
 
 

 

 310ام ـیاشراهنمای سریع دستگاه 
  2از  1: صفحه

 نداردپیوست: 

 

 
 

 (On/Offکلید روشن و خاموش ) -1

 به شکل دستی. Rhythmو  Auto و  Manualکلید تغییر لیدها در حالت  -2

 استفاده کنید. Resetدر صورت خارج شدن سیگنالها از صفحه نمایش از کلید  -3

 می باشد( 10می باشد. )بهترین حالت  Auto  ،20mm/mv  ،10  ،5   ،2/5 (Sense)گین های قابل انتخاب  -4

   25mm/sمی باشد. )بهترین حالت 50mm/s (Speed )و  6/25،  12/5،  25سرعتهای قابل انتخاب برای انجام رکوردگیری  -5

 می باشد(

 (Menuمنوی تنظیمات دستگاه ) -6

 (Enterکلید تایید در منو تنظیمات ) -7

 در منو )به سمت چپ و راست و باال و پایین(کلیدهای حرکت  -8

 (Start/Stopشروع و پایان گرفتن نوار ) -9

ساعت  3باید شارژ گردد(. زمان شارژ کامل  بودنیا قرمز نارنجی )در صورت سبز بودن، شارژ کامل و در صورت  باترینمایشگر  -10

 می باشد.

 ، دستگاه را از شارژ خارج نمایید.باتریری و عملکرد صحیح دستگاه بعد از سبز شدن چراغ تجهت افزایش عمر با -11
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 310ام ـراهنمای سریع دستگاه یاش

  2از  2: صفحه

 پیوست: ندارد

 با تصویر باال مطابقت داشته باشد.User Setting مطلوب، تنظیمات منوی  ECGتوجه: جهت داشتن 

 توصیه های مهم:

 به صورت روزانه سالمت ظاهری اکسسوری ها را چک کنید. -1

 نکنید.به هیچ وجه از الکترودهای سولفاته شده استفاده  -2

 را از کابل برق جدا کنید. ECGمسیر کابل  -3

 از اعمال فشار، کشش یا هر گونه نیروی مکانیکی به کابل پرهیز کنید. -4

 در صورت عدم وجود ارت مناسب در مرکز درمانی خود، کابل برق را از سیستم جدا کرده و از باتری استفاده کنید. -5

 از تمیز بودن پوست بیمار اطمینان حاصل کنید. -6

 عصبی و مضطرب بودن بیمار تاثیر منفی در نتیجه کار خواهد داشت. -7

 الکترودها را روی بخش استخوانی بدن قرار ندهید. -8

 از ژل به میزان کافی استفاده کنید. -9

 (4و  3و  2و  1در صورت وجود نویز علی رغم به کارگیری کلیه توصیه های فوق، از فیلترهای دستگاه استفاده کنید. )شماره  -10

   (3برای حذف نوسانات خط مرجع سیگنال استفاده کنید. )شماره  Driftاز فیلتر  -11

 شود ST Segmentدر بعضی شرایط ممکن است این فیلتر باعث تغییر در 

 (4استفاده کنید. )شماره   EMG filterبرای حذف نویزهای فرکانس باال و ماهیچه ای از فیلتر -12

 .تنظیم نمایید F4روی حتماً پایین گذر را در صورت استفاده از این فیلتر، فیلتر 

 برای رکوردگیری مطلوب و تمیز نگه داشتن هد پرینتر از کاغذ مرغوب استفاده نمایید. -13

 می شود. ECG باعث ایجاد نویز درECG گره خوردن و پیچ خوردن کابل  -14

 فروش شرکت هماهنگ نمایید. در صورت بروز هر گونه مشکل قبل از ارسال دستگاه برای تعمیر با واحد خدمات پس از -15

، سیگنال مربوطه تشخیص و حذف Pace Detectionاستفاده نماید، به هنگام فعال بودن  Pacemakerدر صورتی که بیمار از دستگاه  -16

 (5می گردد.)شماره 

گردد.  ECG ممکن است در بعضی شرایط منجر به تغییر در امواج سیگنال   EMGبا  F2یا  EMGبا F1استفاده توامان از فیلترهای  -17

 توصیه می شود که حتی المقدور در کارهای تشخیصی از این فیلترها به صورت همزمان استفاده نشود.
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