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به نام آفریننده زیبایی ها

مقدمه
فیبریالسیون بطنی یکی از شایعترین دالیل مرگ و میر انسانها است.
جهت مقابله با فیبریالسیون بطنی تنها میتوان از دِفیبریالتور یا همان
دستگاه الکتروشوک استفاده نمود .آزمایش دستگاه الکتروشوک در
بازه های زمانی معین ،عملکرد صحیح آن را در مواقع اورژانس تضمین
مینماید .مطمئنترین و کاملترین روش جهت آزمایش دستگاه
الکتروشوک ،تخلیه آن در بار مصنوعی  55اُهمی است.
شرکت موج پرداز تصویر دستگاه تسترالکتروشوک مدل Defter 110
را جهت آزمایش نمودن الکترو شوک طراحی و به بازار عرضه نموده است.
اغلب بیمارستانها و مراکز اورژانس از میزان انرژی و شکل موج خروجی
الکتروشوک خود مطلع نیستند .از مهمترین پارامترهای یک دستگاه
الکتروشوک ،میتوان میزان انرژی خروجی و شکل موج خروجی در حین
تخلیه را ذکر نمود.
برای تست و کالیبره نمودن شوک ،تجهیزاتی از قبیل کالیبراتورشوک،
اسیلوسکوپ حافظه دار مجهز به پرینتر ،تجهیزاتی جهت سیگنال
آنالوگ ،ولت متر  ACو  ، DCآمپرمتر  ACو  ، DCتایمر ،مقاومت
 55اُهمی و وسیله تست پتانسیل باالی  DCمورد نیاز است.

موفق و پیروز باشید.
هشدار :پیش از راه اندازی دستگاه ٬راهنمای استفاده را با دقت مطالعه
کنید.
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اطالعات کلی دستگاه:
شرکت موج پرداز تصویر  ،تمامی این موارد را در یک مجموعه و تحت
عنوان  DEFTER 110عرضه می کند.از مزایای دستگاه طراحی شده،
توانایی اندازه گیری میزان انرژی خروجی انواع شوکها از قبیل مونو فازیک
و بای فازیک است.
اجزای دستگاه به شرح زیر می باشد:
-1مقاومت  55اُهمی  ( % 5/51میانگین مقاومت بدن انسان )
 -2صفحه نمایشگر گرافیکی ((LCD
 -3مدار کنترلر
-1مدار نمونه گیر و نگهدارنده

شکل ساده دستگاه استفاده آسان و راحتتری را در اختیار کاربر
میگذارد ،به طوری که بعد از روشن کردن دستگاه بر روی صفحه نمایشگر
عبارات زیر مشاهده میشود :

مفهوم عبارات فوق  :جریان پیک = IP

ولتاژ پیک = VP

انرژی خروجی = E

زمان پیک =TP
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اجزا تنظیم کننده:

1)ON/OFF Key

)1کلید خاموش /روشن

2)Adaptor Input

)2محل اتصال آدابتور  /شارژر
)3کلید RESET

3) RESET Key

 (1کلید SYNC

4) SYNC Key

 )5کلید PAGE

5) PAGE Key

 )6کلید SEND

6) SEND Key

نحوه کار با دستگاه :

با فشردن کلیدRESET
عبارت  Waiting For Dischargeروی صفحه نمایشگر ظاهر میگردد
و کاربر میتواند شوک را تخلیه و سپس شکل موج خروجی را مشاهده
کند .
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با زدن کلید PAGE
شکل موج بازتر و با زدن مجدد همان کلید اطالعاتی مانند مقدار ژول
خروجی ،جریان و زمان خروجی را مالحضه مینماید.

با زدن کلید SYNC
بر روی صفحه عبارت  Waiting For R-Waveظاهر میگردد که با

صدای بوق همراه است.

کلید  SENDبرای انتقال اطالعات به کامپیوتر میباشد.

 در تسترهای مدل متغیر
با زدن کلید PAGE

نوع مقاومت خود را که (  25و

 55و  ) 155انتخاب کرده و با فشار دادن کلید SEND
آن را  Selectنمایید.
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دکمه  RESETرا فشار دهید.

دستگاه الکتروشوک را تخلیه کنید

شکل موج با بازه زمانی  25میلی ثانیه ظاهر می شود

شکل موج با بازه زمانی  15میلی ثانیه ظاهر می شود
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دکمه  RESETرا فشار دهید
دستگاه الکتروشوک را تخلیه کنید

شکل موج با بازه زمانی  25میلی ثانیه ظاهر میشود

شکل موج با بازه زمانی  15میلی ثانیه ظاهر میشود
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روش اندازه گیری دشارژ سنکرون با موج  Rتوسط تسترالکتروشوک
مدل : Defter 110
اغلب الکتروشوکها دارای پارامتری به نام  Synchronousهستند
هنگامی که بخواهند الکتروشوک را بر روی پیک  Rنسبت به  ECGبیمار
در حالت  ( Cardioversionبه طور مثال بیماران با فلوتر دهلیزی )
تخلیه کنند از این پارامتر استفاده میکنند .کاربر ابتدا باید کابل ECG
( لیدها ) را از الکتروشوک مربوطه به فیشهای  ECGتسترالکتروشوک
متصل کند ( .)F, L, N, Rسپس کلید  Syncآزمایشگر را زده و میتواند
شکل ساخته شده موج  ( Rشکل روبرو) را برروی مانیتور الکتروشوک
مالحظه نماید.
سپس کلید  Syncالکتروشوک را زده  ،مقدار ژول مورد نظر را انتخاب
نماید و کلید شارژ را فعال کرده تا به میزان انرژی مورد نظر برسد سپس
کلید  Dischargeرا نگه داشته تا الکتروشوک به محض رسیدن اولین
موج  ، Rژول ذخیره شده را تخلیه کند و تستر الکتروشوک مقدار
) (R-Dیعنی زمان  R-Waveتا تخلیه الکتروشوک) (Deliverکه
باید میان  0تا  60 msباشد را بر روی صفحه همراه با مقادیر اندازه گیری
دیگر نشان میدهد.
خروجی سیموالتور  R-Waveکه سمت چپ دستگاه تعبیه شده است :

نکته  :برای تست در حالت  ،Syncابتدا از اتصال صحیح لید وایرها به
فیشهای  ECGتسترالکتروشوک ( ) F, L, N, Rاطمینان حاصل کرده
و در صورت عدم مشاهده  R-Waveبا کلید  LEAD Selectبرروی
الکتروشوک لید را تغییر داده تا شکل را مشاهده نموده و پس از فشردن
کلید  Syncبروی الکتروشوک و مارک کردن موج  Rتخلیه را انجام دهید.
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(Bi-phasic)) 25 Ω ،55 Ω ،155 Ω(نمونه جدول تست الکتروشوک با مقاومت متغیر
Test person :

Bi Phasic

Serial number :

Mono phasic

AED

/Device Model :

Hospital /Company Name :

Date :

Usual Test
Sync Test

Energy(J)
Load
Resistance
Variable(Ω) :

Resistance
tested on (Ω):

Value

50

100

Characteristic

300

Value

360
Characteristic

D Energy(J)

25

200

D Energy(J)

(v)

(v)

(v)

(v)

(mS)

(mS)

(mS)

(mS)

Wave Situation at:
20(mS)
Wave Situation at:
10(mS)

(mS)
Wave Situation at:
20(mS)

D Energy(J)

D Energy(J)

(v)
(v)

50

Wave Situation at:
20(mS)

(mS)
Wave Situation at:
20(mS)

Wave Situation at:
10(mS)

D Energy(J)

D Energy(J)

(v)

(v)

(v)
100

Wave Situation at:
20(mS)
Wave Situation at:
10(mS)

(mS)
Wave Situation at:
20(mS)
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100 (J)

)Bi-phasic()55 Ω( نمونه جدول تست الکتروشوک با مقاومت ثابت
Test person :

Bi Phasic

Serial number :

Mono phasic

AED

/ Device Model :

Hospital /Company Name:

Date :

Usual Test
Sync Test

Energy(J)
Load
Resistance
Resistance (Ω) tested on (Ω):

50

Value

50

Characteristic

100

200

300

360

Value

Characteristi

D Energy(J)

D Energy(J)

(V)

(V)

(v)

(V)

(mS)

(mS)

(mS)

(mS)

Wave Situation at:
20(mS)
Wave Situation at:
10(mS)

100 (J)

(mS)
Wave Situation at:
20(mS)

)Mono-phasic()55 Ω( نمونه جدول تست الکتروشوک با مقاومت ثابت
Test person :

Bi Phasic

Serial number :

Mono phasic

AED

/ Device Model :

Hospital /Company Name:

Date :

Usual Test
Sync Test

Energy(J)
Load
Resistance
Resistance (Ω) tested on (Ω):

Value
Characteristic

50

100

D Energy(J)

200

300

360

Value
Characteristic
D Energy(J)

(v)
(A)

50

(mS)
Wave Situation at:
20(mS)

(mS)

Wave Situation at:
10(mS)

Wave Situation at:
20(mS)
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100 (J)

دشارژ سنکرون با موج  Rتوسط دفیبریالتور
انرژی تنظیم شده ()J

سنکرون با موج R

فاصله از موج R

وضعیت

355
155

انرژی تنظیم شده
ژول ()J

انرژی نمایش داده شده

انرژی تحویلی ()J

()J

ژول

خطا ()J

خطا ()%

300
200
30
دقت اندازه گیری انرژی خروجی توسط خود دفیبریالتور

زمان شارژ بالفاصله بعد از دشارژ دفیبریالتور
مقدار مجاز

انرژی تنظیم شده ()J

زمان شارژ ()sec

360

()sec
15

11

وضعیت

زمان تاخیر تا  Disarmاتوماتیک دفیبریالتور

زمان (Disarm )sec

انرژی تنظیم شده ()J

وضعیت

360

دقت انرژی خروجی قبل از  Disarmاتوماتیک دفیبریالتور
انرژی تنظیم شده

زمان انتظار

()J

()sec

انرژی تحویلی ()J

360

11

خطا ()J

خطا ()%

نکات مهم
 (1با قرار دادن دو  PADDLEالکتروشوک بر روی دو  PLATEدستگاه
آزمایشگر و فشردن کلید تخلیه الکتروشوک ،بالفاصله شکل مـوج
خروجی الکتـروشوک بر روی صفحه نمایشگـر گرافـیکی ظاهر خواهد
شد.
 )2توجه شود که شکل موج بای فازیک و مونو فازیک متفاوت میباشد.
شکل موج مونوفازیک یک سینوسی میباشد در حالی که شکل موج
بای فازیک دو ذوزنـقـه مثبـت و منفی می باشد که نکته مهمی است.
 )3هنگام تخلیه شوک بر روی دستگاه دقت شود که PADDLEهای
الکـتروشوک به طور صحـیح بر روی  PLATEتسـتر قرار داده شود.
در صورت جابجا بودن پدالها شکل معکوس ترسیم میشود و مثبت و
منفی ولتاژها جابه جا میشود.
 )1دستگاه طراحی شده قـابل اتصـال به کامپیوتر از طریـق پورت
 RS232است .این اتصال باعث می شود که اُپراتور  ،شکل موج و میزان
انرژی خروجی تمام ژول ها را در کامپیوتر ذخیره کند و امکان چاپ آن را
نیز داشته باشد(Optional) .
 )5جهت تمیز نمودن دستگاه پیشنهاد می گردد که از دستمال آغشته به
الکل استفاده گردد.
 )6زمانی که دستگاه تسترالکتروشوک در حال شارژ شدن است ٬لطفا از
آن در جهت تست و تخلیه استفاده نفرمایید.
 )7الکتروشوک های موجود در بیمارستان ها باید هر شیفت مورد تست
قرار گیرد که این تست تنها از طریق تست کننده شوک صورت می گیرد.
 )8الکتروشوک ها را باید حتماً با تست کننده شوک آزمایش کرد تا از
میزان انرژی و شکل موج خروجی آن مطلع گردید.
) 9به هیچ عنوان نباید جهت کالیبراسیون از تستر تعبیه شده بر روی
الکتروشوک استفاده نمود.
 )15کالیبراسیون و تست دوره ای الکتروشوکها الزامی است.
 )11هنگام تست الکتروشوک دستگاه تستر را فقط با باتری استفاده
نمایید .دستگاه تستر پس از  2ساعت شارژ  1ساعت کار خواهد کرد.
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تمام مهندسان پزشکی بیمارستانها و مراکز درمانی باید از صحت
عملکرد شوک خود مطمئن شوند که این اطمینان تنها از طریق
تست کننده شوک حاصل میگردد.
مشکالتی از قبیل کاهش زمان شارژ خازن ،کاهش انرژی خروجی و نشتی
الکترولیت باطری می توانند دالیلی جهت تعویض باطری محسوب شوند
که تنها با استفاده از آزمایشگر شوک میتوان به اشکاالت شوک پِی برد.

هشدار :هرگز جهت تست شوک یا از بین بردن انرژی ذخیره شده در
خازن ،شوک را در هوا تخلیه ننمایید .این عمل Open Air Discharge
نام دارد .در واقع ولتاژ خازن که حدود  3تا  1کیلو ولت است ،درون

مقاومت باال تخلیه میشود.
این عمل منجر به کاهش عمر خازن میگردد .همچنین برای تست شوک
هرگز پدالها را به هم اتصال ندهید زیرا باعث تخلیه سریع خازن و عبور
جریان باال از آن شده و باعث سوختن خازن میشود.
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نحوه نصب و اجرای نرم افزار دستگاه تستر الکتروشوک مدل
DEFTER 110
 -1پس از قرار دادن  CDنرم افزار از پوشه  Softwareبر روی
 Setupکلیک کرده و نرم افزار را نصب نمایید.
 -2پس از نصب نرم افزار از پوشه  Crackفایل defter110.exe
را در محلی که نرم افزار را نصب کرده اید کپی نمایید.
 -3از پوشه  Softwareپوشه  dataرا در محلی که نرم افزار را
نصب کرده اید کپی نمایید.
 -1برنامه را اجرا نمایید و سپس پس از تخلیه الکتروشوک بر روی
تستر ،کابل  RS-232را به تستر متصل و سر دیگر کابل مربوطه
را به پشت کیس کامپیوتر در قسمت پورت سریال یا همان
 RS-232متصل نمایید.

 -5کلید

SEND

تستر الکتروشوک را زده

و

پیغام

 SENDING DATA TO PCرا مشاهده می نمایید که پس از
پایان ارسال اطالعات پیغام ! SENDING FINISHEDروی
صفحه ظاهر

میشود.
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 -6سپس در نرم افزار بر روی کلید  PROCESSکلیک نمایید تا
اطالعات به نرم افزار منتقل گردد و سپس فیلد های خالی مثل
نام بیمارستان ،مدل الکتروشوک ،بخش مورد تست ،سریال
دستگاه تست شده و  ...را توسط صفحه کلید وارد نمایید.
 -7سپس بر روی کلید  SAVEکلیک نمایید تا اطالعات مربوطه
ذخیره گردد.
 -8در انتها در صورت تمایل بر روی کلید  PRINTکلیک نمایید تا
اطالعات مربوطه چاپ گردد .فرمت کاغذ پرینت برای نرم افزار
 A4میباشد.

نکات مهم در خصوص نرم افزار:
 -1تحت هیچ شرایطی در حین تخلیه الکتروشوک بر روی تستر ،اتصال
به کامپیوتر )  ( RS-232برقرار نباشد.
 -2پس از تخلیه شوک ،ابتدا دستگاه به کامپیوتر وصل شود سپس نرم
افزار مورد نظر اجرا شود.
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نرم افزار DEFTER 110
تصویر نرم افزار اجراشده در کامپیوتر
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توجه :درصورتی که سیستم شما پورت  COMنداشته باشد٬
میبایست از مبدل  RS-232به  USBاستفاده
شود.

تنظیمات پورت کام در ویندوز
تصاویر مربوط به ویندوز  7انتخاب شده ولی در ویندوز ایکس پی و
ویندوزهای جدیدتر نیز تقریبا مشابه است که توضیحات الزم داده می-
شود.
در ویندوز  7برای مراجعه به بخش مربوطه باید طبق تصاویر از کنترل پنل
وارد سیستم شده و بعد از بخش  Device Managerدر قسمت پورت ،
دستگاه مورد نظر را انتخاب و وارد تنظیمات مربوط به آن شوید که به طور
خالصه به عنوان نمونه باید طبق روال زیر عمل کنید:
Control Panel \ System \ Device Manager \ Ports \ COM
بخش سیستم با راست کلیک بر روی مای کامپیوتر و انتخاب گزینه
 Propertiesنیز قابل دسترسی است در ویندوزهای جدیدتر نیز همین
مسیر را برای رسیدن به دیوایس منیجر باید طی کنید.
ولی در ویندوز  XPباید پس از رسیدن به پنجره سیستم از تب هاردور
)(Hardwareدکمه  Device Managerرا کلیک کنید.
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Control Panel:

:پنجره سیستم
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پنجره  Device Managerو انتخاب : Port

انتخاب دستگاه مورد نظر و راست کلیک روی آن و انتخاب گزینهProperties

19

رفتن به بخش Advanced

تغییر کام پورت و تایید

21

نکته :به هنگام تغییر کام ٬ابتدا کام شماره  3را انتخاب کنید در صورتی
که کام شماره  In Use 3باشد کام شماره یک را انتخاب کنید و بالعکس.
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Specification:
Display: Graphic LCD 3.5" (128 * 64 Dots)
Backlight: optional blue &green
Defib Energy Measurement
Load Resistance: 50 ohm ± % 1noninductive
High Range
Maximum Energy: 900 J
Accuracy: ± % 5
Resolution :0.1 joules
Auto Trigger 20 m sec
Measurement time window

POWER:
Adaptor 12.6V-2A
PC Interface: RS232 Compatible (Optional)

Temperature Range :
Operating : 15 C to 35 C (59 F to 95 F)
Storage: 0 C to 50 C (32 F TO 122 F)
Humidity : < 90 % non-condensing
Dimension: 32*24*10
Weight : 3.8 Kg
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متلعقات دستگاه تسترالکتروشوک مدل DEFTER 110
 -1دفترچه راهنما
 -2آداپتور  1226ولت  2 /آمپر
 -3گواهی کالیبراسون
 -1کارت ضمانتنامه دستگاه
 CD -5نرم افزار

 DVD -6آموزشی
 -7کابل سریال RS232
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DEFIBRILLATOR TESTER

شركت موج پرداز تصوير
آدرس دفتر مركزي  :تهران -باالتر از میدان ولیعصر -
كوچه فرشید-پالك  -92واحد 1
تلفن 991-88234918 :
فاكس 991-88811928 :
همراه 92121142290 :
تلگرام 92403899399 :
Website: www.mptc.ir
E-mail: info@mptc.ir
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