
ھشدار!
 را فقط طبق آنچه که در اين دفترچه راھنما تشريح گرديده است مورد استفاده قرار دھيد. AED Plus®دستگاه ▲

کاربرد نامناسب دستگاه می تواند موجب بروز آسيب يا مرگ گردد.
 استفاده نکنيد AED Plus را مطالعه نکرده ايد، از دستگاه AED Plusتا زمانی که راھنماھای متصدی و سرپرست ▲

يا آن را در وضعيت خدماتی قرار ندھيد.
" قرمزرنگ را نشان می دھد، از Xاگر پنجره نشانگر وضعيت دستگاه (واقع در سمت چپ دستگيره) يک عالمت "▲

 استفاده نکنيد يا آن را در وضعيت خدماتی قرار ندھيد.  AED Plusدستگاه 
 شنيده می شود، از دستگاه استفاده نکنيد يا آن را در وضعيت خدماتی قرار AED Plusاگر صدای بوق از دستگاه ▲

ندھيد.  
 وصل کنيد.AED Plusکابل الکترود را پس از نصب باتری ھا به دستگاه ▲
 متصل باقی بگذاريد. AED Plusکابل الکترود را ھمواره به دستگاه ▲
اين دستگاه فقط بايد توسط افرادی که به خوبی آموزش ديده اند، مورد استفاده قرار گيرد.▲
 کيلوگرم است، فقط از الکترودھای دارای برچسب «نوزاد/25 سال سن دارند يا وزن شان کمتر از 8در کودکانی که کمتر از ▲

 استفاده CPR-D-padz® کيلوگرم است، از 25 سال سن دارد يا وزنش بيش از 8کودک» استفاده کنيد. اگر بيمار بيش از 
کنيد.
ھنگام ارائه درمان، ھميشه فاصله خويش را با بيمار حفظ کنيد. انرژی دفيبريالسيون داده شده به بيمار می تواند از ▲

طريق بدن بيمار ھدايت شود و موجب بروز شوک مرگ آور در افرادی گردد که بيمار را لمس می کنند. 
 يا دفيبريالسيون، از لمس کردن سطح الکترودھا، بيمار يا ھر ماده رسانايی که با بيمار در ECGدر حين تحليل ▲

تماس است، خودداری کنيد. 
قبل از استفاده از تجھيزات، بيمار را از سطوح رسانای الکتريکی دور کنيد.▲
از اين دستگاه در نزديکی يا داخل گودال ھای آب استفاده نکنيد.▲
، بيمار را تا حد امکان بی حرکت نگه داريد.ECGدر حين تحليل ▲
اشتعال -از اين دستگاه در نزديکی مواد قابل اشتعال مانند بنزين، محيط ھای غنی از اکسيژن، يا داروھای بيھوشی قابل▲

استفاده نکنيد. 
طرفه، از بروز تداخل فرکانس راديويی ناشی از منابع -2با خاموش کردن تلفن ھای ھمراه و سيستم ھای راديويی ▲

پرقدرت جلوگيری کنيد؛ اين منابع می توانند موجب تفسير نادرست ضربان قلبی توسط دفيبريالتور شوند.
قبل از دفيبريالسيون، وسايل يا تجھيزات الکترونيکی محافظت نشده در برابر دفيبريالسيون را از بيمار جدا کنيد.▲
قبل از وصل کردن الکترودھا، چنانچه سينه بيمار مرطوب است، آن را خشک کنيد.▲
برای اينکه سوزش به حداقل برسد، الکترودھای سالم و تازه باز شده که تاريخ انقضای آنھا ھنوز فرا نرسيده است را ▲

روی پوست تميز و خشک اعمال کنيد.
الکترودھا را مستقيماً روی دستگاه تنظيم ضربان قلب جايگذاری شده در بدن بيمار قرار ندھيد. تحريک ھای ناشی از ▲

 را کاھش دھند و يا ممکن است دستگاه تنظيم ECGدستگاه تنظيم ضربان قلب می توانند دقت تحليل ھای ضربان 
ضربان قلب در اثر تخليه الکتريکی دفيبريالتور آسيب ببيند. 

)، برچسب داخل PASSقبل از استفاده از درپوش به عنوان وسيله «سيستم منفعل پشتيبانی مسير جريان ھوا» (▲
 را بررسی کنيد تا اطمينان حاصل نماييد که برای اين کاربرد در نظر گرفته شده ZOLL® AED Plusدرپوش 

است.
) استفاده PASSاگر به آسيب ناحيه سر يا گردن مشکوک ھستيد، از «سيستم منفعل پشتيبانی مسير جريان ھوا» (▲

، بيمار را روی يک سطح ثابت و استوار قرار دھيد.CPRنکنيد. قبل از انجام 
از شارژ کردن مجدد، باز کردن يا انداختن باتری ھا به داخل آتش خودداری کنيد. در صورت استفاده نادرست، احتمال ▲

انفجار باتری ھا وجود دارد.
 را ھمراه با تجھيزات ديگر مورد استفاده قرار ندھيد يا آنھا را روی ھم نگذاريد.  اگر اين AED Plusدستگاه ▲

دستگاه با ساير تجھيزات مورد استفاده قرار گرفته يا روی آنھا قرار می گيرد، کارکرد صحيح آن را قبل از استفاده 
بررسی کنيد.

احتياط! 
دستگاه را از ھم باز نکنيد. خطر شوک الکتريکی وجود دارد. کليه امور مربوط به سرويس دستگاه را به پرسنل واجد ▲

صالحيت بسپاريد. 
تری ھا را پس از جدا کردن از  موجود در بازار استفاده کنيد. با123Aفقط از باتری ھای نوع ليتيم منگنز دی اکسيد ▲

دستگاه به روش مناسب دور بياندازيد. فقط از باتری ھای عرضه شده از سوی سازندگان مورد توصيه استفاده کنيد. 
) را AED Plus)  P/N 9650-0301-43جھت آگاھی از فھرستی از سازندگان باتری مورد توصيه، راھنمای سرپرست 

مالحظه کنيد.
اگر دستگاه خارج از شرايط محيطی توصيه شده نگھداری شود، ممکن است پدھای الکترود و/يا باتری ھا آسيب ببينند ▲

يا عمر مفيد آنھا کاھش يابد. 
 با کابل ھای چندکاره متصل نمود. امکان انجام ZOLL را می توان به ساير دفيبريالتورھای CPR-D-padzالکترود ▲

 با ھيچ دستگاھی غير از CPR وجود دارد. عملکرد ZOLLدفيبريالسيون در ھنگام اتصال به ساير دفيبريالتورھای 
 کار نمی کند.AED Plusدفيبريالتور 

مھم! 
 مجھز به امکانات درمان بيماران بزرگسال و خردسال می باشد. دستگاه AED Plusاين نماد نشان می دھد که دستگاه 

AED Plus فاقد اين نماد، برای درمان بيماران خردسال مناسب نيست و با الکترودھای کودکان pedi-padz® II  
 با ZOLL pedi-padz II برای استفاده با الکترودھای کودکان AED Plusکار نخواھد کرد. جھت ارتقای دستگاه 

ZOLL Medical Corporation يا توزيع کننده مجاز ZOLL تماس بگيريد تا اطالعات مربوط به «کيت ارتقای 
» در اختيارتان قرار گيرد.ZOLL AED Plusمخصوص کودکان 

روال برپايی و بررسی:
 بگذاريد.AED Plus باتری نو داخل دستگاه 10تعداد .1
 وصل کنيد و الکترودھای پلمب شده را داخل درپوش دستگاه قرار دھيد. AED Plusکابل الکترود را به دستگاه .2

درپوش را ببنديد. 
 دستگاه را روشن کنيد و منتظر شويد تا پيام صوتی «دستگاه خوب کار می کند» شنيده شود.  بررسی کنيد که پيام .3

صوتی مقتضی «پدھا برای افراد بزرگسال» يا «پدھای کودکان» توسط دستگاه صادر شود.
دستگاه را خاموش کنيد..4
) در پنجره نشانگر وضعيت (واقع در سمت چپ  دقيقه صبر کنيد. مطمئن شويد که عالمت تيک سبزرنگ (5.2

دستگيره) نمايان شده است و دستگاه بوق نمی زند. 
 را در وضعيت خدماتی قرار دھيد. AED Plusدستگاه .6
) در پنجره  را به صورت دوره ای بررسی کنيد تا مطمئن شويد عالمت تيک سبزرنگ (AED Plusدستگاه .7

نشانگر وضعيت نمايان می شود.

تعويض باتری
 سال يکبار يا 5 يا باالتر کار می کنند، باتری ھا را ھر 5.32 که با نرم افزار نسخه AED Plusدر مورد دستگاه ھای 

 سال يکبار تعويض کنيد و 3ھنگام اعالم دستگاه تعويض کنيد.  در مورد نسخه ھای قديمی تر نرم افزار، باتری ھا را ھر 
 حاوی تاريخ در کنار دکمه روشن/خاموش الصاق نماييد. اين AED Plusيک برچسب يادآوری تعويض باتری 

 تھيه کنيد.  فقط از باتری ھای نوع ليتيم منگنز دی اکسيد ZOLLبرچسب ھا را می توانيد از بخش خدمات مشتری 
123A .عرضه شده از سوی سازندگان موردتوصيه استفاده کنيد

قبل از نصب باتری ھای جديد، تمام باتری ھا را از محفظه باتری خارج کنيد و آنھا را دور بياندازيد.  ■

 باتری نو داخل محفظه باتری بگذاريد. از باتری ھای قديمی استفاده نکنيد. 10تعداد  ■

دکمه داخل محفظه باتری را تنھا پس از نصب باتری ھای جديد فشار دھيد.  ■

تميزکاری
 يا آب و صابون، يا مايع سفيدکننده 90دستگاه را با پارچه نرم و مرطوب و با استفاده از محلول ايزوپروپيل الکل % ■

 ميلی ليتر/ليتر آب)، تميز و ضدعفونی کنيد. 30کلردار (محلول 
ھيچ يک از بخش ھای اين دستگاه را در آب فرو نبريد. ■

، استون و غيره) استفاده نکنيد.MEKاز کتون ھا ( ■

 بر روی دستگاه، از مواد ساينده (مانند دستمال کاغذی زبر) استفاده نکنيد.LCDدر صورت وجود نمايشگر  ■

دستگاه را استريل نکنيد. ■
 

قانون فدرال (اياالت متحده امريکا)، فروش اين دستگاه را به پزشک يا به سفارش پزشک محدود می کند.
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عيب يابی
اقدام توصيه شدهمشکل

با فشار دادن و نگه داشتن دکمه روشن/خاموش خودآزمايی دستگاه ناموفق است.
 ثانيه، تست را به صورت 5به مدت بيش از 

دستی انجام دھيد. اگر تست دستگاه دوباره 
ناموفق بود، آن را از وضعيت خدماتی خارج 

نماييد.

تمام باتری ھا را به صورت ھمزمان تعويض ». کنيد عوض را باتری «اعالن
کنيد.

“ قرمزرنگ در پنجره نشانگر وضعيتXعالمت ”
   يا 

صدای بوق ھنگامی که دستگاه خاموش است.

تست دستی را اجرا کنيد. بررسی کنيد آيا کابل 
به درستی به دستگاه وصل شده است يا خير. 
باتری ھا را تعويض کنيد. اگر دستگاه ھنوز 

به درستی کار نمی کند، آن را از وضعيت 
خدماتی خارج نماييد.

“ قرمزرنگ در پنجره نشانگر وضعيت، Xعالمت ”
ھنگامی که دستگاه روشن است.

دستگاه را خاموش و دوباره روشن کنيد. اگر 
“ قرمزرنگ ھنوز در پنجره Xعالمت ”

نشانگر وضعيت وجود دارد، دستگاه را از 
وضعيت خدماتی خارج نماييد.
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 پس از یک شوک…

دستگاه خوب
 کار می کند.

دستگاه را روشن کنید.

خودآزمایی؛ دستگاه خوب کار می کند.

آرام مبانید.

 درخواست کمک کنید

پدهای دفیربیالتور را به سینه 
برهنه بیامر وصل کنید.

هیچ شوکی توصیه منی شود.

به بیامر دست نزنید.

از اینجا
 رشوع کنید

چراغ نشانگر چشمک می زند.

چراغ نشانگر چشمک می زند.

برای دریافت کمک متاس 
بگیرید یا شخصی را بفرستید.

چراغ نشانگر چشمک می زند.

 پاسخگویی را چک کنید.

درحالی که فرد را تکان 
می دهید، فریاد بزنید 
«حالت خوب است؟».

 

چراغ نشانگر چشمک می زند.

اعالن هایی که ممکن است در صفحه منایش LCD ببینید: 

پیام های متنی
شامرنده شوک
زمان سپری شده

ECG شکل موج

آنچه که می بینید

.آنچه که می شنوید

آنچه که انجام می دهید

سی پی آر را رشوع کنید
 

.: CPR انجام
2 تنفس برای هر 30 فشار.

 

چراغ نشانگر چشمک می زند.

 

کابل را وصل کنید

دستگاه عمل نکرد

دکمه شوک را رها کنید

باتری را عوض کنید 

(n) شوک داده شد.

آنچه که باید انجام دهید:

کابل الکرتود را وصل کنید

دستگاه را خاموش و سپس روشن کنید.
اگر دستگاه هنوز 

عمل منی کند، CPR را انجام دهید.
دکمه شوک را رها کنید

متام 10 باتری را تعویض کنید.

CPR بعد از 2 دقیقه

سی پی آر را 
متوقف کنید.

LCD صفحه منایش

پدهای الکرتود بزرگسال یا نوزاد/
کودک را به سینه برهنه بیامر 

وصل کنید.
دستورالعمل های بسته بندی پدهای 

الکرتود را دنبال کنید.

©
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شوک توصیه می شود.
به بیامر دست نزنید.

دکمه چشمک زن شوک را فشار دهید.

چراغ نشانگر چشمک می زند.

  هشدار« دور شوید»
 بدهید.

  
 

بیامر را ملس نکنید.

شوک داده شد.

2

شخص غش کرده 
است-مشکوک به ایست 

قلبی

دستگاه مجهز به امکانات 
درمان بیامران بزرگسال و 

خردسال

سایر اعالن هایی که 
ممکن است بشنوید:

را فشار دهید.دکمه

در حال تحلیل.

پدهای الکرتود را طبق تصویر روی بیامران زیر 8 سال 
یا وزن کمرت از 25 کیلوگرم قرار دهید.

چنانچه بيمار دارای شرايط زير است، از دستگاه استفاده نکنيد:

ھوشيار است؛ يا ■

نفس می کشد؛ يا ■

دارای ضربان قلب قابل تشخيص يا ساير عالئم گردش خون می باشد. ■

موارد منع استفاده
 جھت استفاده توسط کارکنانی در نظر گرفته شده است که ZOLL AED Plusدفيبريالتور خارجی 

 و اقدامات ابتدايی احيای بيمار، اقدامات AED Plusاز طريق آموزش در زمينه استفاده از دستگاه 
پيشرفته احيای بيمار، يا ساير واکنش ھای پزشکی اضطراری که برای دفيبريالسيون بيماران ايست 

 يک CPRقلبی توسط پزشک مجاز شمرده شده اند، واجد صالحيت می باشند. عملکرد پايش 
ميزانه شمار (مترونوم) ارائه می نمايد که برای کمک به امدادگران برای انجام ماساژھای قلبی با 

 فشار در دقيقه، طراحی شده است. اعالن ھای شنيداری و 100 معادل AHAسرعت توصيه شده 
 سانتی متر را برای بيماران بزرگسال ترغيب می کنند. عملکرد 5ديداری، حداقل عمق فشار معادل 

. سال در نظر گرفته نشده است8 برای کاربرد در بيماران زير CPRپايش 

کاربر مورد نظر
 استفاده AEDاگر بيمار مشکوک به ايست قلبی به وضوح دارای «فقدان گردش خون» می باشد، از 

کنيد؛ نشانه ھای اين وضعيت عبارتند از:

بيھوشی و  ■
  فقدان تنفس عادی و  ■
.عدم وجود ضربان قلب يا عالئم گردش خون ■

 ZOLL AED Plusکيلوگرم باشد، 25 سال سن داشته باشد يا وزنش کمتر از 8اگر بيمار کمتر از 
 مورداستفاده قرار گيرد. درمان نبايد برای تعيين سن يا ZOLL AED Plusبايد با الکترودھای کودکان 

وزن دقيق بيمار به تعويق بيافتد.

موارد استفاده


