
سالم بًدن دستگاٌ، سًکت يکابل َا را بررسی ومًدٌ، درصًرت ویازآوُاا را    .  1
 تعًیض ومائیذ.

را بررسی ومًدٌ ي درصًرت ویاز  AEDتاریخ اوقضای مىذرج بر ريی پذَای. 2
 آوُا را جایگسیه کىیذ.

 را فشار دَیذ  Menu. دستگاٌ را ريشه ي کلیذ 3

َا را دواااا     دستًرالعمل  را اوتخاب ي  Start Function Check.گسیىٍ 4
 کىیذ.

MEDUCORE Standard Proپرتابل مذل  AEDراهنمای مختصر کاربری دستگاه 
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ًوایشگر

هحل اتصال

پاس اکسی هتر

 ECGهحل اتصال کاتل 

AEDهحل اتصال پدُای 

 کلید ُای عولگر

 کلید شوک

 آالرم

ON/OFFکلید 

Menuکلید 

ًوایشگر وضعیت تاتری

ًشاًگر اتصال ترق 

5 4 1 2 3 

کلیدُای راُثر

% است.00ظرفیت تقریثی تیش از  

% است.00-%60ظرفیت تقریثی   

% است.60-%40ظرفیت تقریثی   

% است.40-%10ظرفیت تقریثی   

% است.10ظرفیت تقریثی کوتر از  

تاتری خالی است . 

تاتری هعیوب است یا تَ درستی وارد ًشدٍ و 
 یا درهحدودٍ دهایی هٌاسة قرار ًدارد.

ً ش ا ً گ ر   و ض ع ی ت   ش ا ر     ت ا ت ر ی   ٍ ر و ش ي   و   خ ا ه و ا   ک ر د ى   د س ت گ ا 

روشه کردن دستگاه:
کلیذ ريشه /خامًش را فشار دَیذ.

خاموش کردن دستگاه:
 وگٍ داریذ.ثاویه  2کلیذ ريشه /خامًش را فشار دادٌ ي بیش از  

ثاویه خاموش وگه دارید،  33درصورتیکه دستگاه را برای بیش از 
دهد و مقادیر آالرم برای استفاده مجدد  به عملیات خاتمه می   

شود.  ذخیره می

اجرای تست عولکرد دستگاٍ

تٌظین صفحَ ًوایشگر) روز/ شة(

 فشار دَیذ.       ثاویه  2را حذيد  Menuکلیذ 
پس زمیىٍ صفحٍ ومایش بٍ روگ مشکی ي سفیذ قابل تغییر است. 

شٌد.  از کلیذىای       ً      جيت تنظین صذا استفاده هی

تٌظین صدا 

(QRS)فعال/غیرفعالسازی صدای ریتن قلثی 

 . کلیذ                  را انتخاب کنیذ.1
. بلنذی صذای ریتن قلبی را بو ًسیلو دً کلیذ       ً       تنظین نوائیذ.2

ثانیو فشاردىیذ. 2کلیذ آالرم      را کوتر از  . قطع آالرم صوتی :1
ثانیو فشار  2کلیذ آالرم را بیش از  . قطع هوقت آالرم صوتی :2

 دىیذ.
برای بازگردانذى آالرم صٌتی، هجذداً کلیذ آالرم را کوتر توجَ : 

 ثانیو بفشاریذ. 2از 

آالرم صوتی
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فعال سازی:

کلیذ عولگز             را اًتخاب کٌیذ.

آماده سازی برای شوک:

 . پذُای شْک را تَ دستگاٍ هتظل ًوائیذ.1
. پْشش تذى تیوار را تزداشتَ ّ در طْرت ًیاس هُْای سیٌَ تیوار 2

 را تتزاشیذ ّ پْست تیوار را خشک کٌیذ.
 . پذُا را هطاتك تظْیز تَ تذى تیوار تچسثاًیذ.3

 انتخاب انرژی شوک در مذ دستی:
( تعییي هیشاى اًزژی شْک را اًتخاب کٌیذ. 1. کلیذ )1

 . اًزژی شْک پیش فزع را اًتخاب ًوائیذ.2

 اجرای شوک در مذ دستی:
1.ECG  .را کٌتزل ًوائیذ 

 ، کلیذ             را فشار دُیذ. VF/VT.درطْرت تشخیض 2

را چک ًوْدٍ تا درخظْص اعوال شْک هجذد  ECGاشتماق .3

 اطویٌاى حاطل ًوائیذ .

 . کلیذ شْک را تفشاریذ.4

 .در طْرت ًیاس کلیذ             را اًتخاب کٌیذ.5

(Manualمذ دستی  )

فعال سازی:

کلیذ عولگز       را اًتخاب کٌیذ. 

آماده سازی اعمال شوک

 . پذُای شْک را تَ دستگاٍ هتظل ًوائیذ.1
. پْشش تذى تیوار را تزداشتَ ّ در طْرت ًیاس هُْای سی2ٌَ

 تیوار را تتزاشیذ ّ پْست تیوار را خشک کٌیذ.
 . پذُا را هطاتك تظْیز تَ تذى تیوار تچسثاًیذ.3

 AEDاعمال شوک در مذ 
پیزّی کٌیذ. AED. اس راٌُوا طْتی هذ 1

دستگاٍ در طْرت لشّم آًالیش ریتن للثی ّ اًتخاب هیشاى شارژ  

دُذ. تزای شْک را اًجام هی

. در طْرت ًیاس اس کلیذُای       ّ   جِت تٌظین شذت طذای 2

راٌُوای طْتی استفادٍ کٌیذ. 

، کلیذ   را لشّم اعوال شْک. پس اس شٌیذى پیام راٌُوای طْتی 3

تزای اعوال شْک فشار دُیذ.

را تَ سزعت آغاس  CPR, عول  CPR.در طْرت اعالم ًیاس تَ 4

 ًوائیذ.

تزای تیواراى لْلَ گذاری شذٍ هاساژ لفسَ سیٌَ را هزتثا تکزار       

ًوائیذ. کلیذ          را اًتخاب کٌیذ. هتزًّْم ریتن تکزار هاساژ للثی 

هٌاسة را تعییي هیکٌذ.

AED مذ 

 پزاب پالس اکسیوتز را تَ اًگشت تیوار هتظل کٌیذ.

تایست تذّى الک ّ ُزگًَْ پْششی تاشذ تْجَ داشتَ تاشیذ کَ هی

Spo2عملکرد پالس اکسیمتر 

 م ذ   م ا ن ی ت و ر  

فعال سازی :

را اًتخاب کٌیذ.کلیذ 

:ECGآهادٍ ساسی ثثت 

 را تَ  تیوار تچسثاًیذ. ECG.الکتزّدُای 1

را تَ دستگاٍ ّ تَ تیوار هتظل ًوائیذ. ECG.کاتل 2

 )هطاتك جذّل سیز(

 ECG:لیذ های انتخاب 

. کلیذ را اًتخاب ّ هکزراً فشار دُیذ تا هٌحٌی هزتْط تَ لیذ هْرد 1

ًظزًوایش دادٍ شْد.

 IIهٌحٌی اّل : ًوایش لیذ 

 هٌحٌی دّم :

 III - II - I -aVR - aVL - aVFًوایش  لیذُای  

 خطر جراحت به وسیله شوک الکتر کی

 .ُزگش در ٌُگام شْک تیوار را لوس ًکٌیذ 

 .تَ افزاد ی کَ در هجاّرت تیوار لزاردارًذ ُشذار دُیذ

 هشذار
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