بٛدٜ ٚ سٚي دبيبٝ ػبشْ لبشاس      

دٞیذ. سشٚع سا اص داخُ دٕخ وٝ دسة آٖ دس ػبٕز ساػبز دٕبخ لبشاس داسد     

ػجٛس  دٞیذ جٟز ثبص وشدٖ آٖ لٌؼٝ فّضي سٚي دٕخ سا ثٝ ػبٕز جّبٛ ػبذغ    

ػٕز ػمت ٔي وـیٓ ثؼذ اص ػجٛس سشٚع اص داخبُ آٖ )سبشٚع ثبٝ كبٛسر     ثٝ 

وبٔال كبف ثبؿذ  دسة سا ٔي ثٙذيٓ .  ـٕي دػشٍبٜ سا سٚي  ـبٕي سبشٚع   

لشاس ٔي دٞیٓ ) ـبٕي سبشٚع ثبيبذ وٕشبش اص ٘لبف حجبٓ خبٛد ٔببيغ داؿبشٝ          

سٙظبیٓ ٔبي وٙبیٓ ٚ     ثبؿذ دیچ سشٚع سا دس حبِز وبٔال ثبص لشاس ٔي دٞیٓ . دٕبخ سا ثبش حؼبت حجبٓ ٚ لٌبشار     

 سا فـبس ٔیذٞیٓ   startدوٕٝ
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اٌش دس ٍٞٙببْ وببس دٕبخ ٔبي خٛاٞیبذ سٙظیٕببر سا سغییبش دٞیبذ ثبيبذ اثشبذا ثبب             تًجٍ :

سا Start  دٕخ سا ٔشٛلف وبشدٜ سٙظیٕببر جذيبذ سا ا٘جببْ دادٜ ػبذغ          Stopدوٕٝ

 ثض٘یذ.  

 

 

 

 

 

  دٕخ سحز ٞش ؿشايٌي داسٚ سا سضسيك ٔي وٙذ. لجُ اص سضسيك اص ػبِٓ ثٛدٖ سي ثیٕبس ٌٕٔئٗ ثبؿیذ تًجٍ:

 
 

 

 

 

 

 

 لشٔض ؿذٖ ٞش وّٕٝ ٘ـب٘ٝ آالسْ آٖ اػز. آالرم َا:

: Low battery  .اسٕبْ ثبًشي دػشٍبٜم دٕخ سا ثٝ ثشق ٚكُ ٕ٘بيیذ 

َ:Air   ٝدس ٔؼیش سشٚع ٞٛا ٚجٛد داسد اٌش حجٓ ٞٛا ثؼیبس وٓ اػز اص دوٕبpurge    اػبشفبدٜ ٕ٘بٛدٜ ٚ ٞبٛا سا

ٕ٘ٛدٜ سشٚع سا جبذا وٙیبذ ٞبٛا سا خببِي ٕ٘بٛدٜ ٔجبذد        stopوٙیذ . دس كٛسر حجٓ صيبد ٞٛا دٕخ سادٛؽ 

 سشٚع سا دس دٕخ لشاس دٞیذ. 

Empty:  ٚيبَ داسٚ يب ویؼٝ خٖٛ ثٝ اسٕبْ سػیذٜ اػز 

 : Occl ٌ ي ٘ـب٘ٝ ثؼشٝ ثٛدٖ ٔؼیش سضسيك اػز. سٕبْ ٔؼیش سا  ه وشدٜ اص ثبص ثٛدٖ ٔؼیش ٚ ٘ذاؿشٗ دیچ خبٛسد

 ٚ ٍ٘شفشٗ سي ٌٕٔئٗ ؿٛيذ. 

 : Doorدػشٍبٜ ثبص اػز ٔجذد  ه ؿٛد.  دسة 

 : Dripسٛا٘ذ لٌشار سا ثـٕبسد. ثذِیُ ػذْ ٕٞخٛا٘ي لٌشار سٙظیٓ ؿبذٜ ثبب ٘بٛع سبشٚعم دبش ثبٛدٖ       ٕ٘ي دٕخ

 وبُٔ  ـٕي سشٚعم سٕیض ٘جٛدٖ  ـٕي دػشٍبٜ يب جذا ؿذٖ ػیٓ ساثي  ـٕي دٕخ اص دـز آٖ.
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 JMS/OT701 پمپ اوفًزيًن

 

 ٔي ثبؿذ. 611وبسوشد وّي دػشٍبٜ ٔب٘ٙذ ٘ٛع 
 عملكرد: 

Power: .ثبفـشدٖ آٖ دػشٍبٜ سا سٚؿٗ وٙیذ 

: IV.Set      ثب فـشدٖ آٖ لؼٕز سٙظیٓ لٌشار سشٚع فؼبَ ٔبي ؿبٛد. ثبب وٕبه

 دوٕٝ ٞبي افضايؾ ٚ وبٞؾ لٌشار ٔشٙبػت سا ا٘شخبة وٙیذ. 

: Set/Confirm  ثب يىجبس فـشدٖ آٖ لؼٕزl.infuseVo   فؼبَ ٔي ؿبٛد ثببص

 gtt/minٞببٓ ثببب وٕببه دوٕببٝ وبببٞؾ ٚ افببضايؾ ٔمببذاس سضسيببك سا ثشحؼببت

سفشبٝ   Limit ثٝ لؼٕز Set/Confirmٔـخق وٙیذ. ثب فـشدٖ ٔجذد دوٕٝ 

 ٚ حجٓ وّي سضسيك سا ٔـخق وٙیذ. 

 Purge:  .جٟز سضسيك فـبسي حجٓ وٕي اص داسٚ اػشفبدٜ ٔي ؿٛد 

  : Startسضسيك  ؿشٚع 

 : Stop ٔشٛلف وشدٖ سضسيك 

 
 

 دستگاٌ ساكشه

 

 جٟز ػبوـٗ وشدٖ سشؿحبر حّك ٚ دٞبٖ اػشفبدٜ ٔي ؿٛد.
 عملكرد؛                                           

On/Off:  .جٟز خبٔٛؽ ٚ سٚؿٗ وشدٖ ػبوـٗ ٔي ثبؿذ 

Increase:  .جٟز سٙظیٓ ٔیضاٖ لذسر ػبوـٗ ٔي ثبؿذ 
  آمادٌ كردن دستگاٌ:

 ػي ػي  ٘شٔبَ ػبِیٗ ثبؿذ. 111ؿیـٝ اي ػبوـٗ ثبيذ حبٚي ثٌشي 

 ِِٛٝ ػبوـٗ سا ثٝ دؼشب٘ه ػش ػبوـٗ ٚكُ وٙیذ. 

 ساثي ػبوـٗ سا ثٝ ا٘شٟبي ِِٛٝ ديٍش ػش ػبوـٗ ٚكُ وٙیذ. 

ػٙذ ٘السٖٛ سا ثؼشٝ ثٝ ايٙىٝ ػبوـٗ دٞب٘ي يب ثیٙي ثبؿذ ا٘شخبة وٙیذ ٚ ثٝ ساثي ػبوـبٗ  

 ٚكُ وٙیذ. 

ٖٛ ٔجضا جٟز ػبوـٗ سشؿحبر دٞبٖ ٚ ثیٙي اػبشفبدٜ وٙیبذ ٚ ػبذغ ٞبش     )اص ػٛ٘ذ ٘الس

 وذاْ سا ثٝ ًٛس جذا ٌب٘ٝ دس ػشْ ٘شٔبَ ػبِیٗ لشاس دٞیذ. 

دغ اص اػشفبدٜ اص ػبوـٗ ٔحشٛيبر ثٌشي سا سيخشٝ ٚ دبغ اص ؿؼشـبٛي ٔجبذدا دس آٖ    

 ٘شٔبَ ػبِیٗ ثشيضيذ. 
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ثٝ سٝ حّك دػشٍبٜ سا خبٔٛؽ وٙیذ يب ٔؼیش سا ثب سببصدٖ  ٔٛلغ ػبوـٗ سشؿحبر حّك سب سػیذٖ ػٙذ ٘السٖٛ  تًجٍ :

 ساثي ٔؼذٚد وٙیذ. 

 
 دستگاٌ وثً اليسر

 

ايٗ دػشٍبٜ جٟز سجذيُ داسٚٞب ثٝ لٌشار سيض )٘جٛاليض وشدٖ  ثشاي سفشٗ داسٚٞبب  

 ثٝ آِٛئَٛ ٞب ٚ سبثیش ٔٛهؼي آٖ اػشفبدٜ ٔي ؿٛد. 
 آمادٌ كردن دستگاٌ:

شق ٚكُ ٕ٘بئیذ . )اص ػببِٓ ثبٛدٖ آٖ ٌٕٔبئٗ ثبؿبیذ.      دشيض دػشٍبٜ ٘جٛاليضس سا ثٝ ث

 دسة ٘جٛاليضس سا ثبص وٙیذ.

لؼٕز ػش٘جٛاليضس سا سٛػي ساثي ثبٝ دػبشٍبٜ ٚكبُ وٙیبذ. ػبش ٘جبٛاليضسسا ثبب         

 شخؾ ثٝ ػٕز ساػز ٚ وـیذٖ آٖ ثٝ ػٕز ثبال اص ٞٓ جذا وٙیبذ. دس داخبُ   

ٕب ثبيذ ػبِٓ ثبؿذ لؼٕز دبيیٗ دشٚا٘ٝ ي وٛ ىي )ثخبس ػبص  ٚجٛد داسد وٝ حش

.)دشٚا٘ٝ ساحز ثشداؿشٝ ؿذٜ ٚ لبثبُ ؿؼشـبٛ اػبز  داسٚي ٘جبٛاليض سا دس وٙببس      

دشٚا٘ٝ ثشيضيذ دٚ لؼٕز جذا ؿذٜ ػش سا دٚثبسٜ ثٝ ٞٓ ٚكُ وٙیذ. لؼٕز دٞب٘ي 

ٜ  . لشاس دٞیذ )دوٕٝ آثي سٚي دػشٍب  onسا سٚيpowerسا دس  ٙذ ػب٘شیٕششي دٞبٖ ٚ ثیٙي ثیٕبس لشاس دٞیذ ٚ دوٕٝ 

 دلیمٝ  ًَٛ ٔي وـذ.  21اِي11٘جٛاليضس حذٚد 

لشاس دٞیذ  ٚ آٖ سا اص ثبشق جبذا وٙیذ.لؼبٕز      offسا سٚي powerثؼذاص اسٕبْ وبس دػشٍبٜ سا خبٔٛؽ وشدٜ )دوٕٝ

ػش دػشٍبٜ سا اص ٞٓ جذا وٙیذ لؼٕز ثباليي سا ؿؼشٝ ٚ خـه وٙیذ  لؼبٕز دببيیٙي سا ثبب ٌببص سٕیبض خـبه وٙیبذ.        

ض خـه وشدٜ دس ٔحُ خٛد لشاس دٞیذ  ساثي سا جٕغ ٕ٘ٛدٜ ثب ػش ٘جٛاليضس داخبُ دػبشٍبٜ لبشاس دٞیبذ ٚ     )دشٚا٘ٝ سا ٘ی

 دسة آٖ سا ثجٙذيذ.

 
 در صًرت وذاشته تخار تعذ از طي مراحل قثل تايذ : 

 اص سٚؿٗ ثٛدٖ دػشٍبٜ ٌٕٔئٗ ؿٛيذم 

 ساثي ٘جٛاليضس د بس دیچ خٛسدٌي ٘جبؿذم 

 ٙذم دشٚا٘ٝ حشٕب ثبؿذ ٚ دسػز وبس و 

 .ا٘ؼذادي دس لؼٕز ثباليي ػش ٘جٛاليضس ٘جبؿذ 
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 دستگاٌ وًار قلة

 

ِیذ  6ِیذ ػیٙٝ اي ٚ 6ثشاي ٌشفشٗ ٘ٛاس لّت وبُٔ ؿبُٔ 

 ا٘ذأي اػشفبدٜ ٔي ؿٛد. 

ايٗ دػشٍبٜ ٞش ػٝ ِیذ سا ثب يىذيٍش ٔي ٌیشد ٚ سٛا٘بيي 

 سا ثٝ سٟٙبيیي ٘یض داسد.Two Langٌشفشٗ ِیذ 
 عملكرد :

 : On/Off    ٝدس دـز دػشٍبٜ لشاس داسد ثبب فـبشدٖ آٖ ثب

 ػٕز دبيیٗ دػشٍبٜ سا سٚؿٗ وٙیذ. 

 : Power .ثب  ٙذ ثب٘یٝ فـبس دػشٍبٜ آٔبدٜ سٙظیٓ ٔي ؿٛد 

 : Mode    ثٝ وٕه ايٗ دوٕٝ سٚؽ ٌشفشٗ ٘ٛاس سا ٔـخق وٙیذ ثب ٞشثبس فـشدٖ آٖ ثٝ ٌضيٙٝ ثؼبذ ٔبي سٚيبذم

ؿبخق خبٛد ٘بٛاس سا ٔبي      Manه ٘ٛاس سا ٔي ٌیشدم دوٕٝسٚؿٗ ثبؿذ دػشٍبٜ ثٝ كٛسر اسٛٔبسی Autoاٌش

 اػشفبدٜ ٕ٘ٛد. Holdٌیشد ٚ ثشاي سفشٗ ثٝ ِیذٞبي ديٍش ثبيذ اص دوٕٝ

 :( mm /mv) Voltage ٔي ثبؿبذ دس   11ٔیضاٖ ِٚشبص ٞش هشثبٖ سا ٔـخق ٔي وٙذ وٝ دس حبِز ػبدي سٚي

ِٚشبص ثبال جٟز ثیـشش ٘ـذٖ هشثبٖ ٚ دس  ثب-ٚ دس هشثبٖ  21هشثبٖ ثب ِٚشبص وٓ جٟز ٚاهح ؿذٖ هشثبٖ سٚي 

 اػشفبدٜ ٔي ؿٛد.  5ٞٓ فشٚ ٘شفشٗ آٟ٘ب اص ِٚشبص 

شثٛى ثبٝ آٖ  )جٟز سٙظیٓ ِٚشبص ثب ٞش ثبس فـبس سٚي دوٕٝ ِٚشبصمِٚشبص سٚي يه ؿٕبسٜ لشاس ٔي ٌجشد ٚ  شاؽ ٔ

 ػجض ٔي ؿٛد. 

:(mm/s) Rate  ٚ ٚ دس ثبشادي وببسدي    25ي ػشػز حشوز ٘ٛاس سا ٔـخق ٔي وٙذ  وٝ دس حبِبز ػببدي س

 لشاس ٌیشد.  5ٚ دس سبویىبسدي سٚي  51سٚي 

OL:  .سؼذاد هشثبٖ لّت سا ٘ـبٖ ٔي دٞذ 

 : HZ .ٔیضاٖ ٔٛج ٞبي اهبفي دػشٍبٜ سا ٔـخق ٔي وٙذ وٝ ثبيذ سٚي ٌضيٙٝ دْٚ ثبؿذ 

 
 آمادٌ كردن دستگاٌ :

 ٔحُ خٛد سٚي ثذٖ لشاس دٞیذ.سا ثض٘یذ. ِیذٞب سا دس  ONٚكُ ٕ٘ٛدٜ دوٕٝ  ACدػشٍبٜ سا ثٝ ثشق 

 ِیذٞبي ا٘ذأي سٛػي دػشجٙذٞب دس ا٘شٟبيي سشيٗ لؼٕز ا٘ذاْ ٞب ثؼشٝ ٔي ؿٛد ثٝ سشسیت ريُ :

ِیذ لشٔض دػز ساػزم ِیذ صسد دػز  خم ِیذ ٔـىي دبي ساػزم ِیذ ػجض دبي  خ )صَ سا سٚي لؼٕز فّضي 

 دػشجٙذٞب ثىـیذ. 

 َ سٚي آٖ ثٝ سشسیت ريُ سٚي لفؼٝ ػیٙٝ لشاس دٞیذ: ِیذ ٞبي ػیٙٝ اي سا ثؼذ اص لشاس دادٖ ص

 فوبي ثیٗ د٘ذٜ اي دْٚ ػٕز ساػز وٙبس اػششْ٘ٛم  )سً٘ لشٔض 1ليذ

 فوبي ثیٗ د٘ذٜ اي دْٚ ػٕز  خ وٙبس اػششْ٘ٛ م )سً٘ صسد  2ِیذ 
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 م4ٚ  2ثیٗ ِیذ )سً٘ ػجض   3ليذ 

 ٛالس مفوبي ثیٗ د٘ذٜ اي  ٟبسْ دس خي ٔیذوالٚيى)سً٘ لٟٜٛ اي   4ليذ 

 )سً٘ ٔـىي  فوبي ثیٗ د٘ذٜ اي  ٟبسْ دس خي اٌضيالسم 5ليذ

 فوبي ثیٗ د٘ذٜ اي  ٟبسْ خي ٔیذ اٌضيالسم )سً٘ ثٙفؾ  6ليذ 

       ٝ  Modeٚ ٌزاؿبشٗ سٚي  Powerثؼذ اص ٌزاؿشٗ ِیذٞب ساثي سا ثبٝ دػبشٍبٜ ٚكبُ ٕ٘بٛدٜ ٚ ثبب فـبشدٖ دوٕب

 ٔـخق ٘ٛاس سا ثٍیشيذ.

ثٝ كٛسسي لشاس دٞیذ وٝ ػٕز خي وـي ؿبذٜ آٖ سٚ ثبٝ ٔبذاد دػبشٍبٜ      سَٚ ٘ٛاس ساثبيذ دس ٔحُ خٛد تًجٍ:

 ثبؿذ
 سروگ پمپ

 

جٟز سضسيك داسٚ ٞب ي ثب حجٓ وٓ دس ًي ٔذر صٔبٖ ٔـبخق اػبشفبدٜ   

 ٔي ؿٛد. 

  عملكرد؛

 : AC دػشٍبٜ ثٝ ثشق اكّي ٚكُ اػز 

Battery:             ٝمدٚ خب٘بٝ  لیمبٝ  د 91ٔذر صٔببٖ وببسوشد ثببًشي سا ٘ـببٖ ٔبي دٞبذ. سٚؿبٗ ثبٛدٖ ٞبش ػبٝ خب٘ب

 دلیمٝ ثبًشي داسد. 5دلیمٝميه خب31ٝ٘

On/Off:      جٟز سٚؿٗ وشدٖ دٕبخ اػبشفبدٜ ٔبي ؿبٛد

 )يه ثب٘یٝ آٖ سا فـبس دٞیذ 

 : Flow Rate .ػشػز سضسيك سا ٔـخق ٔي وٙذ 

 21/ػشً٘  ml/h211ػي ػي حذاوثش سب  11ػشً٘

  ml/h351ػي ػي حذاوثش 

  nl / h 811ػي ػي حذاوثش 51/ ػشً٘  ml/h451ػي ػي حذاوثش   31ػشً٘

 جٟز حزف وشدٖ ٞٛا اص ػز اػشفبدٜ ٔي ؿٛد.  :Reset/Rapoفشردن َمسمان دكمٍ 

 جٟز سضسق فـبسي حجٓ وٕي اص داسٚ اػشفبدٜ ٔي ؿٛد.  :ml/Rapo∑َمسمان دكمٍ  فشردن

Start: ؿشٚع سضسيك 

 : Stopٔشٛلف وشدٖ سضسيك 
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 ػشً٘ ٔٛسد ٘ظشثىـیذم ٚ ػشً٘ سا ثٝ سشٚع يب اػىبِخ ٚكُ وٙیذ.اثشذا داسٚ سا دس آمادٌ كردن دستگاٌ: 

 دسجٝ ثچشخب٘یذ 91وّٕخ ػشً٘ دٕخ سا ثٝ ػٕز ثبال ثشدٜ ٚ   

 

دوٕٝ ػفیذ دس لؼٕز ا٘شٟبيي ػشً٘ دٕخ سا فـبس دٞیذ ٕٞضٔبٖ آٖ سا ثٝ ػمت ثىـیذم ا٘شٟبي ػشً٘ سا دس 

دٕخ لشاس دٞیذ. وّٕخ ػشً٘ سا ثٝ حبِز اَٚ ثشٌش لالة ثبص ؿذٜ ا٘شٟبيي ٚ سیغٝ سیٛح ػشً٘ سا دس ؿىبف 

 دا٘یذ. دوٕٝ ػفیذ ا٘شٟبيي سا ٔجذد فـبس دٞیذ سب ػشً٘ دس ٔىبٖ خٛد ثبثز ؿٛد. 

 ثؼذ اص اسٕبْ وبس ٔجذد دوٕٝ ػفیذ ا٘شٟبيي سا ثٝ ػٕز دبيیٗ فـشدٜ ٚ ػشً٘ سا جذا وٙیذ. 

 
 َا آالرم

Occl: وشدٜ ٔؼیش سا اص ٘ظش دیچ خٛسدٌي يب ثؼشٝ ثٛدٖ  ه وٙیبذم   ثؼشٝ ثٛدٖ ٔؼیش سضسيك م سضسيك سا ٔشٛلف

 ػذغ سضسيك سا ٔجذدؿشٚع وٙیذ. 

Battery:    ْثبببًشي دػببشٍبٜ دس حبببَ ثببٝ اسٕببب

 سػیذٖ اػز.دٕخ سا ثٝ ثشق ٚكُ وٙیذ.

 : Near Empty  ْٔحّببَٛ دس حبببَ ثببٝ اسٕببب

 سػیذٖ اػز .ٔحَّٛ ثؼذي سا آٔبدٜ ٕ٘بيیذ. 

 : End.سضسيك وبُٔ ؿذٜ اػز 
 

 

 
  I.V Catheterآوصيًكت  

                                                          
 

آ٘ظيٛوز ٔحلِٛي  ٙذوبسٜ اػز وٝ ثشاي سضسيمٟبي ٔىشس ًٚٛال٘ي ٔذر ػیبٞشٌي داسٚٞب خٖٛ يبب ػببيش   

 ٔحِّٟٛبي سضسيمي ثٝ سٟٙبيي يب سشویجي اص آٟ٘ب ثٝ وبس ٔي سٚد.

 اػذبيٙبَ ادیذٚساَ ٚوبداَ ٚحشي ثیٛدؼي ٘یض اػشفبدٜ ٔي ؿٛد.ايٗ ٔحلَٛ ثشاي ثیحؼي 

 سٚؽ اػشفبدٜ:

ویضٜ ٕ٘بٛدٜ  دبب `دغ اصا٘شخبة ٔحُ سضسيك ٚسي ٔٛسد ٘ظش ٚثؼشٗ ٌبسٚ، ٔٛهغ سا ثب دٙجٝ آغـشٝ ثٝ اِىبُ   .1

 ٚآ٘ظيٛوز سااص ثؼشٝ ثٙذي خبسج ٔي وٙیٓ.
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 سا ٚاسد دٛػز ٚسي ثیٕبس ٔي وٙیٓ. ٔحبفظ ػٛصٖ سا اص سٚي آٖ ثشداؿشٝ ٚ٘ٛن ػٛصٖ ٚسفّٖٛ ٕٞشاٜ آٖ .2

ثٝ ٔحن ٔـبٞذٜ خٖٛ دسا٘شٟبي آ٘ضيٛوز، ا٘ذوي ػٛصٖ سا اصداخُ سفّٖٛ ثیبشٖٚ وـبیذٜ ٚسفّبٖٛ سا سبب      .3

 ٘ضديه ثٝ ٔحُ اسلبَ ثٝ لؼٕز دشٚا٘ٝ اي ٚاسد سي ٔي وٙیٓ.

لبشاس  لؼٕز دشٚا٘ٝ اي سا ثب  ؼت ثٝ دٛػز ثبثز ٔي وٙیٓ، ثؼذ ثٝ وٕه اٍ٘ـشبٖ يه دػز سٚي ٔحبُ   .4

 ٌشفشٗ سفّٖٛ دس سي سا فـبس آٚسدٜ ٚثب دػز ديٍش ػٛصٖ سا خبسج ٔي وٙیٓ.

ساثي ػز ػشْ يب ػز خٖٛ سا )وٝ لجالٌ ٞٛاي داخُ آٖ خببسج ٌشديبذٜ ٚٔحشبٛي ٔحّبَٛ ٔبي ثبؿبذ ثٝ        .5

 آ٘ظيٛوز ٚكُ ٔي وٙیٓ.

 دس كٛسر ٘یبص داسٚ سا اص ًشيك دسيچٝ سٍ٘ي سٚي آ٘ضيٛوز سضسيك ٔي وٙیٓ. .6

 

 

 :تًجٍ

دسجٝ دس خالف ػمشثبٝ ٞببي ػببػز  شخب٘بذٜ      181چٝ وخ ا٘شٟبي آ٘ظيٛوز ثذٖٚ فیّشش ثبؿذ ثبيذ  ٙب٘ 

 ؿٛد سب خٖٛ ٔؼیش داخُ ػٛصٖ سا ًي وٙذ.

 دس كٛسر آػیت ديذٖ ثؼشٝ ثٙذي ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٍ٘یشد. 

 دغ اص ٔلشف اصثیٗ ثشدٜ ؿٛد. 

 
 Scalp Veinاسكالپ ييه 

 

 
ٚآػبٖ ثٝ جشيبٖ خٖٛ ػیبٞشٌي ثیٕببس جٟبز سضسيبك داسٚٞبٔحِّٟٛببي     ايٗ ٔحلَٛ ثٝ ٔٙظٛس دػششػي ػشيغ 

سضسيمي ٚيب فشآٚسدٜ ٞبي خٛ٘ي سٛاْ ثب حفظ ػىٖٛ ٚآسأؾ ثیٕبس ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٔي ٌیشد.ثبِٝ ٞبي دشٚا٘ٝ 

اي ؿىُ ٔحلَٛ ثب سٍٟ٘بي ٔخشّف وٝ ٘ـبٍ٘ش سٙٛع ػبيض ػٛصٖ آٖ ٔي ثبؿذ ٘ٝ سٟٙب وبسثشد آػببٖ ٔحلبَٛ   

 ٔي ؿٛد ثّىٝ فیىغ ؿذٖ آٖ سٚي ٔٛهغ سضسيك سا ثبػث ٔي ؿٛد.سا ػجت 

 
 Thalassemia Scalp Veinاسكالپ ييه تاالسمي 

 

 ايٗ ٚػیّٝ دس ثیٕبساٖ سبالػٕیه حٟز اػشفبدٜ اص دٕخ دػفشاَ اػشفبدٜ ٔي ؿٛد.
 راَىماي مصرف:

 شاَ ٚكُ ٕ٘بيیذ.ٔیّي ِیششداسٚ سا ثٝ سیٛة ٔشلُ ٚٞٛاٌیشي ٚثٝ دٕخ دػف 11ثب اػشفبدٜ اصػشً٘  .1

 ٔٛهغ سضسيك )ٔؼٕٛال ؿىٓ يب ثبصٚ سا ثب اِىُ يب ٔب٘ٙذ آٖ هذػفٛ٘ي وٙیذ. .2
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 دٛػز ساوٕي ثبال ثىـیذ ٚػٛصٖ ساٚاسد ٔٛهغ ٕ٘بيیذ. .3

 ػٛصٖ سادس ٔٛهغ ثب ٘ٛاس  ؼت ثبثز وٙیذ. .4

 

 دسكٛسر آػیت ديذٖ ثؼشٝ ثٙذي ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٍ٘یشد. 

 دغ اصٔلشف اص ثیٗ ثشدٜ ؿٛد. 

 

 
 Infusion Set (with bacterial air filter)رم)تا فيلترًَا(ست س

 

                                                 
 

 

 ثشاي سجٛيض ٔبيؼبر ٚسيذي اصًشيك آ٘ظيٛوز اػىبِخ ٚيٗ ٚ... اػشفبدٜ ٔي ؿٛد.
 راَىماي مصرف:

 اػذبيه سادغ اص ثشداؿشٗ دشٚسىشٛس دسٔحفظٝ ٚاسد وٙیذ. .1

 سا سٚي دبيٝ آٚيضاٖ وشدٜ ٚسٕبْ ٔؼیش ساثب ػجٛس ػشْ ٞٛاٌیشي وشدٜ ٚلشلشٜ سا سب آخش ثجٙذيذ.ٔحفظٝ ػشْ  .2

 وب٘ىشٛس ا٘شٟبي ػز ػشْ سا ثٝ اػىبِخ ٚيٗ يب آ٘ظيٛوز ٚكُ وٙیذ. .3

 ثب ثبص وشدٖ لشلشٜ ٔیضاٖ جشيبٖ سا ثٝ دِخٛاٜ سٙظیٓ وٙیذ. .4

 

 لجُ اص اػشفبدٜ ثٝ ؿىُ سإٞٙىبي ٔلشف سٛجٝ وٙیذ. 

 ٔیىشٖٚ ٔي ثبؿذ. 15ػجٛسدٞي فیّشش ٔبيغ  حذاوثش 

 لجُ اص ٔلشف اص اػشحىبْ ٘مبى اسلبَ ٚاصػذْ جذاؿذٖ والٞه ٞبي ٔحبفظ ٌٕٔئٗ ؿٛيذ. 

 ثشاي سضسيك ٔبيؼبر داخُ ٚسيذي حؼبع ثٝ ٘ٛس ٚخٖٛ يب اجضاي سـىیُ دٞٙذٜ خٖٛ اػشفبدٜ ٘ـٛد. 

 دس كٛسر آػیت ديذٖ ثؼشٝ ثٙذي ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٍ٘یشد. 

 اصٔلشف اص ثیٗ ثشدٜ ؿٛد.دغ  
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 I.V.Infusion Set Coloredست سرم روگي)تا فيلترًَا(

 ثشاي سجٛيض ٔبيؼبر ٚسيذي اصًشيك آ٘ظيٛوز، اػىبِخ ٚيٗ ٚ... اػشفبدٜ ٔي ؿٛد.

 راَىماي مصرف:

 اػذبيه سادغ اص ثشداؿشٗ دشٚسىشٛس دسٔحفظٝ ٚاسد وٙیذ. -1

ؼیش ساثب ػجٛس ػشْ ٞٛاٌیشي وشدٜ ٚلشلشٜ سا سب آخبش  ٔحفظٝ ػشْ سا سٚي دبيٝ آٚيضاٖ وشدٜ ٚسٕبْ ٔ -2

 ثجٙذيذ.

 وب٘ىشٛس ا٘شٟبي ػز ػشْ سا ثٝ اػىبِخ ٚيٗ يب آ٘ظيٛوز ٚكُ وٙیذ. -3

 ثب ثبص وشدٖ لشلشٜ ٔیضاٖ جشيبٖ سا ثٝ دِخٛاٜ سٙظیٓ وٙیذ. -4

 لجُ اص اػشفبدٜ، ثٝ ؿىُ سإٞٙىبي ٔلشف سٛجٝ وٙیذ. 

 ي ثبؿذ.ٔیىشٖٚ ٔ 15حذاوثش ػجٛسدٞي فیّشش ٔبيغ  

 
 درمًارد زيراستفادٌ وشًد:

 ثشاي خٖٛ ٚسشویجبر خٛ٘ي .1

 دسكٛسر فمذاٖ وخ ٞبي ٔحبفظ .2

 دسكٛسر آػیت ديذٖ يب ٔشًٛة ؿذٖ ثؼشٝ ثٙذي .3

 لجُ اصٔلشف ٘مبى اسلبَ ثبصثیٙي ؿٛد. 

 دغ اص ٔلشف اصثیٗ ثشدٜ ؿٛد. 

 
 Blood Transfusion Setست خًن 

 

 
ٖٛ ثٝ آ٘ظيٛوبز، اػبىبِخ ٚيبٗ يبٞشٌٛ٘بٝ ثبصٍٟ٘ذاس٘بذٜ سي      ثشاي سضسيك خٖٛ يب ٔـشمبر خٛ٘ي اصویؼٝ خ

اػشفبدٜ ٔي ؿٛد ٚ ؿبُٔ لؼٕشٟبيي اص جّٕٝ: ٕجش ثب فیّشش ٔخلٛف ثشاي جٌّٛیشي اص آاليبؾ، ِِٛبٝ ،لشلبشٜ،    

 ٔحُ سضسيك.

 سإٞٙبي ٔلشف:

 اثشذا دشٚسىشٛس اػذبيه ساثشداؿشٝ ٚآ٘شا ٚاسد ویؼٝ خٖٛ وٙیذ. .1

وشدٜ ٚػز خٖٛ سا ثٛػیّٝ خٖٛ ٞٛا ٌیشي وٙیبذ ٚثؼبذ لشلبشٜ سا سبب آخبش      ویؼٝ خٖٛ سا ثٝ دبيٝ آٚيضاٖ  .2

 ثجٙذيذ.

 دغ اص آٔبدٜ ؿذٖ سي ػز خٖٛ سا ٚكُ ٚلشلشٜ ساثبص وٙیذ سبجشيبٖ خٖٛ ثشلشاس ؿٛد. .3
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 دس كٛسر آػیت ديذٖ ثؼشٝ ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٍ٘یشد. .4

 دغ اص ٔلشف اصثیٗ ثشدٜ ؿٛد. .5

 

 
 Micro Infusion Setميكريست 

 

 
 

 
 :رتردكا

ثشاي سجٛيض حجٕي ٔـخق ٚدلیك اص داسٚٞب ٚٔحِّٟٛبي ػیبٞشٌي ثٝ ٚاػٌٝ آ٘ظيٛوز ٚاػىبِخ ٚيبٗ ٔبٛسد   

 اػشفبدٜ لشاس ٔي ٌیشد.

 ؿیٜٛ وبسثشد:

 دسدٛؽ ٔحبفظ اػذبيه ساثشداسيذ. .1

 اػذبيه ساٚاسد ٔحفظٝ ٔحَّٛ ٕ٘بيیذ. .2

 ٔحفظٝ سا سٚي دبيٝ ثیبٚيضيذ. .3

دٜ ٚ اجبصٜ دٞیذٔحَّٛ دسٖٚ ٔخضٖ ٔذسج فالؽ سیٛة ِِٚٛٝ جشيببٖ  ٌیشٜ غّشىي ثباليي ٚدبيیٙي سا ثبصوش .4

 يبثذ سبٞٛاي داخُ ِِٛٝ ثیشٖٚ سا٘ذٜ ؿٛد ػذغ ٌیشٜ ساثجٙذيذ.

 ا٘شٟبي ػز سا ثٝ آ٘ظيٛوز يب اػىبِخ ٚيٗ ٔشلُ وٙیذ. .5

 ثب اػشفبدٜ اص ٌیشٜ غّشىي دبيیٙي ٔیضاٖ جشيبٖ ساسٙظیٓ وٙیذ. .6

 شحىبْ ٘مبى اسلبَ ٚ اص ػذْ جذاؿذٖ والٞه ٞبي ٔحبفظ ٌٕٔئٗ ؿٛيذ.لجُ اص ٔلشف اص اػ 

 ثشاي سضسيك ٔبيؼبر داخُ ٚسيذي حؼبع ثٝ ٘ٛس ٚخٖٛ يب اجضاي سـىیُ دٞٙذٜ خٖٛ اػشفبدٜ ٘ـٛد. 

 ٔحلَٛ يىجبس ٔلشف ٔي ثبؿذ. 

 دسكٛسر آػیت ديذٖ يب ٔشًٛة ؿذٖ ثؼشٝ ثٙذي 

 دغ اص ٔلشف اصثیٗ ثشدٜ ؿٛد. 
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 ay stop cock3 wشير سٍ راَي  

ايٗ ٚػیّٝ ثشاي ثشلشاسي اسلبَ  ٙذ ٔؼیش ثب يىذيٍشاػشفبدٜ ٔي ؿٛدثٝ ًٛسيىٝ ٔي سٛاٖ اص يبه ٔؼبیش خبٛ٘ي    

ثیٕبس ٔٛاد ٔخشّفي سا ثب ثبص ٚثؼشٝ وشدٖ ؿیش دس جٟبر ٔخشّف ثب خٖٛ جبسي دس يه سي ثیٕبس ٔبشسجي وبشد   

 وبسثشد داسد. CVPبَ ؿیش ػٝ ساٜ دس ػٙجؾ ثذٖٚ آ٘ىٝ ٘یبص ثٝ اػشفبدٜ اص ػشٚق ٔشؼذد ثبؿذ.ثٝ ًٛس ٔث

 
 Cut down catheterكاتتر كات دان   

 راَىماي مصرف:

اثشذا ٔحُ ٔٛسد ٘ظش سا ثب ثشبديٗ يب ٔب٘ٙذ آٖ هذػفٛ٘ي ٕ٘ٛدٜ ٚدغ اص آٖ ثب اػشفبدٜ اص صايّٛوببيیٗ يبب ٔب٘ٙبذ آٖ    

د ػبٛسا  دسآٖ وببسشش سا ٚاسد سي   ثیحؼي ٔٛهؼي ايجبد ٕ٘ٛدٜ ٚدس ؿشايي اػششيُ دغ اص يبفشٗ ٚسيذ ٚايجبب 

 ٕ٘ٛدٜ ٚ ػذغ ٔحُ سا ثخیٝ صدٜ ٚ دب٘ؼٕبٖ ٕ٘بيیذ.

 دسكٛسر آػیت ديذٖ يب ٔشًٛة ؿذٖ ثؼشٝ ثٙذي ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٍ٘یشد. 

 دغ اص ٔلشف اصثیٗ ثشدٜ ؿٛد. 

 
 Nasogastric& Feeding Tubesمعذٌ(   -سًوذ معذٌ)لًلٍ َاي تيىي

 
 

دس ٘ٛصاداٖ ٚاًفبَ ٚ٘بصٌٚبػششيه سیٛة جٟز خشدػبالٖ ٚ ثضسٌؼبالٖ ًشاحبي   فیذيًٙ سیٛة ثشاي اػشفبدٜ

ؿذٜ اػز.اص جّٕٝ وبسثشد ايٗ ٚػبيُ سخّیٝ ٔؼذٜ اص خٖٛ يب ٔبيؼبر دس ثیٕبسيٟب اص جّٕٝ ٔؼبٕٛٔیشٟبي غبزايي   

ذ ٔبي  خٛ٘شيضيٟبي دػشٍبٜ ٌٛاسؽ ٚ... ٔي ثبؿذ.ٕٞچٙیٗ دس ٔٛاسدي وٝ ثیٕبس لبدس ثبٝ سغزيبٝ اسادي ٕ٘بي ثبؿب    

سٛاٖ اص ايٗ دٚ ٚػیّٝ جٟز سجٛيض ٔٛاد غزايي ٔبيغ ٚيب داسٚٞب اػشفبدٜ وشد ثٝ ًٛسيىٝ اص ًشيك دب٘چ ا٘شٟبيي يب 

 دب٘چٟبي ٔشؼذد جب٘جي ٔٛاد سضسيك ؿذٜ اص وب٘ىشٛس فٛلب٘ي ِِٛٝ ٚاسد ٔحًٛٝ ٔؼذٜ ٔي ٌشدد.
 

 
 Rectal Tubeركتال تيًب   

                           

                                           



 19 

ايٗ ٚػیّٝ ثب لشاس ٌشفشٗ دس٘بحیٝ سوشْٛ خشٚج ٌبص يب ٔبٛاد دفؼبي سا دس ثیٕبسيٟببي ٔخشّبف اص جّٕبٝ دبغ اص       

اػٕبَ جشاحي سٚدٜ يب دس ٔٛاسد ساديٛ ٌشافي اص وِٖٛٛ سؼٟیُ ٔبي ٕ٘بيبذ.ايٗ ٚػبیّٝ داساي ا٘شٟببي ٔخشًٚبي      

ثب جذاسٜ ٘شْ ٚ كبف وٝ ٔب٘غ اص سشٚٔبسیضٜ ؿذٖ ػوٛ ٔي ٌشددٚ ثش اػبع دب٘چ ؿذٜ ٔي ثبؿذاص جٙغ ٔذيىبَ 

                          وب٘ىشٛس دس لٌشٞبي ٔخشّف ٔي ثبؿذ.                                                                                             

 
   Nelaton  Catheterسًوذ والتًن  

 

 

 

ٝ ٔٙظٛس سخّیٝ ٔثب٘ٝ اص ادساس اص ػٛ٘ذٌزاسي ثب ٘السٖٛ اػشفبدٜ ٔي ؿٛد.ٕٞچٙیٗ سخّیٝ سشؿبحبر دٞببٖ ثیٙبي    ث

ٚ   CCUٚسيٝ ٞب دسثیٕبسا٘ي وٝ ثٝ ًٛس اسادي لبدس ثبٝ دفبغ سشؿبحبر ٕ٘بي ثبؿبذ)ٔثُ ثیٕببساٖ ثؼبششي دس        

ICU  ٖ ٘یبض لبثبُ اجشاػبز.ا٘شٟبي     يب دغ اص اػٕبَ جشاحي  ثب ػّٕي ٔـبثٝ ػبوـٗ وبسشش سٛػي ػٛ٘ذ ٘السبٛ

ٔخشًٚي ؿىُ ٘السٖٛ ثب دب٘چٟبي جب٘جي اص سشٚٔبسیضٜ ؿذٖ ٔجبسي جٌّٛیشي وبشدٜ ٚدسا٘شٟببي ديٍبش ِِٛبٝ     

 داساي وب٘ىشٛس لبثُ اٌ٘جبق ثب ساثي ویؼٝ ادساس ٚ يب فیٍٙش سیٛة ٔي ثبؿذ.

 
 Ureter Catheterسًوذ حالة  

 

 
 71دالػبشیىي دػبشٝ داس سـبىیُ ؿبذٜ اػبز.ايٗ ٚػبیّٝ       ػٛ٘ذ حبِت اص يه سیٛة ساديٛادبن ٚيه ٌبيذ 

   CH:6،CH:5ػب٘شي ٔشش ًَٛ داسد ٚدس دٚ ا٘ذاصٜ ٔٛجٛد ٔي ثبؿذ.)

 ػب٘شي ٔشش اثشذايي دسجٝ ثٙذي ؿذٜ اػز. 51ايٗ ٚػیّٝ دسا٘شٟب يه  ـٓ جب٘جي داسد ٚ

 وبسثشد:

ذ يب ا٘ؼذاد ٘ؼجي داؿشٝ ثبؿذٔي سٛاٖ دسٔٛاسد احشجبع ادساسي اٌش ا٘ؼذاد ثبالي ٔثب٘ٝ ثبؿذ ٚحبِت ٌشفشٝ ٘جبؿ

ثشاي سخّیٝ ٍِٙچٝ وّیٛي اص ػٛ٘ذ حبِت اػشفبدٜ وشد وٝ ثب ػجبٛس اص ٔیببٖ ػیؼشٛػبىٛح دس داخبُ ثبذٖ اص      

 سٚي ٌبيذي وٝ لجالٌ ٚجٛد داؿشٝ ثٝ ٔٛهغ ٔي سػذ.

 اٌش حبِت ٔؼذٚد ثبؿذ وبسشش دسًي جشاحي ثبص ٔؼشمیٕبٌ دس ٍِٙچٝ وّیٛي ٌزاؿشٝ ٔي ؿٛد.
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 ٔٛاسدي وٝ وبسشش حیٗ جشاحي وبسٌزاؿشٝ ٔي ؿٛد، ٔؼٕٛالٌ ثب اػشفبدٜ اصثخیبٝ دس ٔٛهبغ ثبثبز ٚثبٝ      دس

 دٛػز ٘یض فیىغ ٔي ؿٛد.

 

 
 head Suction Tube & Suctionلًلٍ ساكشه يسر ساكشه   

 

 

ثشاي سخّیٝ خٖٛ سشؿحبر ٚٔٛاد اهبفي ٚ... اص اسلبَ ػبوـٗ سیبٛة ثبٝ دػبشٍبٜ ػبوـبٗ اص يبه ػبٛ ٚػبش        

بوـٗ اص ػٛي ديٍش اػشفبدٜ ٔي ؿٛد.ايٗ ٚػیّٝ داساي لبثّیز ا٘ؼٌبف صيبد سٛاْ ثب ٔمبٚٔز ٔٙبػت دس ثشاثبش  ػ

 ٌشفشٍي حبكُ اص دیچ خٛسدٖ ٔي ثبؿذٚدس ػبيض ٚسً٘ سٙٛع داسد.

ػشػبوـٗ ٘یض داساي ػٌح ثیشٚ٘ي كبف ثشاي وبٞؾ اكٌىبن حیٗ ػُٕ ٚ جّبٌٛیشي اص ا٘ؼبذاد ًشاحبي    

 بس دب٘چ جب٘جي ثشلشاسي دائٓ جشيبٖ ٔىؾ سا سوٕیٗ ٔي وٙذ.ؿذٜ هٕٗ آ٘ىٝ ثب  ٟ

 

 

 
  Chest Tube چست تيًب

 

 
 

     
 

 

اص ايببٗ ِِٛببٝ ثببشاي سخّیببٝ فوبببي دّٛس)جٙت اػببشفبدٜ ٔببي ؿببٛد.دس ؿببشايي دبسِٛٛطيببه سجٕببغ ٞببٛا            

  ٝ  )دٙٛٔٛسٛساوغ خٖٛ)ٕٞٛسٛساوغ  شن)آٔذیٓ يب ٔبيغ )دّٛساَ افیٛطٖ دس فوبي جٙت ثبػث ٔي ؿبٛد وب

فـبس ٔٙفي ايٗ فوب سا اصثیٗ ثشٚد ٚثب ٚاسد آٔذٖ فـبس ثش سيٝ ٞب ػیؼشٓ سٙفؼي د بس اؿىبَ ؿٛدٚ  ٙب٘چٝ فـبس 

ٔضثٛس ثؼیبس صيبد ثبؿذ)سجٕغ ٘بٌٟب٘ي ٔٛاد دبسِٛٛصيه يب افضايؾ سذسيجي ٚٔضٔٗ فـببس سبٔمببديش ثؼبیبس صيببد     

 ٔٙجش ثٝ ٔشي ثیٕبس ٌشدد.
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ي سٛاٖ ثٝ ػشػز ٔٛاد دبسِٛٛطيه ٚ فـبس اهببفي سا اص فوببي جٙبت    دسايٗ ؿشايي ثب ٌزاؿشٗ  ؼز سیٛة ٔ

 سخّیٝ وشد ٚثٝ ثشلشاسي سؼبدَ ػیؼشٓ سٙفؼي ٚ ٕٞٛديٙبٔیه وٕه وشد.
 دستًالعمل مصرف:

  ؼز سیٛة سا دس ؿشايي اػششيُ اص ثؼشٝ ثٙذي خبسج وٙیذ. .1

د وبشدٜ ٚثبب ٚػبیّٝ    ٔؼٕٛالٌ اص فوبي دٙجٓ ثیٗ د٘ذٜ اي ٚ دس خي ٔیذآٌضيالس ثشؿي دسدٛػبز ايجبب   .2

 ٔٙبػت فوبي دّٛس سا ثبص وٙیذ.

 ِِٛٝ  ؼز سیٛة سا ٚاسد فوبي دّٛس ٕ٘بيیذ ٚدسٔحُ ٔٛسد ٘ظش فیىغ وٙیذ. .3

ٔشلُ وٙیذ ٚاص ػیُ ثٛدٖ ٘ٛاحي اسلبَ ٚثشلبشاسي سبٙفغ    chest bottleا٘شٟبي خبسجي ِِٛٝ سا ثٝ  .4

 ػبدي ثیٕبس ٌٕٔئٗ ؿٛيذ.

 سب  ٙذ سٚص لبثُ اػشفبدٜ اػز. ؼز سیٛة ثشحؼت ؿشايي ٚ ٚهؼیز ثیٕبس 

 

 دسكٛسر آػیت ديذٖ يب ٔشًٛة ؿذٖ ثؼشٝ ثٙذي ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٍ٘یشد. 

 دغ اص ٔلشف اصثیٗ ثشدٜ ؿٛد 

 

 

 
  Hemovacَمًياك 

 

 
 

ايٗ ٚػیّٝ ثب اػشفبدٜ اص ػیؼشٓ خالء،خٖٛ ٚسشؿحبر حفشٜ ٞبي ثذٖ سا وٝ دغ اص اػٕبَ جشاحي دس ثذٖ ثبلي 

ٔي ٔىذ.ايٗ ػُٕ ثٝ كٛسر سذسيجي ا٘جبْ ؿذٜ ٚ اص ػفٛ٘ز ٚ ٕٞبسْٛ دس ٔحُ ػُٕ  ٔي ٔب٘ذ ثٝ ثیشٖٚ

 جشاحي جٌّٛیشي ٔي ٕ٘بيذ.

لجُ اص ا٘جبْ دب٘ؼٕبٖ دٕخ سا خالءوشدٜ وخ سا ثؼشٝ ٚآٖ سا سٞب وٙیذ.ثذيٗ سشسیت ٕٞٛٚان ثٌٛس اسٛٔبسیبه  

 ؿشٚع ثٝ سخّیٝ سشؿحبر ٔي وٙذ.

أىبٖ ٚجٛد داسد وٝ ٔخضٖ سا دش ٚخبِي ٕ٘ٛدٜ ٚٔمذاس سشؿبحبر سا   ثب ٚجٛد وّٕخ ٔٛجٛد دس ِِٛٝ ساثي ايٗ

 وٙششَ ٕ٘ٛدٜ.

 سب لٌغ وبُٔ سشؿحبر اػشفبدٜ اص ٕٞٛٚان ادأٝ خٛاٞذ داؿز.

 

 

 



 22 

 Urinary  Drainage Bagكيسٍ ادرار     

 

 

 
 كارترد:

ثب اػشفبدٜ اص ویؼٝ ادساس  دس ٔٛاسدي وٝ ثیٕبس ثٝ ًٛسٔٛلز يب دائٓ جٟز سخّیٝ ادساس اص ػٛ٘ذ اػشفبدٜ ٔي وٙذ

ػي ػي ٔي سٛاٖ ثٝ سٚؽ ثٟذاؿشي ٚسٕیض الذاْ ثٝ جٕغ آٚسي ادساس وشد.خلٛكبیبر ايبٗ ٚػبیّٝ ثبٝ      1511

 ٌٛ٘ٝ اي اػز وٝ أىبٖ اػشفبدٜ ساحز اصآٖ سا دسسٕبْ ًَٛ ؿجب٘ٝ سٚص فشاٞٓ ٔي آٚسد.

 سإٞٙبي ٔلشف:

بِیىٝ وّٕبخ آٖ ثؼبشٝ اػبز ثبٝ ا٘شٟببي ػبٛ٘ذ       دغ اص سؼجیٝ ػٛ٘ذ ادساسي وب٘ىشٛس ِِٛٝ ساثي سا دس ح .1

 ٚكُ وٙیذ.

 ا٘شٟبي ديٍش ِِٛٝ ساثي سا ثٝ ویؼٝ ادساس ٚكُ وشدٜ ٚ وّٕذٟب سا ثبص وٙیذ. .2

دغ اص دشؿذٖ ویؼٝ ادساس وّٕذٟب سا ثؼشٝ ویؼٝ ادساس سا جذا وبشدٜ ٚویؼبٝ جذيبذ سا جببيٍضيٗ آٖ      .3

 ٕ٘بيیذ.

 شيذ.ویؼٝ ادساس دشؿذٜ سا ثٝ سٚؽ ثٟذاؿشي اص ثیٗ ثج .4

 
 Foly’s Balloon Catheterسًوذ فًلي   

 
ايٗ ٚػیّٝ خبسج وٙٙذٜ ٔحشٛيبر ٔثب٘ٝ ثٝ ٔذر ًٛال٘ي اػز ٚ ثٛػیّٝ دشوشدٖ ثبِٖٛ دسٔثب٘ٝ فبیىغ ٔبي   

 ؿٛد.

 سإٞٙبي ٔلشف:

 اثشذا ثیٕبس سا دس ٚهؼیز ٔخلٛف لشاس دادٜ ؿٛد ٚػز ػٛ٘ذ ٌزاسي آٔبدٜ ٌشدد. .1

 ي خبسج وذسٜ ٚثب ثؼشٝ ثٙذي دسٚ٘ي سٚي آٖ لشاس دٞیذ.ػٛ٘ذ فِٛي سا اص ثؼشٝ ثٙذي ثیشٚ٘ .2

 ثب دػشىؾ اػششيُ ٔحُ سا ؿؼشـٛ دادٜ ٚ٘ٛن ػٛ٘ذ سا اص داخُ ثؼشٝ ثٙذي خبسج وٙیذ. .3

 ٘ٛن ػٛ٘ذ فِٛي آغـشٝ ثٝ طَ ٌشديذٜ ٚ ٚاسد ٔجشا ٌشدد. .4
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 ػب٘شي ٔشش ٔب٘ذٜ ثٝ ا٘شٟب ٚاسد ٔثب٘ٝ ؿٛد. 4ػٛ٘ذ فِٛي سب حذٚد  .5

 شٚ ػشْ يب ٞٛا دش ؿٛد.ثبِٗ ثٛػیّٝ آة ٔمٌ .6

ثب ػمت وـیذٖ ػٛ٘ذ ٚثبثز ؿذٖ ثبِٗ دس داخبُ ٔثب٘بٝ ػبٛ٘ذ ثبٝ ویؼبٝ ادساس ٚكبُ ٚٔجٕٛػبٝ ثبب          .7

  ؼت ثٝ دبي ثیٕبس ٚكُ ٔي ؿٛد.

 سٚص لبثُ اػشفبدٜ اػز. 7ػٛ٘ذ فِٛي سب  :اخطار

 

 
 Tube-Tتي تيًب   

 

 
 

جشاحیٟببي ٔخشّبف وجبذ ویؼبٝ كبفشا اص      سي سیٛة ٚػیّٝ اي اػز ثشاي خبسج وشدٖ كفشا اص ثذٖ ثیٕببس دس  

 جّٕٝ دیٛ٘ذ وجذ ػًٙ ویؼٝ كفشا ٚ... ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٔي ٌیشد.

 ٌزاؿبشٝ ٔبي ؿٛد.كبفشا اص     (Bile Ductسي سیٛة ثشاي خبسج وبشدٖ كبفشا اصثبذٖ دسٖٚ ٔجبشاي كبفشا      

  Bile Bagسیٛة ثبٝ يبه ویؼبٝ وٛ به ثبٝ ٘ببْ       Tسیٛة اصثذٖ ثیٕبسخبسج ٔي ؿٛد.دسخبسج ثذٖ Tًشيك

 ٔشلُ ٔي ؿٛد.كفشا دس ايٗ ویؼٝ جٕغ ٔي ؿٛدٚثذيٗ سشسیت ٔمذاس آٖ لبثُ ا٘ذاصٜ ٌیشي اػز.

 ثشداؿشٝ ؿٛد.دسايٗ ٍٞٙبْ ٔي ثبيؼز ٔحُ اسلبَ   Bile Bagٕٔىٗ اػز دغ اصيه ٞفشٝ يب ثیـشش 

ـبٟبي  سي سیٛة ٔذسٟب دسثذٖ ثبلي ٔبي ٔب٘بذ ٚ ٔبي سبٛاٖ ثبشاي آصٔبي      ٔؼذٚد ؿٛد.  Bile Bagسي سیٛة ثٝ 

 سخللي ٘یض اػشفبدٜ وشد.

سي سیٛة ثب ثخیٝ صدٖ ثٝ دٛػز ثیٕبس ثبثز ٔي ؿٛد.دب٘ؼٕبٖ اًشاف آٖ ثبيذ حذالُ سٚصي يىجبس ٚ دس كٛسر 

ٔشًٛة ؿذٖ ثیؾ اص يىجبس سؼٛين ؿٛد.دشػشبس ثخؾ ٔي ثبيؼز ٘حبٜٛ سؼبٛين دب٘ؼبٕبٖ )ثبذٖٚ آ٘ىبٝ سبي       

 سیٛة ثیشٖٚ وـیذٜ ؿٛد  سا ثٝ ثیٕبس آٔٛصؽ دٞذ.

 
 Penrose & Corrugated Drainرن په رز ي كاريگيت   د

 

ايٗ دٚ ٚػیّٝ ثشاي سخّیٝ غیش فؼبَ )دبػیٛ  سشؿحبسي ٔب٘ٙذ خٖٛ،  بشن ٚ... اص ٔحبُ صخٕٟببي جشاحبي ثببص      

خلٛكبٌ دس ٔٛاهؼي وٝ فـبس ٔثجز ثبفشي يب ػوال٘ي ٚجٛد داسد ٔب٘ٙذ يه ٘بٚداٖ ٔٛثش ٚٔفیذ ٔبٛسد اػبشفبدٜ   

 ادبن ثٛدٖ ايٗ دسٟ٘ب اسصيبثي ٔحُ لشاسٌشفشٗ ٚ وبسآيي آٖ سا آػبٖ ٔي وٙذ.لشاس ٔي ٌیشد.ساديٛ
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 Sheath) Male External Catheter(Condumكاوذيم شيت    

 

ايٗ ٚػیّٝ ٔٙحلشاٌ دس جٙغ ٔزوش اػشفبدٜ ٔي ؿٛد.ٔب٘ٙذ وب٘ذْٚ سٚي آِز سٙبػبّي لبشاس ٌشفشبٝ ٚثبب  ؼبت      

ِِٛٝ ساثي ویؼٝ ادساس ثٝ ا٘شٟبي وب٘ذْٚ ؿیز ادساس دفؼي ثبٝ   ٔخلٛف خٛد ثٝ ػوٛ ثبثز ٔي ؿٛد.ثباسلبَ ثٝ

ساحشي ثٝ داخُ ویؼٝ ٞذايز ٔي ؿٛد.ثذيٗ سشسیت ديٍش ٘یببصي ثبٝ ػبٛ٘ذاط ثیٕببس ثبب ػبٛ٘ذ فبِٛي يبب ٘السبٖٛ          

٘خٛاٞذ ثٛد.اػشفبدٜ اخشلبكي ايٗ ٚػیّٝ دسافشادي اػز وبٝ اخشیببس اسادي دفبغ ادساس خبٛد سا اصدػبز دادٜ      

سىشس دسدفغ ادساس ٔي ثبؿٙذ.اػشفبدٜ اصآٖ ثٝ ػبدٌي أىبٖ دزيش اػز ثٝ ًٛسيىٝ فبشد ثبٝ سٟٙببيي    ا٘ذٚيب د بس 

 ٚثذٖٚ وٕه ٌشفشٗ اص افشاد ديٍش دس ٔٙضَ ٘یض ٔي سٛا٘ذ ٘ؼجز ثٝ اػشفبدٜ اص آٖ ٔجبدسر ٕ٘بيذ.

 سإٞٙبي ٔلشف:

 ػوٛ سا سٕیض وشدٜ ٚخـه ٕ٘بيیذ. 

ز ٔحبفظ  ؼت ٔخلٛف وب٘ذْٚ ؿیز سا جذا وشدٜ آٖ سا دغ اص خبسج وشدٖ ٚػیّٝ اص ثؼشٝ ثٙذي وبغ 

ثب فـبس ٔاليٓ دٚس لؼٕز دشٌٚضيٕبَ آِز سٙبػّي  ؼجب٘ذٜ، وب٘ذْٚ سا اص اثشذا سب ا٘شٟبي آِز ثببال وـبیذٜ   

 ٚسٚي  ؼت فیىغ ٕ٘بيیذ.

ثب ٚاسد آٚسدٖ فـبس ٔاليٓ سٚي وب٘ذْٚ دس ٘بحیٝ اسلبَ ثٝ  ؼبت، وب٘بذْٚ ؿبیز وببٔاٌل ثبثبز ؿبذٜ ثبٝ         

 ٛسيىٝ ٘یبص ثٝ اػشفبدٜ اص  ؼت اهبفي ٘خٛاٞذ ثٛد.ً

 ِِٛٝ خشٚجي وب٘ذْٚ ؿیز سا ثٝ ِِٛٝ ساثي ویؼٝ ادساس ٔشلُ ٕ٘بيیذ. 

 ػبػز يىجبس جبيٍضيٗ وشد. 24وب٘ذْٚ ؿیز سا ٔي سٛاٖ ٞش  

 
 stomy  BagloCoكيسٍ كلستًمي   

 

 
 كارترد:

ي جٟبز دفبغ ٔبٛاد ٔبذفٛػي اػبشفبدٜ ٔبي وٙبذ ثبب         دسٔٛاسدي وٝ ثیٕبس ثٝ كٛسر ٔٛلز يب دايٓ اص ٔؼیش وّؼشٛٔ

اػشفبدٜ اص ویؼٝ وّؼشٛٔي ٔي سٛاٖ ثٝ سٚؽ ثٟذاؿشي ٚسٕیض الذاْ ثبٝ جٕبغ آٚسي ٔبٛاد دفؼبي ٕ٘ٛد.خلٛكبیبر      

 ؼت ویؼٝ وّؼشٛٔي ثٝ ٌٛ٘بٝ اي اػبز وبٝ أىببٖ اػبشفبدٜ ساحبز اص ٚػبیّٝ سا دسسٕببْ ًبَٛ ؿبجب٘ٝ سٚص ًبي            

 فؼبِیشٟبي سٚصٔشٜ فشاٞٓ ٔي وٙذ.

 إٞٙبي ٔلشف:س

 اًشاف ٔحُ اػشٛٔبي وّؼشٛٔي سا ثٝ خٛثي سٕیض ٚخـه وٙیذ. .1
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 اليٝ وبغزي سٚي  ؼت وّؼشٛٔي ساثشداسيذ. .2

 دٞب٘ٝ اػشٛٔب ساثٌٛس ٔٙبػت داخُ دٞب٘ٝ وّؼشٛٔي ٚاسد وٙیذ. .3

  ؼت ساثب فـبس ٔخشلش سٚي ٘ٛاحي اًشاف دٞب٘ٝ اػشٛٔب فیىغ وٙیذ. .4

 ٚصي يىجبس ویؼٝ سا سؼٛين وٙیذ.دس كٛسسي وٝ ویؼٝ ثیؾ اص حذ دش ٘ـٛد س .5

 

 

 

 ٞـذاس:

دسكٛسر ثشٚص ػالئٓ حؼبػیز سحشيه خبسؽ ٚثثٛسار جّذي ؿذيذ دس ٔحُ سٕبع  ؼت ثب دٛػز ثذٖ 

 ثال فبكّٝ  ؼت سا اص ثذٖ جذا ٕ٘بيیذٚثب دضؿه خٛد ٔـٛسر ٕ٘بيیذ.

 
 )تا فتً تراپي ديتل( دستگاٌ اوكًتاتًر

ٔب ثشاي ٘ٛاداٖ وٓ ٚصٖ اػشفبدٜ ٔي جٟز آٔبدٜ وشدٖ ٔحیٌي ٚيضٜ اص ٘ظش د

ؿٛد. دسٔٛاسدي وٝ دػشٍبٜ ٔجٟض ثٝ فشٛ سشادبي ثبؿبذ جٟبز فشبٛسشادي ٘یبض      

 اػشفبدٜ ٔي ؿٛد. 
 عملكرد؛           

 

 

 

 

 

 

: Power – 
 دػشٍبٜ سا سٚؿٗ ٔي وٙذ.  

 : Above lamp -ٗٔیىٙذ. الٔخ لؼٕز ثباليي سا سٚؿ 

   : Nether lamp –  ا سٚؿٗ ٔي وٙذ. دبيیٙي س الٔخ 

Controller -:  .لؼٕز سٙظیٓ دٔب سا سٚؿٗ ٔي وٙذ 

 : Timer -.ٔذر صٔبٖ فشٛ سشادي سا ٔـخق ٔي وٙذ 

: Set -          ثب وٕه ايٗ دوٕٝ لؼٕز سٙظیٓ دٔبب فؼببَ ٔبي ؿبٛد. ثبب وٕبه دوٕبٝ ٞببي

 آٖ سا سبيیذ وٙیذ. set افضايؾ ٚ وبٞؾ دٔب سا سٙظیٓ وٙیذ ٚ ثب صدٖ ٔجذد دوٕٝ 
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 ٌ كردن اوكًتاتًر ** آماد

دٔبي دػشٍبٜ سا ثش حؼت ٘یبص وٛدن سٙظیٓ وٙیذ ٚ وٛدن سا ثب دٛؿبؾ وبٔبُ داخبُ آٖ لبشاس دٞیبذ. دس كبٛسر ٘یببص ثبٝ         

 اوؼیضٖ ساثي اوؼیضٖ سا ثٝ ٚكُ وٙیذ. 

 دس كٛسر ٘یبص ثٝ فشٛ سشادي ثبيذ وٛدن سا ثذٖٚ ٞیچ دٛؿـي داخُ دػشٍبٜ ٌزاؿز.

 سٛجٝ:

 - ٝص٘یشبَ وٛدن دٛؿیذٜ ثبؿذ. )جٟز جٌّٛیشي اص اثشار ٔٙفي ٘ٛس حشٕب  ـٓ ٞب ٚ ٘بحی 

 - .وٛدن اص ٘ظش دٞیذساسبػیٖٛ ثشسػي ؿٛد )سٛسٌٛس دٛػشي ساثشسػي وٙیذ 

 - .٘یٓ ػبػز لجُ اص ٌشفشٗ دٔبي ثذٖ وٛدن الٔخ ٞب سا خبٔٛؽ وٙیذ 

 
 ساز:درمان تا شًك الكتريكي قلة يا ضرتان  

 ٞبيؿٛد سٕبْ ػَّٛٞبي ٔیٛوبسد وٝ ثبػث ٔيدادٖ جشيبٖ ٔؼشمیٓ ثشق اص ػَّٛؿٛن اِىششيىي ػجبسسؼز اصػجٛس   

 ٔیىشٞبي لّت اجبصٜ ٔئیٛوبسد ثٝ ًٛس ٕٞضٔبٖ ددٛالسيضٜ ؿذٜ ٚ دس ٘شیجٝ ٘مبى ٘بثجب ػشوٛة ٌشديذٜ ٚ ثب سمٛيز دیغ 

 يه سحشيه ػبصٔبٖ يبفشٝ سا ثشاي ٔیىش اص ػشٌیشد ٚ سشيٗ دجغدٞذ ٌشٜ ػیٙٛػي دّٞیضي ػّٕىشد خٛد سا ثٝ ػٙٛاٖ اكّي

 ا٘مجبم ٕٞبًٞٙ ػوال٘ي فشاٞٓ ٕ٘بيذ.

 
 عًامل مؤثر تر ميسان مًفقيت در درمان تا شًك الكتريكي:

 سٛاٖ آٖ سا سحز وٙششَ دسآٚسد:ٔیضاٖ ٔمبٚٔز لفؼۀػیٙٝ دس ثشاثش جشاٖ ثشق دس ؿٛن دادٖ ٟٔٓ اػز ٚ ثب الذأبر صيش ٔي    

 ٔ ٙبػتاػشفبدٜ اص دذاَ ثب ػبيض 

 ٝٙاػشفبدٜ اص طَ ِٛثشيىٙز ثٝ ا٘ذاصٜ وبفي ٚ سٕبع وبُٔ ػٌح دذاَ ثب لفؼۀػی 

 ٝٙلشاس دادٖ دذاَ دس ٔحُ كحیح سٚي لفؼۀػی 

 ا٘شخبة ٔمبديش كحیح ا٘شطي 

 ٞبي لّجيدفؼبر ٚ فبكّٝ صٔب٘ي ثیٗ ؿٛن 

 ػز ٚ ثشاي افضايؾ ٔٛفمیز الصْ ثٝ روش اػز وٝ ؿٛن دادٖ ثیٕبس دس كٛسر ٚجٛد اػیذٚص ٚ ٞیذٛوؼي اغّت ٘بٔٛفك ا 

 ثبيذ ٞیذٛوؼي ٚ اػیذٚص سا سلحیح ٕ٘ٛد.

 
 وحًٌ استفادٌ از دستگاٌ الكتريشًك :

 ٞب دٞٙذ. دذاَثبؿٙذ وٝ آٟ٘ب سا ثشاي ػیٛس جشيبٖ اِىششيىي اص دػشٍبٜ ثٝ لّت سٚي دٛػز لشاس ٔيٞب دٚ كفحٝ فّضي ٔيدذاَ

 ٔشش ثشاي ٘ٛصاداٖ ٚ ؿیشخٛاساٖ ٔٙبػت اػز. ٍٞٙبْ ػب٘شي 5/4ٖ ٚ ثب لٌش ٔشش ثشاي وٛدوبٖ ٚ ثضسٌؼبالػب٘شي 12-8ثب لٌش 

 اي دس ػٕز ساػز ٞب دس لؼٕز لبػذٜ لّت دس دٚٔیٗ فوبي ثیٗ د٘ذٜيىي اص دذاَ Anterolateralؿٛن دادٖ ثٝ كٛسر 

 لّت يؼٙي فوبي دٙجٓ ثیٗ ٌیشد )اغّت سٚي دػشٝ دذاَ وّٕٝ اػششْ٘ٛ ٘ٛؿشٝ ؿذٜ  ٚ دذاَ ديٍش سٚي ٘ٛناػششْ٘ٛ لشاس ٔي

 ٘ٛؿشٝ ؿذٜ اػز . دس ؿٛن Apexغّتُ سٚي دػشٝ دذاَ وّٕٝ ٌیشد اد٘ذٜ اي  خ سٚي خي صيش ثغّي لذأي لشاس ٔي
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 اي دْٚ ٚ دذاَ ديٍش سا دس لؼٕز خّفي لفؼۀػیٙٝ صيش اػىبدٛال لذأي لفؼۀػیٙٝ، ػٕز  خ اػششْ٘ٛ سٚي فوبي ثیٗ د٘ذٜ 

 ٛٚسطٖ ٔٛسد اػشفبدٜ داسد. لجُ اص لشاس دادٖ دذاَ سٚي دٛػز ػٌح دذاَ سا ثٝ ٔمذاسيدُ خبف وبسددٞٙذ وٝ دس ٔٛاسلشاس ٔي

 لذس وٓ ٘جبؿذوٝ ثبػث ػٛخشٍي دٛػز ٌشدد ٚ ثٝ حذي صيبد ٘جبؿذوٝ سٚي ٔٙبػت طَ آغـشٝ ٕ٘بئیذ )ٔمذاس طَ اِىششٚد آٖ 

 وؾ ؿٟشي يب ٘شٔبَ ػبِیٗ سا صيش كفحٝ فّضي ب آة ِِٛٝه ٌبص ٔشًٛة ؿذٜ ثيػیٙٝ ثیٕبس ساٜ ثیفشذ ، اٌش طَ ٔٛجٛد ٘جٛد 

 لشاس دٞیذ )خیغ ٘جبؿذ فمي ٕ٘ٙبن ٌشدد .

طَٚ ؿبشٚع سبب حبذ     211جٟز ا٘شخبة ٔمبديش كحیح ا٘شطي ثبيذ ثٝ ٘ٛع سيشٓ سٛجٝ وشد، ٔؼٕٛالٌ دس فیجشيالػبیٖٛ ثٌٙبي اص     
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 ٌشدد. ؿٛن ثؼذي ثٟشش اػز طَٚ ا٘شطي ا٘شخبة ٔي 251حذاوثش ٞبي فٛق ثٌٙي سب يبثذ دس حبِیىٝ دس آسيشٕيطَٚ ادأٝ ٔي

 ثب ٕٞبٖ ا٘شطي لجّي دادٜ ؿٛد  ٖٛ دس جشيبٖ ؿٛن اَٚ أذذا٘غ لفؼۀكذسي وبٞؾ يبفشٝ اػز ٚ ؿٛن ثؼذي ثب ٕٞبٖ 

 ٜ لذ اص ا٘شطي سٛا٘ذ سأثیش ثیـشش اص ؿٛن اَٚ داؿشٝ ثبؿذ. دس ٔؼٕٛٔیز ثب دثظيشبَ ٚ افشاد سيض٘مؾ ٚ وٛسبٔیضاٖ ا٘شطي ٔي

 ؿٛد. دلز وٙیذ وٝ ٍٞٙبْ ؿٛن دادٖ ٘ىبر صيش ٔٛسد سٛجٝ لشاس ٌیش٘ذ:وٕششي اػشفبدٜ ٔي

 َویٌّٛشْ ثبؿذ. 8ٞب حذٚد ٔیضاٖ فـبس ٚاسدٜ ثٝ دذا 

 ٌٝؿٛ٘ذ.ٞبي دٕبد ٘یششٌّٚیؼیشيٗ سا اص دٛػز جذا وٙیذ، صيشا ثبػث ػٛخشٍي ٔيثش 

 سٛا٘ذ ثبػث ا٘فجبس ؿٛد.ا ٔيٍٞٙبْ ؿٛن دادٖ اوؼیظٖ سا لٌغ وٙیذ صيش 

 ٞب دس صٔبٖ ؿٛن دادٖ خیغ ٘جبؿذٚثب كفحٝ فّضي دذاَ دس سٕبع ٘جبؿذ صيشا ثبػث ا٘شمبَ جشيبٖ ثشق ثٝ فشد ٔيدػز 

 ٌشدد.

 .ٍٞٙبْ سخّیٝ ا٘شطي ثب ثیٕبس ٚسخز اٚ سٕبع ٘ذاؿشٝ ثبؿیذ 

 ٕبس فبكّٝ ثٍیش٘ذ.ؿشٚع ؿٛن دادٖ سا ثب كذاي ثّٙذ اػالْ وٙیذسب اػوبء سیٓ دسٔبٖ اص ثی 

 .دس كٛسر ِضْٚ دػشٍبٜ ٔب٘یشٛس سا ثشاي دیـٍیشي اص آػیت دػشٍبٜ اص ثیٕبس جذا وٙیذ 

 

 اوًاع ريشُاي شًك دادن:

 دس سٚؽ اكّي ؿٛن دادٖ ؿبُٔ:

 Aيبب ؿبٛن غیشٕٞضٔببٖ )     D/C shock (Continues Defibrillation)دفیجشيّبٝ وبشدٖ يبب اػبشفبدٜ اص      .1

synchronizedثبؿٙذ.دٞٙذٜ يه سٚؽ ٔيكٌالحبر فٛق ٘ـبٖ . وٝ ٕٞٝ ا 

   يب ؿٛن ػیٙىشٚ٘یضٜ.Synchronized  يب ؿٛن ٕٞضٔبٖ )Cardio versionوبسديٛٚسطٖ ) .2

 
 :  D/C shock (Continues Defibrillation)دفيثريلٍ كردن -1

 سيشٕي ايجبد ؿذٜ ثٝ ِیُ ديغدٜ لّجي ثٝ د٘جبؿذ ٚ ثشٖٚ QRS  ٚTوٝ ثیٕبس دس سيشٓ لّت داساي أٛاج ٔـخق دس كٛسسي   

 وبسدي ثٌٙي ثذٖٚ ٘جن اص حذي وٓ ؿذٜ وٝ ٞٛؿیبسي ثیٕبس اص ثیٗ سفشٝ اػز، ٔثُ فیجشيالػیٖٛ يٌٙي، فّٛسش ثٌٙي يب سبوي

 ٌشدد. دس ايٗ سٚؽ دػشٍبٜ ثذٖٚ سٛجٝ ثٝ سيشٓ ثیٕبس ٚ دس ٞش صٔب٘ي ثٝ ٔحن فـبس سٚي دوٕٝ ايٗ ٘ٛع ؿٛن اػشفبدٜ ٔي

 ٕ٘بيذ )ؿٛن وٛس . ثشاي دفیجشيُ وشدٖ، دػشٍبٜ سا سٚؿٗ وٙیذ، ٔمذاس ا٘شطي الصْ سا ٔـخق خٛد سا سخّیٝ ٔي سخّیٝ ا٘شطي
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 ؿٛد ، دوٕٝ ؿبسط سا فـبس دٞیذ سب دػشٍبٜ ٔیضاٖ ا٘شطي الصْ سا رخیشٜ طَٚ ؿشٚع ٔي 211ٕ٘بئیذ )ٔؼٕٛالً دس ايٗ ٚهؼیز اص 

 . ٕ٘بيذ

ص اػالْ دػشٍبٜ ٔجٙي ثشايٙىٝ ٔمذاس ا٘شطي دػبشٛس دادٜ ؿبذٜ رخیبشٜ ٌشديبذٜ اػبز،      وـذ ، دغ اثب٘یٝ ًَٛ ٔي 6-2) حذٚد 

 دذاَ 

 آغـشٝ ثٝ طَ سا سٚي لفؼۀػیٙٝ ثیٕبس ٌزاؿشٝ ٚ دوٕٝ سخّیٝ سا هٕٗ سػبيز ٘ىبسي وٝ لجالً  روش ؿذ فـبس دادٜ ٚا٘شطي سا 

 آصاد ٕ٘بئیذ.

 
 كارديًيرشن :-2

 ثٛدٜ ٚ ٔذدجٛ داساي ٘جن ٚ ٞٛؿیبسي اػز. اٌش دػشٍبٜ ا٘شطي  QRS ٚTاساي دس ايٗ سٚؽ اِىششٚوبسديٌٛشاْ ٔذدجٛ د  

 ٞب دس ايٗ ٔشحّٝ ٘ؼجز ثٝ دیذايؾ فیجشيالػیٖٛ ثٌٙي حؼبع )فبص سدٛالسيضاػیٖٛ  سخّیٝ وٙذ وٝ ثٌٗ Tخٛد سا سٚي ٔٛج 

 ؿٛد.خّیٝ ٔيس Rؿٛد. جشيبٖ اِىششيىي ٍٞٙبْ ا٘جبْ وبسديٛٚسطٖ ٕٞضٔبٖ ثب ثشٚص ٔٛجٞؼشٙذاػشفبدٜ ٔي

 سا سٚؿٗ وٙیذ سب سخّیٝ ٕٞضٔبٖ ثب  Synchronizeدس ايٗ سٚؽ دغ اص سؼییٗ ٔیضاٖ ا٘شطي ٚ دػشٛس ثٝ ؿبسط  دػشٍبٜ دوٕٝ 

 ا٘جبْ ٌشدد.ثشاي ٔٛفمیز دس وبس ثبيذ ػیؼشٓ ٔب٘یشٛسيًٙ دػشٍبٜ اِىششٚؿٛن سيشٓ ثیٕبس سا ثب  ECGدس  Rدیذايؾ ٔٛج 

 ٞبي ٔب٘یشٛس دػشٍبٜ ؿٛن ٚكُ وٙیذ. دس ايٗ اي سا ثٝ وبثُذ.ثٙبثشايٗ ِیذٞبي ػیٙٝٚاهح ٘ـبٖ دٞ QRSٞبي وٕذّىغ

 ، ا٘شطي سا ٕٞضٔبٖ ثب  Tسيشٓ ثیٕبس سا حغ وشدٜ ٚ ثشاي دیـٍیشي اص سخّیٝ ٘بثجبي ا٘شطي سٚي ٔٛج  Rحبِز دػشٍبٜ ٔٛج 

 دٞذ، سخّیٝ اِىششيىي كٛسر ٘خٛاٞذ سا سـخیق  QRSٕ٘بيذ. دس كٛسسیىٝ دػشٍبٜ ٘شٛا٘ذ وٕذّىغسخّیٝ ٔي QRSظٟٛس 

 ثبؿذ. دلز ٕ٘بئیذ وٝ سخّیٝ اِىششيىي ثؼذ اص فـبس ٌشفز. ثمیٝ الذأبر وبسديٛٚسطٖ ػٕٛٔي ٚ ؿجیٝ ٔٛاسد دفیجشيّٝ وشدٖ ٔي

 سٛػي دػشٍبٜ اػز. Rٌیشد وٝ ٔشثٛى ثٝ دیذا وشدٖ دادٖ دوٕٝ سخّیٝ ثؼذ اص يه ٔىث وٛسبٜ كٛسر ٔي

 ػبػز لجُ اص وبسديٛٚسطٖ  48ػبػز ٘بؿشب ثبؿذ، ٔلشف ديٌٍٛؼیٗ اص  8ٚؽ ا٘شخبثي ثٛد ثیٕبس ثبيذ اٌش وبسديٛٚسطٖ س   

 ٞٛؿي يه ثیٟٛؿي  ٙذ ؿٛد يب ثٝ ٚػیّٝ يه دضؿه ٔشخلق ثيثخؾ دادٜ ٔيلٌغ ؿٛد. لجُ اص وبسديٛٚسطٖ ثٝ ثیٕبس آساْ

 ٛد.ؿٌشدد ٚ دغ اص دادٖ اوؼیظٖ ٔىُٕ ؿٛن دادٜ ٔياي ايجبد ٔيدلیمٝ

 
 AED( Automated External Defibrillator . )دستگاٌ دفيثريالتًر يا 

 
                          AED                                                                                      AED 

 س دشسبثُ ٞؼشٙذ وٝ ٔي سٛا٘ٙذ هشثبٖ لّت ثیٕبس سا دفیجشيالسٛسٞبي خبسجي خٛدوبس ، ٘ٛع خبكي اص ػیؼشٓ ٞبي دفیجشيالسٛ   

 دشداصؽ وشدٜ ٚ دس كٛسر ِضْٚ ، ؿٛن اِىششيىي اػٕبَ ٕ٘بيٙذ. ثذيٗ سشسیت اِضأي ٘ذاسد وٝ وبسثشاٖ ايٗ ػیؼشٓ ثب اكَٛ
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 آؿٙبيي داؿشٝ ثبؿٙذ.   ECGسفؼیش 

 ٛدوبس سمؼیٓ ثٙذي وشد. دس ٘ٛع سٕبْ خٛدوبس ،دفیجشيالسٛسخٛدوبس خبسجي سا ٔي سٛاٖ ثٝ دٚدػشٝ ، سٕبْ خٛدوبس ٚ٘یٕٝ خ 

 سٟٙب ٘یبص ثٝ ايٗ اػز وٝ وبسثش، اِىششٚدٞبي دػشٍبٜ سا سٚي ػیٙٝ ثیٕبس لشاس دادٜ ٚ ػیؼشٓ سا سٚؿٗ وٙذ. ثذيٗ سشسیت دػشٍبٜ  

 آيب ٘یبصي ثٝ سا اص ًشيك اِىششٚدٞبي لبثُ دػششع دفیجشيالسٛس دسيبفز ٕ٘ٛدٜ ٚ سؼییٗ ٔي ٕ٘بيذ وٝ    ECGػیٍٙبَ ٞبي 

 ؿٛن ٞبي ٔشٛاِي ٞؼز يب خیش؟ دس كٛسر سـخیق ٘یبص ، ػیؼشٓ ثٝ كٛسر خٛدوبس ػّٕیبر ؿبسط ٚ دؿبسط ) اػٕبَ

  ECG، ٘یٕٝ خٛدوبس ٞؼشٙذ ايٗ ػیؼشٓ ٞب ، ػیٍٙبَ  AEDؿٛن   سا ا٘جبْ ٔي دٞذ. أب ثؼیبسي اص ػیؼشٓ ٞبي سجبسي  

 ثش سا دس ٘یبص ثٝ اػٕبَ دفیجشيالػیٖٛ ٌّٔغ ٔي ػبصد سب ٚي ػّٕیبر ؿبسط ثیٕبس ساسحّیُ وشدٜ ٚ دس صٔبٖ ٔٙموي ، وبس

 ٍٞٙبْ سخّیٝ ا٘شطي ثب ثیٕبس ٚسخز اٚ سٕبع ٘ذاؿشٝ ثبؿیذ.دفیجشيالسٛس فؼبَ ػبصد. 

 
 پيس مًقت از راٌ پًست:

 شٚع آٖ ٍ٘زؿشٝ ثبؿذ  ٌشدد، دلیمٝ اص ؿ 11يىبسدي )ثٝ ؿشى ايٙىٝ ثیـشش اص وٝ ثیٕبس ثٝ ًٛس ٘بٌٟب٘ي د بس ثشاددس كٛسسي  

 ٌشددٚ أشٚصٜ اوثش دفیجشيالسٛسٞب ثٝ ايٗ ػیؼشٓ ٔجٟضػبصي اٚسطا٘غ ؿشٚع ٔئیىشٞبي دٛػشي هشثبٖثب اػشفبدٜ اص دیغ

 ٌیش٘ذ. اِىششٚدٞب ثٝ دفیجشيالسٛس ٚكُ ٔيٞؼشٙذ. اِىششٚدٞبي دیغ ثضسي ثٛدٜ ٚ دس لؼٕز لذاْ ٚ خّف لفؼۀػیٙٝ لشاس ٔي 

 ٞب لجُ اص سػیذٖ ثٝ لّت ثبيذػبصي ايٕذبِغوٙذ. دس ايٗ سٚؽ هشثبٖٔیىش ػُٕ ٔيیجشيالسٛس ثٝ ػٙٛاٖ دػشٍبٜ دیغؿٛ٘ذ ٚ دف

 سٛا٘ٙذ ثبػث اخشالَ دس آػبيؾ ثیٕبس ؿٛ٘ذ. ثٟشش اػز ٕٞضٔبٖ ثب اػشفبدٜ اص ايٗ ٞبي صيشدٛػشي ثٍزس٘ذ ٚ ٔياص دٛػز ٚ ثبفز 

 ثخؾ اػشفبدٜ ٌشدد.ص داسٚٞبي آسأْیىش اٌش ثیٕبس ٞٛؿیبس اػز ا٘ٛع دجغ


