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استفاده نا درست از دستگاه .  به نکات زیر توجه کنید  AEDبرای استفاده از دستگاه 

 .میتواند باعث آسیب و یا مرگ گردد

 قبل از استفاده از دستگاه راهنمای استفاده از دستگاه را مطا لعه نمایید  : 1

اگر پنجره نشانگر وضعیت دستگاه دارای عالمت         باشد به هیچ وجه از آن  : 2

 استفاده نکنید

        Status indicator              

 

.  باشد از دستگاه استفاده نکنیدbeeping toneاگر دستگاه در حالت خاموش دارای  : 3

  هر یک دقیقه یک بار شنیده میشودbeepآالرم 

بعد از نصب باطریها کابل الکترودها را به کانکتور دستگاه متصل کنید و برای همیشه  : 4

 آن را در محل خود نگهدارید

 این دستگاه باید توسط افراد آموزش دیده استفاده شود : 5

 کیلو گرم از الکترود مخصوص اطفال 25 سال یا کمتر از 8برای افراد کمتر از  : 6

         کیلو گرم از الکترودهای25 سال و یا بیشتر از 8استفاده کنید و برای افراد باالی 

cpr-D.padz استفاده کنید  

 زمان تخلیه انرژی از بیمار فاصله گرفته و به او دست نزنید : 7

 زمان تخلیه انرژی و یا آنالیز ریتم قلبی بیمار سطح الکترودها را لمس نکنید : 8

 بیمار را در محیط بیحرکت و عاری از رطوبت آنالیز کنید : 9

دستگاه را در حضور مواد قابل اشتعال مانند اکسیژن پر فشار و یا مواد قابل اشتعال  : 10

 استفاده نکنید

که باعث .... در هنگام آنالیز از عدم وجود امواج پر قدرت رادیوئی مانند موبایل و  : 11

 تداخل الکترونیکی میشود اطمینان حاصل کنید زیرا باعث تؽییر تفسیر ریتم قلبی میشود



قبل از انجام دفیبریالسیون دستگاه های الکترونیکی دیگر را از بیمار جدا کنید مانند  : 12

 ....پالس اکسیمتر و 

 قفسه سینه بیمار بایستی خشک و تمیز و عاری از مو باشد : 13

برای کاهش میزان سوختگی بیمار در حین تخلیه انرژی از الکترودهای سالم و  : 14

 دارای تاریخ مصرؾ استفاده کنید

 قرار ندهید pace میباشند الکترودها را روی pace makerدر افرادی که دارای  : 15

  ویا کاهش دقت آنالیز میشودpaceچون باعث آسیب به 

از این  ( Passive Air way Suport System)  هستند  PASSدر مدل هائی که دارای 

وسیله در بیمار دچار آسیب نخاعی و گردنی استفاده نکنید برای استفاده از این وسیله به 

 برچسب داخل آن توجه کنید

 – لیتیوم A 123 از باطری های  فقطباطری های دستگاه قابل شارژ نمی باشند و : 16

 منیزیوم دی اکسید  با مارک تجاری دوراسل و وارتا و سا نیو استفاده کنید 

 

 AEDPLUSتنظیم کردن و بررسی شیوه کارکرد دستگاه 

 منیزیوم دی اکسید در داخل دستگاه قرار دهید-  لیتیومA 123 عدد باطری 10تعداد : 1

کلید .  ثانیه کلید سبز رنگ را فشار دهید 15پس از نصب باطری در عرض حداکثر : 2

  شدن باطری ها میشودresetسبز در محل نصب باطری ها قرار دارد و باعث 

کابل الکترود را به کانکتور دستگاه متصل کنید بدون باز کردن پاکت مخصوص :  3

 الکترودها

 باشد در صورت شنیدن پیام  unit okدستگاه را روشن کنید و منتظر پیام صوتی  :  4

 دستگاه آماده انجام کار میباشد

 دستگاه را خاموش کنید: 5

  دقیقه مکث کرده و منتظر شوید تا عالمت سبز رنگ         بر روی پنجره 2حدود : 6



 نشانگر وضعیت دستگاه که در قسمت سمت چپ پائین دستگاه قرار دارد ظاهر شود 

 دستگاه اکنون برای انجام کار آماده است: 7

 بصورت متناوب دستگاه را از لحاظ وجود عالمت      چک کنید: 8

  

Status indicator  

 

 

 

 

 

 

ابتدا قفل ها را از این محل 

باز کنید با استفاده از یک 

 سکه کوچک

سپس پوشش روی باطری را از این 

 محل با همان سکه بردارید



 

 

کلید سبز را پس از  نصب 

 باطری ها فشار دهید

توجه کنید که باطری ها را بترتیب در  .  AEDمحل قرار گرفتن با طری ها در دستگاه 

 محل خود قرار دهید



 تمیز کردن دستگاه

برای تمیز نمودن دستگاه از پارچه نرم آؼشته به ایزوپروپیل الکل و یا آب صابون 

 استفاده نمایید 

 استفاده نکنید ... هرگز از مواد کتونی مانند استون و 

 هیچ قسمت از دستگاه را در آب ؼوطه ور ننمایید 

  از مواد زبر استفاده نکنیدLCDبرای تمیز نمودن صفحه 

 

 AEDموارد استفاده از دستگاه 

زمانی از دستگاه استفاده کنید که بیمار مشکوک به ایست قلبی است و یا دارای شواهدی 

 از کاهش گردش خون مانند کاهش سطح هوشیاری و نبود تنفس و نبود نبض

 AEDموارد عدم استفاده از دستگاه 

در مواردی که بیمار هوشیار یا دارای تنفس یا نبض قابل حس باشد از دستگاه استفاده 

 نکنید

 AEDPLUSمشخصات و امكانات ویژه دستگاه 

  سانتیمتر 13.3*24.1*29.2: ابعاد 

  كیلوگرم3.1: وزن 

Power :  باطري هاي ؼیر قابل شارژA 123 منیزیوم دي اكسید– لیتیوم  

Wave from : biphasic  

  ثانیه30: زمان نگهداري شارژ جهت تخلیه

 و 150 و 120اتوماتیك و بر اساس برنامه ریزي قبلي براي بزرگساالن : انتخاب انرژي 

  ژول میباشد85 و 70 و 50 ژول و براي اطفال 200

 هنگام انجام آنالیز و تخلیه انرژي از بیمار فاصله بگیرید: ایمني 



  ثانیه10با باطري جدید كمتر از : زمان شارژ شدن انرژي جهت تخلیه 

 ثانیه 14حد اكثر زمان الزم براي آنالیز ریتم قلبي و آماده شدن براي شوك با باطري جدید 

  ثانیه15 ژول تخلیه كرده باشد 200 شوك 15و با باطري كه حدود 

  ثانیه22.6 ژول 200حداكثر زمان الزم از لحظه روشن شدن دستگاه تا تخلیه انرژي با 

  PEDIPadz II و STATPadz II و CPR-D.padz: الكترودهاي قابل استفاده

 بصورت داخلي انجام میشود: تست دستگاه 

  درجه و با باطري هاي جدید 20در دماي : ظرفیت باطري 

 ساعت 13 شوك پیوسته ویا كمتر از 300 سال و یا 5 حدود stand –byبصورت 

 مانیتورینگ پیوسته

 

 

 توضیحات كلیدها و نشانگرها

On/off 

در پائین دستگاه قرار دارد و براي خاموش و روشن 

اگر كلید فوق را بمدت . كردن دستگاه استفاده میشود 

 self ثانیه بفشارید دستگاه بصورت خودكار 5بیش از 

testرا انجام داده و یا آماده ارسال اطالعات میباشد  

 LEDچراغ هاي 
در كنار هر یك از عالئم گرافیكي قرار دارند و روشن 

  در همان مرحله میباشدCPRشدن آنها بیانگر انجام 

 كلید شوك

كلید شوك در مركز دستگاه قرار دارد و وقتي روشن 

میشود كه دستگاه شارژ شده وآماده تخلیه انرژي 

 میباشد



 كلید شوك

وقتي كلید فشرده میشود دستگاه شارژ شده وآماده 

وقتي كلید فشرده . تخلیه انرژي بر روي بیمار میشود

 خاموش میشود سپس بافشردن كلید پیام LEDنشود 

شنیداري دستگاه مبني بر اینكه چندمین شوك از زمان 

 روشن شدن دستگاه اعمال شده است بگوش میرسد

 آیكون هائي هستند كه مراحل انجام كار را نشان میدهند عالئم گرافیكي

نشانگر وضعیت 

 دستگاه

 در پائین دستگاه سمت چپ قرار گرفته است 

روشن بودن عالمت           نشان دهنده آماده بودن 

دستگاه است و یا دستگاه با موفقیت تست شده است و 

روشن بودن عالمت         نشان دهنده آماده نبودن 

 دستگاه ویا عدم موفقیت در تست میباشد

 LCDصفحه نمایش 
عالئم مربوط به عمق ماساژ و شمارش شوك ها و 

ECG را نشان میدهد....  وزمان طي شده و 

IrDA port 

در سمت چپ كنار دستگاه قرار دارد و ایجاد كننده یك 

ارتباط اطالعاتي بین دفیبریالتور و كامپیوتر و یا دیگر 

  IrDAوسائل مجهز به 

 PASSپوشش 
در بعضي از مدلها روكش دستگاه بعنوان كمك كننده در 

باز كردن راه هوائي در وضعیت سر عقب چانه باال 

 استفاده میشود

Battery unit  منیزیوم و كلید -  عدد باطري لیتیوم10محل قرار گرفتن

resetباطري است  

 محل قرار گرفتن كابل الكترود بر روي دستگاه است كانكتور بیمار 



 پیامهاي شنیداري را به زبان انگلیسي پخش میكند بلندگو

در صورتي كه نصب باشد صداي اطراؾ از جمله  میكروفون

  (optional )امدادگر را ضبط خواهد كرد 

 

 امدادگر را LEDتصاویر موجود بر روي دستگاه همراه با نمایشگرهاي 

 2005 سال ERC و AHA بر اساس پروتكل هاي CPRبراي انجام بهتر 

 راهنمائي میكند

 

 مجهز به یك سیستم سنجش میباشد كه با كمك آن امدادگر میتواند از وضعیت AEDدستگاه 

 CPR  انجام شده مطلع شود بدین صورت كه اگر از الكترود CPR-D.Padz كه مخصوص 

 تعداد ماساژ قلبي و میزان عمق LCDبزرگساالن میباشد استفاده گردد بر روي صفحه  

  نمایش داده میشودERC و AHAماساژ بر اساس پروتكل 

 Push harderهمچنین اگر عمق ماساژ قلبي كافي نباشد دستگاه پیام شنیداري و دیداري 

 را نمایش خواهد داد

 

 

 سال و با استفاده از 8 فقط براي افراد باالي CPRمانیتورینگ 

  انجام میشودCPR-D.Padzالكترودهاي 

 

 

 



 CPR-D.Padzالكترودهاي 

 به شكل زیر توجه كنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

براي آماده كردن بیمار . براي استفاده از هر نوع الكترود بایستي بیمار را آماده كنید 

 :بدینصورت عمل كنید 

حوله و ماسك محافظ میباشد - دستكش- تیػ- پاكت مخصوص الكترودها داراي قیچي

 بنابراین

  را رعایت كنیدBSIبا استفاده از دستكش و ماسك : 1

 (با استفاده از قیچي موجود  )لباس بیمار را از روي قفسه سینه خارج كنید : 2

 (با استفاده از حوله موجود  )از خشك بودن قفسه سینه بیمار مطمئن شوید : 3

 الكترود استرنوم 

 سنسور CPR و عالئم نشانگر

 الكترود آپكس

 محل جداسازي الكترود



 (با استفاده از تیػ موجود )اگر سینه بیمار داراي موي فراوان است موها را بتراشید : 4

 براي قرار دادن الكترودها بر روي قفسه بدین صورت عمل كنید

 پاكت الكترود را باز كنید : 1

 بطوري كه خط قرمز عمودي midlineسنسور الكترود را بر روي جناغ سینه در خط : 2

بر آن منطبق باشد قرار داده و خط افقي قرمز بر خط فرضي كه دو نوك سینه را به هم 

 متصل میكند قرار گیرد   

 

 

 

 

 سال AHAسنسور الكترود براساس محل قرارگیري دست ها هنگام ماساژ قلبي و پروتكل 

  طراحي شده است2005

 را با دست راست بر روي جناغ یسنه قرار داده و همزمان روكش CPRسنسور : 3

 الكترود سمت چپ را خارج كرده وآنرا بر روي سینه بچسبانید

سپس با دست چپ سنسور را گرفته و با دست راست روكش الكترود را برداشته و آنرا بر 

روي سینه بچسبانید اگر بیمار داراي قفسه سینه بزرگي است الكترود اپكس را كه در زیر 

سینه چپ قرار دارد از محل مخصوص ومشخص شده جدا ساخته و آن را وسعت داده و 

 در محل مناسب بچسبانید

 LCDبا چسباندن الكترودها بر روي قفسیه سینه بیمار ریتم قلبي وي بر روي صفحه : 4

نمایش داده میشود و دستگاه بطور خودكار ریتم را آنالیز میكند تا ریتم قابل شوك را از 

 بر press shock buttonؼیر قابل شوك تشخیص دهد اگر ریتم قابل شوك باشد پیام 

 نمایش داده شده و از طریق بلند گو نیز شنیده میشود انرژي بصورت  LCDروي صفحه 

 خودكار انتخاب شده و با فشردن مجدد كلید شوك تخلیه میگردد

خط افقي كه دو نوك سینه را به 

 هم متصل میكند

خط عمودي منطبق بر خط 

midline 



 دقیقه ادامه دهد دستگاه بر اساس 2 را بمدت  CPRبعد از تخلیه انرژي امدادگر بایستي 

 stop دیده میشود پیام LCD دقیقه كه بر روي زمان سنج 2 پس از ERC و AHAپروتكل 

cprرا اعالم و آنالیز قلبي را آؼاز میكند  

 میباشد و بصورت دوره اي خود را تست میكند self test داراي سیستم AEDدستگاه 

 :تست هائي كه دستگاه بصورت خودكار انجام میدهد عبارتند از 

 تست باطري: 1

 تست خودكار در زمان روشن شدن دستگاه:2

 تست بصورت دستي:3

 :مواردي كه دستگاه آنها را تست میكند عبارتند از 

 ژول 2 تست مدار شارژ و دشارژ با تخلیه – ECG تست مدار –تست كانكتور دفیبریالتور 

 و سنسور آن و CPR مدار – پردازشگر نرم افزار و سخت افزار –انرژي بصورت داخلي 

..... 

 را اعالم خواهد كرد ظرفیت باطري در صورت UNIT  OKپس از چند ثانیه دستگاه پیام 

OK درصد میباشد50 بودن حداقل  

 

 

 

                                             

 

 

 

     



 جدول وضعیت باطري

 اقداما ت عالئم تشخیصي وضعیت باطري

در زمان خاموش بودن 

 low batteryدستگاه اعالم 

 میشود

 بصورت تك beepصداي 

 آالرم هر یك دقیقه
 تعویض باطري

وقتي دستگاه در حال روشن 

 اعالم self testشدن و 

low batteryكند  

پس از روشن شدن دستگاه 

 changeپیام شنیداري 

batteryاعالم میشود  
 تعویض باطري

 و یا self testدر حال 

خاموش بودن دستگاه تست 

 خودكار انجام نشود

در زمان خاموش بودن 

دستگاه عالمت      ظاهر 

 شود

تعویض باطري و یا 

الكترودها اگر عالمت 

باقي ماند دستگاه را 

 براي تعمیر ارسال كنید

Low battery زماني كه 

 دستگاه روشن است

 از change batteryپیام 

 دستگاه اعالم میشود

هر چه سریعتر باطري 

 ها را تعویض كنید

 

:الكترود اطفال   

  كیلوگرم میباشد25 سال یا كمتر از 8الكترود  اطفال مخصوص افراد زیر 

 شنیده میشود و دستگاه براي انجام كار Pedi-padzپس از نصب كانكتور به دستگاه پیام 

set میشود  



الكترود  دایره اي شكل را بر روي قفسه سینه در خط وسط نزدیك نوك سینه چپ بچسبانید 

و سپس بیمار را چرخانده و الكترود مربعي شكل را درست بین دو كتؾ روي ستون مهره 

 و به موازات الكترود دایره اي بچسبانید

  میباشد CPRتوجه كنید كه الكترود اطفال فاقد سنسور 

  : LCDصفحه 

     
شمارش شوك ها در گوشه سمت چپ باالي صفحه كه به رنگ قرمز مشخص : 1

 .شده است تعداد كل شوك هاي تخلیه شده را نشان میدهد

 ثانیه بفشارید تعداد كل شوك ها 5 دستگاه را به آرامي وكمتر از on/offاگر كلید 

 ثانیه كلید را بفشارید عدد شمارش شوك صفر 5ذخیره خواهد شد اگر بیش از 

 خواهد شد

در قسمت باال سمت راست صفحه نمایش كه به رنگ آبي مشخص شده است : 2

زمان كار كرد دستگاه نمایش داده میشود زمان سنج دستگاه در صورتي كه كلید 

on/off ثانیه فشرده شود صفر خواهد شد5 دستگاه بیش از  



نمایشگر عمق ماساژ قلبي در سمت راست صفحه به رنگ قهوه اي مشخص : 3

 شده است میزان عمق ماساژ قلبي را نشان میدهد

 1.5 اینچ باشد                اینچ 4/3در صورتي كه عمق ماساژ كمتر از 

           2 را اعالم میكند                        اینچ  push harderدستگاه پیام 

محل نمایش پیام در قسمت پائین صفحه نمایش قرار دارد و در صورت وجود : 4

 پیام آن را برروي صفحه نمایش خواهد داد

 در قسمت وسط صفحه نمایش دیده ECGفعالیت الكتریكي قلب بصورت موج : 5

  (IIلید  )میشود 

 آشنائي با پیام هاي صوتي

UNIT OK –بمعني آماده بودن دستگاه براي انجام كار است  

UNIT FAILED –بمعني آماده نبودن دستگاه براي انجام كار است  

CHANGE BATTERIES – تست اتوماتیك دستگاه نشان میدهد كه باطري ها 

 نیازمند تعویض میباشند

STAY CALM –آرامش خود را حفظ كنید  

CHECK RESPONSIVNESS –سطح هوشیاري بیمار را مشخص كنید  

CALL FOR HELP – سیستم EMSخود را فعال كنید  

OPEN AIRWAY -  بیمار را در وضعیت خوابیده به پشت قرار دهیدبا استفاده از

 راه هوائي را باز PASSمانور سر عقب چانه باال و یا فشار بر فك و یا استفاده از 

 كنید



CHECK BREATHING – با روش نگاه كردن و گوش دادن و حس كردن عدم 

 تنفس بیمار را تأیید كنید

GIVE TWO BREATHS – تنفس مصنوعي به فاصله 2 اگر بیمار تنفس نداشت 

 هر تنفس یك ثانیه به بیمار بدهید

PLUG IN CABLE – مطئن شوید كه كابل الكترود كامأل درست به دستگاه متصل 

 است

ATTACH DEFIB PADS TO PATIENT BARE CHEST – الكترودها را بر روي 

 قفسه سینه بچسبانید

CHEK ELECTRODE PADS – الكترودها به خوبي بر روي قفسه سینه بیمار 

 نچسبیده است و یا الكترود قبأل بصورت كامل در كانكتور دستگاه قرار نگرفته است

ADULT PADS  - دستگاه الكترود بزرگساالن را حس نموده براي انجام كار بر

 روي بزرگسال ست شده است

PEDIATRIC PADS – دستگاه الكترود اطفال را حس كرده و براي انجام كار بر 

 روي اطفال ست شده است

DON’T TOUCH PATIENT. ANALYZING – به بیمار دست نزنید دستگاه در 

 حال آنالیز بیمار است

SHOCK ADVISED – ریتم قابل شوك تشخیص داده شده است VF و VT بدون 

 نبض

NO SHOCK ADVISED –ریتم قابل شوك تشخیص داده نشده است  

ANALYSING HALTED – بمعني وجود پارازیت بر روي آنالیز میباشد كه بایستي 

CPR را متوقؾ كرد و در صورت امكان بیمار بي حركت گردد  



DON’T TOUCH PATIENT PRESS FLASHING SHOCK BUTTON – جهت 

تخلیه انرژي تمام افراد در ارتباط با بیمار بایستي از وي جدا شوند سپس كلید شوك 

 را فشار بدهید

RELEASE SHOCK BUTTON –شوك آماده تخلیه است كلید شوك را فشار دهید  

SHOCK DELIVERED –انرژي تخلیه شد  

NO SHOCK DELIVERED – یا كلید تخلیه درست فشرده .  انرژي تخلیه نشد

 نشده و یا وضعیت خاصي توسط دستگاه حس شده است

n SHOCK –تعداد شوك هاي تخلیه شده را نشان میدهد  

START CPR – بمعني شروع CPRاست  

CONTINUE CPR – CPR 4/3 را ادامه دهید ویا زماني كه عمق ماساژ كمتر از 

 اینچ باشد كه براي دستگاه قابل حس كردن نمیباشد

PUSH HARDER – اینچ میباشد1.5 ماساژ قلبي داراي عمق كمتر از  

GOOD COMPRESSIONS – اینچ شده است1.5 عمق ماساژ قلبي بیش از  

STOP CPR – شروع آنالیز ریتم قلب CPRرا متوقؾ كنید  

IF NEW BATTERIES PRESS BUTTON – در صورت نصب باطري جدید كلید 

RESETرا فشار دهید  

NON-RESCUE MODE – دستگاه در حال ارسال اطالعات میباشد و براي انجام 

 كار آماده نمیباشد

COMMUNICATION ESTABLISHED – ارتباط نرم افزاري IrDA  بین دستگاه 

 وكامپیوتر و یا مودم برقرار است

 


