دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه
سیموالتور بیمار مدل Biosim741

M.P.T.C
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به نام خدا
ما مفتخر هستیم برای نخستین بار شبییه سباز پارامترهبای
بیمار را برای تست و ارزیابی مانیتورینگهای عالئم حیاتی را
پس از تحقیقات بسیار و تست ،تولید نماییم.
این محصول چهارمین محصول تولیدی در بخب

تسبترهای

تجهیزات پزشکی شرکت موج پرداز تصویر میباشد.
این سیموالتور قابلیت تست انبوا مانیتورینبگهبای عالئبم
حیاتی بیمار را دارا میباشد که پارامترهایی از جمله :


سیگنال الکتریکی قلب ECG & Arrhythmia
( نرمال  14 +آریتمی)



فشار خون تهاجمی کانال ()1

IBP 1



فشار خون تهاجمی کانال ()2

IBP 2



دمای بدن کانال ()1

Temp 1



دمای بدن کانال ()2

Temp 2



تنفس بیمار( )Respirationشامل :ریت  ،مقاومبت
پایه و تغییرات امپدانسی ()ΔΩ



Cardio Output

برون ده قلیی
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سیگنال  ECGچیست؟
سیگنال  ECGتشکیل شده از موج،Pکمپلکس  QRSو
قطعه  STو فواصل بین آن ()ST،R.R،P.R، R.Q، QRS ،Pکه
تغییرات هر کدام نشاندهنده عارضه قلیی خاصی است .یکی
از مهمترین تغییراتی که در نوارقلیی افراد پیگیری میشود
عالیم و نشانههای مربوط به سکته قلیی یا  M.Iاست که
بسته به نقطهای از قلب که دچار مشکل شده است به صورت
تغییرات  Tيا  STو  QRSدر لیدهای مختلف قلیی میشود
که پزشك با کمك آن میتواند به میزان و شدت و همچنین
نو سکته قلیی پیبیرد .جریانهای الکتریکی ماهیچه قلب را
منقیض و منیسط میکنند .موج  Pنمایانگر جریان الکتریکی
در حفرات باالیی قلب (دهلیزها) است.
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کمپکس  QRSنشاندهنده جریان الکتریکی در حفرات
پایینی قلب(بطنها) میباشد .موج  Tنمایانگر دوره استراحت
کوتاه قلب است ،زمانی که بین دو ضربان  ،قلب دوباره شارژ
میشود .امواج الکتریکی در  ECGبهصورت اوج و فرودهای
متناوب ثیت میشوند .هر دوره فعالیت الکتریکی قلب شامل
چندین قطعه است .این دورهها از موج  Pشرو میشوند و تا
موج  Pبعدی ادامه مییابند P .یك موج نسیتا کوچك است
که انقیاض دهلیز را نشان میدهد .بعد از مکثی کوتاه ترکیب
 QRSبه چشم میخورد که در آن خط نوار قلب حرکتی
سریع به سمت پایین ،باال و دو مرتیه به سمت پایین داشته
است .این ترکیب در اثر انقیاض بطنها ایجاد میشود و در
نهایت پس از مکثی بلندتر موج  Tمشاهده میشود که پر
شدن ناگهانی بطنها را نشان میدهد .

4

آریتمی های قلیی
آریتمیها ضربانهای غیرطییعی هستند ،که موجب
میشوند قلب خیلی سریع (تاکی کارد) یا خیلی آهسته
( برادی کارد ) بزند و پمپاژ غیر مؤثر داشته باشد.
آریتمیها در اثر اختالل سیستم هدایت الکتریکی طییعی
قلب و بیماریهای قلیی ایجاد میشوند .بطور طییعی ،چهار
حفره قلب ( دو دهلیز دو بطن ) به صورت کامالً اختصاصی و
هماهنگ منقیض میشوند :
سیگنالی که به قلب میرسد تا بصورت هماهنگ منقیض شود
یك ایمپالس الکتریکی است که از گره سینوسی – دهلیزی
شرو میشود که در واقع باتری طییعی بدن میباشد.
سیگنال ،گره سینوس – دهلیزی را ترک کرده و در طول دو
دهلیز حرکت میکند و آنها را تحریك میکندتا منقیض
شوند .سپس ،سیگنال به گره دیگری ( گره دهلیزی بطنی)
رسیده و پس از تاخیر حدودی  1.1ثانیه سیگنال قویتری
تولید میکند و در نهایت به سمت بطنها گسیل شده و آنها
را تحریك میکند تا بصورت هماهنگ منقیض شوند .اختالل
درهر جای این سیستم هدایتی میتواند رویدهد و
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آریتمیهای مختلفی ایجاد میکند .اختالل در عضله قلب
نیز میتواند وجود داشته باشد که باعث میشود تا به
سیگنال

بصورت

انقیاض بطنها

متفاوتی

پاسخ

دهد

یا

موجب

بصورت غیر وابسته و خود مختار یا PVC

( )Premature Ventricular Contractionشود.
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فشار خون

Blood Pressure:

به مقدار فشاری گفته میشود که توسط خون در جریان ،به
دیواره رگها وارد میآید و یکی از عالئم حیاتی است .فشار
یك مفهوم فیزیکی است ،مقصود از فشار  ،اشاره به «قدرت»
یك مایع متحرک است .فشار خون در نواحی نزدیك قلب،
بیشتر و نسیت فاصله گرفتن از قلب کمتر میشود.
فشار خون با جریان یافتن به شاهرگها و به رگها کم
میشود .اصوالً فشارخون در بخ
گردش خون متفاوت است.
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های مختلف سیستم

فشار سیستولیك (ماکزیمم) :فشاری است که در هنگام
انقیاض (سیستول) بطنها در چرخه قلب به دیواره رگها
اعمال میگردد که خون با قدرت به درون سرخرگها پمپ
میشود .
فشار دیاستولیك (مینیمم) :فشارخونی که در فاز استراحت
چرخه قلب و هنگامی که قلب مجددا از خون پر میشود به
دیواره عروق اعمال میگردد .
نکته :فشار سیستولی  121و فشار دیاستولی  01ایدهآل
محسوب میگردند.
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Invasive blood pressure (IBP):
اندازه گیری مستقیم یا تهاجمی
جهت مانیتورینگ فشار داخل شریانی یك کاتتر شریانی در
داخل شریان رادیال ،براکیال ،دورسال پدیس و یا فمورال قرار
میگیرد .معموالً استفاده از شریان رادیال ارجحیت دارد.
مزیت این شریان در این است که جریان خون دست از طریق
دو شریان اولنار و رادیال تامین میشود .اگر تصادفاً کاتتر
موجب انسداد شریان رادیال شود یا به آن آسیب برساند،
جریان خون بافتی مختل نخواهد شد.
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با توجه به محل اندازهگیری فشار ،شکل منحنی شریانی تغییر
میکند هر چه محل اندازه گیری از ریشه آئورت دورتر و به
سمت محیط حرکت کند ،فشار سیستولیك تدریجاً افزای
مییابد و بخ

سیستولیك منحنی باریك میشود از قسمت

ابتدایی آئورت تا شریانهای رادیال یا فمورال  ،ممکن است
فشار سیستولیك تا  21 mmHgافزای

یابد.

باریكشدن موج فشار سیستولیك  ،با افزای

اوج

فشار سیستولیك )PSP( Peak systolic pressure
جیران میگردد .بطوری که فشار متوسط شریانی
 )MAP( Mean arterial pressureهمچنان بدون تغییر
باقی میماند .بنابراین فشار متوسط شریایی معیار دقیق تری
از فشار آئورت مرکزی است .افزای
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فشار سیستولیك

درشریانهای محیطی حاصلی است از امواج فشاری که از
شریان های محیطی به عقب پس زده میشوند .شکل موج
فشار در کنار موج الکتریکی قلب

 ECGدر ذیل نمای

داده شده است .موج فشار شامل ش

مرحله میباشد:

1) Atrial Systole
2) Isovolumetric Contraction
3) Rapid Ejection
4) Reduced Ejection
5) Isovolumetric Relaxation
6) Ventricular Filling
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Temperature:
درجه حرارت بدن نشان دهنده تعادل موجود بین گرمای
تولید شده و گرمای از دست رفته بدن میباشد .منیع اصلی
گرما در بدن سوخت و ساز (متابولیسم) میباشد.
مکانیسمهای مختلفی نظیر هورمونها ،حرکت عضالنی،
لرزیدن و ورزش میتواند سیب افزای

سوخت و ساز شود .از

هورمونها میتوان اپی نفرین و تیروکسین را نام برد که
موجب افزای

سوخت و ساز و گرما در بدن میشوند .مرکز

تنظیم درجه حرارت بدن در هیپوتاالموس است .در حالت
طییعی ،مرکز تنظیم درجه حرارت دمای بدن را دامنهای
معادل  35.9تا  37.4درجه سانتیگراد حفظ مینماید.
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مانیتورهای عالئم حیاتی عمدتاً دارای دو کانال یکی جهت
اندازهگیری دمای مرکز بدن ( )Coreو دیگری در جهت
اندازه گیری دمای بیرون  ،روی پوست بیمار ( )Skinمیباشد.
Respiratory System :
تنفس را میتوان این گونه تعریف کرد :تیادل گازها بین
موجود و محیطی که در آن زندگی میکند .با این تعریف
دو نو تنفس در موجود زنده خواهیم داشت:
 تنفس خارجی (ریوی(
 تنفس داخلی (سلولی(
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هنگامی که دما یا اسیدیته افزای

پیدا میکند ،اکسیژن

بیشتری به بافتها میرسد .قسمت اعظم اکسیژن خون
به هموگلوبین گویچههای سرخ خون )(Red Blood Cell
پیوند میشود .اما تنها  ٪۰1دی اکسید کربن توسط
این سلولها حمل شده ،بقیه آن در پالسما حل میشود.
درتنفس خارجی ،تیادل گازها بین ریه و جریان خون است.
بسیاری از تجهیزات تنفسی ،با اندازهگیری یا درمان
وضعیتهای ناهنجار تنفس خارجی سروکار دارند .تنفس
خارجی دو مرحله دارد :دَم و بازدم .مانیتورهای عالئم حیاتی
بیماران نیز از روشهای مختلفی برای اندازهگیری سیگنال
تنفس استفاده میکنند:
 .1کاپنوگراف که سنسور آن در مسیر لوله تنفس فرد قرار
دارد.
.2از طریق لوله ( )Main Streamو ( )Side Streamگردن
در مسیر دم و بازدم بینی بیمار
 .۰از طریق بررسی حرکات شکمی بوسیله سنسور تعییه شده
در کمربند کششی
.4از طریق اندازهگیری امپدانس قفسه سینه که متناسب با دم
و بازدم امپدانس آن بخاطرکشیدن شدن پوست بیمار تغییر
میکند که عمدتاً از طریق لیدهای
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ECG

اندازهگیری

میگردد  ،اکثر مانیتورها از این روش استفاده میکنند.این
سیموالتور نیز به همین مینا طراحی گردیده است.
Cardiac out put

برون ده قلیی:

اصلی ترین شاخص برای توصیف عملکرد قلب است .در هر
ضربان قلب هر بطن حدود  01میلی لیتر خون از خود خارج
میکند که آن را حجم ضربه ای مینامند  .قلب حدود  01بار
در دقیقه ضربان دارد که از آن تعداد ضربان قلب در دقیقه یا
تواتر قلیی میگویند  .با ضرب کردن دو عامل فوق  ،خون
تخلیه شده هر بطن در دقیقه بدست میآید  ،این مقدار را
برون ده قلیی میخوانند.
حجم خون هر دو بطن در پایان دیاستول قلب به یك اندازه
یعنی 111تا 121میلی لیتر است ،که در پایان سیستول میزان
4٤تا ٤1میلی لیتر در هر بطن باقی میماند .در نتیجه حدود
 ٠1درصد خون بطنها در مرحله سیستول به سرخرگها
ریخته و  41درصد در بطنها باقی میماند .که به این  ٠1درصد
کسر تخلیه میگویند .الزم به ذکر است حجم خون عیوری از
ش

ها با حجم خون عیور شده در گردش محیطی

میبایست برابر باشد چون همان حجمی است که بعد از عیور
از ش

ها به سمت چپ قلب برخواهد گشت و به گردش

محیطی یا همان عمومی وارد میگردد .روشهای متعددی
برای اندازهگیری برون دهی قلیی ساخته شده ولی تنها روشی
که مورد تایید  FDAمیباشد و به طورمعمولی در مراکز
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درمانی استفاده میشود ،روش ترمودیلوشن است که با تزریق
مایع هپارین سرد با کاتتر در خروجی قلب(راست) و
اندازهگیری تغییرات دما و نمای

منحنی  C.Oبا محاسیه

سطح زیر منحنی میزان برون دهی قلب بدست میآید.

میزان خون خروجی از بطن در یك دقیقه :
Cardiac Output (CO) = Heart rate stroke Volume

Heart Rate (HR) = Beats/Min
Stroke Volume (SV) = ml/Beat
)(Amount of blood ejected from ventricle in one beat
)CO=HR  SV/1000 (L/Min
Normal Cardiac Output: 4-6.5 L/min
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طرز استفاده از دستگاه :
پس از روشن کردن  ،دستگاه به صورت پی

فرض با خروجی

سیگنال  ECGنرمال با نرخ  ٠1ضربان در دقیقه.
 IBP 1بروی  121/01میلیمتر جیوه ،

 IBP 2بروی

 1٤/11میلیمتر جیوه ،
 C.Oبروی  ٤لیتر در دقیقه Resp ،

بروی  1٤ضربان در

دقیقه ،
 Temp 1بروی 24درجه سانتیگراد  Temp 2 ،بروی
 24درجه سانتیگراد  ،آماده به کار میشود.
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برای

تغییر

دادن

مقادیر

و

پارامترهای

موردنیاز،

طیق راهنمای ذیل کلیدها را میتوانید تغییر دهید:

1.Left Key

.1کلید چپ (انتخاب آریتمی یا ضربان)

.2کلید منو

2.Menu key & Enter Key

.۰کلید باال (انتخاب آریتمی و زیادکردن مقدارضربان)
.4کلید راست (انتخاب آریتمی یا ضربان)

.٤کلید پایین

3.Up Key

4.Right Key

(انتخاب آریتمی و کمکردن مقدارضربان)

5.Down Key
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.٠کلید آپنه و یا تنفس دستیApnea/Manual
.0کلید انتخاب تغییرات اهمیك قفسه سینه ()ΩΔ
.0کلید انتخاب امپدانس پایه قفسه سینه Base Line
.9کلید انتخاب نرخ تنفس RR
.11کلید انتخاب درجه حرارت بدن بیمار Temp 2
.11کلید انتخاب فشار خون تهاجمی IBP 2
 .12کلید انتخاب فشار خون تهاجمی IBP 1
 .1۰کلید انتخاب درجه حرارت بدن بیمارTemp 1
.14کلید انتخاب حجم برون دهی قلیی Cardiac Out Put
.1٤کلید تزریق مایع خنك کننده (شییه سازی شده) جهت
اندازهگیری C.O
مقادیر پارامترهای قابل انتخاب عیارتند از:
مقادیر  IBP 1برحسب ( : )mmHgفشار استاتیك ,1 ,-01
 011, 001,001 ,011 ,01,01و فشار دینامیك(منحنی)
بطن چپ ( 121/1سیستول  ،121دیاستول  1میلیمترجیوه) و
فشارشریان

121/01

(سیستول

،121

دیاستول

01

میلیمترجیوه) میباشد.
مقادیر  IBP 2برحسب ) : (mmHgفشار استاتیك , 1 , -5
 051 , 011 , 051 , 01 , 51 , 01و فشار دینامیك (منحنی)
بطن راست ( 2٤/1سیستول  ،2٤دیاستول  1میلیمترجیوه) و
دهلیز راست 1٤/11

(سیستول  ،1٤دیاستول 11

میلیمترجیوه) میباشد.
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مقادیر حرارت بدن بیمار برحسب درجه سانتیگراد (:)T1
Temperature 1
01°C , 03°C ,01°C ,00°C , 0°C
مقادیر حرارت بدن بیمار برحسب درجه سانتیگراد ):)T2
Temperature 2

01°C , 03°C ,01°C ,00°C , 0°C

پارامترهای مربوط به تنفس:

Respiration:

نرخ تنفس )120,100,80,60,40,30,20, 15, 1 : (RR
ریت در دقیقه
امپدانس پایه قفسه سینه  1500,1000,750,500,051:اهم
تغییرات اهمیك قفسه سینه  3 , 2, 1, 0.5, 0.1 :اهم
 .1طرز استفاده از : Cardio Out Put
ابتدا کابل  C.Oرا به سیموالتور متصل و سردیگر آن را به
سوکت کاردیاک اوت پوت تعییه شده بروی مانیتور متصل
نمایید و سپس صفحه مربوط به نمای

کاردیاک اوت پوت را

در مانیتور انتخاب نموده سپس یکی از مقادیر  ٤، 2/٤یا 11
لیتربر دقیقه که با کلید  Volume Selectانتخاب کرده
(  LEDقرمز رنگ  ،روبروی هر عدد نشانگر خروجی آن
میباشد) با کلیك بروی گزینه  Startدر منوی مانیتور،
منحنی تغییرات دمای خروجی خون از قلب و با فشردن کلید
 Injectمشاهده و محاسیه نهایی کاردیاک اوت پوت را انجام
داده و مقادیر بدست آمده را نمای
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میدهد.

 .2طرز استفاده از پارامترهای  IBP1و : IBP2
ابتدا کابلهای  IBPرا به سیموالتور متصل نمایید .دقت
کنید که کابل  IBP1در جای خود متصل و  IBP2نیز
در جای خود متصل شده باشد.
پس از اتصال کابل مقدار مورد نظر را با فشردن کلیدهای
 IBP1و  IBP 2مشخص نمایید که LEDهای سیز رنگ
روبروی هر عدد نشانگر خروجی آن پارامتر میباشد که
ابتدا فشار صفر میلیمتر جیوه را انتخاب نموده و سپس
روی صفحه مانیتور IBPها را صفر کرده و بعد تك تك
فشارهای استاتیك و سپس منحنیهای دینامیك را روی
مانیتور بررسی میکنیم.
تذکر׃ در ابتدای تست ،در دستگاه سیموالتور بیمار
دکمههای  IBP1و  IBP2را بروی صفر قرار داده و در
مانیتور  IBP1و  IBP2را در حالت  Zeroقرار داده و
خود را صفر کنید.
 .۰طرز استفاده از : Temp
پس از اتصال کابل  T1و  T2به سیموالتور و سر دیگر
کابل به مانیتور عالئم حیاتی مقدار مورد نظر را با
فشردن کلید  T1برای  Temp1و با فشردن کلید ، T2
 Temp2مشخص مینماییم که LEDهای سیز رنگ
روبروی هر عدد نشانگر خروجی آن دما و نمای
برروی مانیتور میباشد.
21

آن

 .4طرز استفاده از : Respiration
پس از اتصال کابلهای  (F-L-N-R) ECGو تعیین اُهم
مورد نظر با کلید  Respirationو تعیین نرخ تنفس
مورد نیاز که از صفر تا  121BPMکه توسط کلید RR
انجام میگردد ،میتوانید شکل موج تنفس را روی
مانیتور مشاهده نمایید .میتوانید  Baselineرا از 2٤1
الی  2٤11و تغییرات اهمیك از  1/1تا  ۰اهم()Resp.ΩΔ
را انتخاب و منحنی  Respرا مشاهده نمایید.
تذکر :کلیه کلیدهای انتخاب پارامترهای IBP1,IBP2,
 T1 , T2, RR, Baseline (ΔΩ), Volume selectبه
صورت چرخشی میباشند ،با هر کلید با توجه به LED
روبروی هر عدد به سمت باال حرکت کرده و بعد از روشن
شدن آخرین  LEDبا فشار مجدد به پایینترین LED

برمیگردد.
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نکته׃ بهترین حالت برای تست

،Respiration

 1٤11 Ωقرار گیرد و ΔΩ

 Baselineبروی عدد
روی  ۰قرار دهیم.

 .٤طرز کار با سیموالتور : ECG & Arrhythmia
هنگامی که کاربر دستگاه را روشن مینماید ،پس از
لحظاتی دستگاه به صورت  Defaultخروجی ECG
نرمال را با  ٠1ضربان در دقیقه نشان میدهد.
کلیدهای باال و پایین برای تغییر نو آریتمی  ،کم و
زیاد کردن تعداد ضربان ) (Heart Rateبه کار میرود.
کلیدهای چپ و راست برای انتخاب آریتمی و یا ضربان
قلب به کار میرود که بعد از انتخاب کلید Enter
دایره شکل وسط آنرا اجرا میکند .چنانچه کلید Enter
را نزنید دستگاه در حالت تنظیم باقی میماند و با فشردن
کلید  Enterال ای دی  HRمتناسب با  Rateانتخاب
شده ،روشن و خاموش میشود و شکل  ECGانتخاب
شده را بروی  12لید مشاهده مینمایید.
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: نمای قسمت پنل پایین

0 .IBP1 Connector

IBP1  کانکتور.1

0 .IBP2 Connector

IBP2  کانکتور.2

3 .Temp1 Connector

Temp1  کانکتور.3

4 .Temp2 Connector

Temp2  کانکتور.4

5 . C.O Connector

C.O  کانکتور.٤

1Volt P-P  با ولتاژECG  کانکتور.٠
0 .Hi-Level ECG Connector
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نمای قسمت باالیی دستگاه ( فی

25

های : ) ECG

 .٠نحوه شارژ کردن دستگاه :
باطری دستگاه با شارژر  0,4ولتی که همراه با دستگاه
میباشد ،قابل شارژ کردن است .هنگامی که کاربر
مشاهده کرد که دستگاه خروجی مناسیی ندارد و یا
صفحه نمای

توانایی نشان دادن کاراکترها را ندارد،

بایستی ابتدا دستگاه را خاموش و سپس شارژر مربوطه را
در محل خود که کنار دستگاه میباشد  ،وصل نمایید.
ال ای دی  LowBattدر کنببار تجهیببز شببده اسببت و
در صببورتی کببه ولتبباژ ببباطری بببه زیببر  0ولببت برسببد
روشن میشود و اپراتور را مطلع مبیسبازد کبه شبارژر
را متصل نماید.
** توجه  :در هنگام شارژ کردن سیموالتور  ،کلید
دستگاه در حالت خاموش قراربگیرد.
بعد از اتصال شارژر ،چراغ قرمز رنگ روی آن روشن
میشود؛ که نشان میدهد دستگاه در حالت شارژ است.
مدت شارژ شدن حدود  1.٤ساعت میباشد و پس از
اینکه باطری کامال شارژ شد ،چراغ سیز رنگ روی شارژر
روشن میشود ،با شارژ کامل دستگاه کاربر میتواند
دستگاه را از حالت شارژ بیرون آورد.

26

 .0طرز کار با : Hi – level ECG
جهت کاربردهای خاص طراحی شده و خروجی ECG
با دامنه  1ولت پیك تو پیك تولید میکند .شکل
مورد نظر مناسب با تنو آریتمی انتخاب شده در
منوی  ECGمیباشد.

لوازم جانیی (: ) Accessories
نو قطعه

تعداد

کابل IBP

 2عدد

کابل Temp

2عدد

کابل C.O

 1عدد

شارژر  0,4ولت  2آمپر

 1عدد

دفترچه راهنما

 1عدد

ضمائم و مالحظات :
از اتصال درست کابل مورد تست اطمینان حاصل کنید
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ARRHYTHMIA SPECIFICATIONS
Rank

ARRHYTHMIA

Heart Rate

1

Normal

40-180 BPM

2

Brady cardia

10 – 30 BPM

3

Tachy cardia

130 – 300 BPM

4

Bigeminy

40 -180 BPM

5

Trigeminy

40 – 180 BPM

6

Atrium Fibril

40 – 180 BPM

7

Atrium Flutt

40 – 180 BPM

8

RUN

40 – 180 BPM

9

Frequent

40 – 180 BPM

10

R_ON_T Wave

40 – 180 BPM

11

MULTI

40 – 180 BPM

12

VT

130 – 300 BPM

13

VF

300 BPM

14

PACE

40 – 180 BPM

15

ECG & PACE

40 – 180 BPM

16

Calibration

60 BPM
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1. Normal
HR: 40-180 BPM

2. Brady cardia
HR : 10 – 30 BPM

3. Tachy cardia
HR : 130 – 300 BPM

4. Bigeminy
HR: 40 -180 BPM
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5. Trigeminy
HR : 40 – 180 BPM

6. Atrium Fibril
HR : 40 – 180 BPM

7. Atrium Flutt
HR : 40 – 180 BPM

8. RUN
HR : 40 – 180 BPM
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9. Frequent
HR: 40 – 180 BPM

10. R_ON_T Wave
HR : 40 – 180 BPM

11. MULTI
HR : 40 – 180 BPM

12. VT
HR : 130 – 300 BPM
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13. VF
HR : 300

14. PACE
HR : 40 – 180 BPM

51. ECG & PACE
HR : 40 – 180 BPM

16. Calibration
HR :60 BPM
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GENERAL SPECIFICATIONS
POWER

Li-ion rechargeable batteries
(minimum 12 hours continuous
power). 7.4V DC, 1000 mA.
(20 x 13.5 x 5 cm)

Dimension

750 gr.

WEIGHT
TEMPERATURE
MAXIMUM HUMIDITY

Storage: -25 to 50 °C. Operation: 10 to
40 °C
80 % Max relative humidity

34

NORMAL-SINUS-RHYTHM-WAVEFORM SPECIFICATIONS
ECG
REFERENCE
NORMAL SINUS
RHYTHM
HIGH-LEVEL
OUTPUT
ECG RATE
RATE
ACCURACY
ECGWAVEFORM
SELECTION
POWER-ON
DEFAULT

The ECG amplitudes specified are for
Lead II (calibration), from the baseline to
the peak of the R- wave.
12-lead configuration with independent
outputs referenced to right leg (RL).
Output to 10 Universal ECG Jacks, colorcoded to AHA and IEC Standards
1 V Peak To Peak investigation
30, 40, 45, 60, 80, 90, 100,120, 140, 160, 180,
200, 220, 240, 260, 280, and 300 BPM
± 1 % of setting
ECG 15 kinds of Arrhythmia

60 BPM, 1.0 mV, Normal ECG Waveform
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RESPIRATION SPECIFICATIONS
RATE

0 (OFF), 15, 20, 30, 40,60, 80, 100, 120
BrPM

IMPEDANCE VARIATIONS
(∆Ω)
ACCURACY DELTA
BASELINE

0.1, 0.5, 1 , 2 and 3 Ω
± 10 %
250, 500, 1000, 1500Ω, Leads I, II, III
±5%
LA and LL
Manual

ACCURACY BASELINE
RESPIRATION LEAD
APNEA SELECTION

BLOOD-PRESSURE SPECIFICATIONS
INPUT/OUTPUT IMPEDANCE
300 Ω ± 10 %
2.0 to 16.0 V RMS

EXCITER INPUT RANGE
EXCITER-INPUT
FREQUENCY RANGE
TRANSDUCER SENSITIVITY
PRESSURE ACCURACY

DC to 5000 Hz

STATIC LEVELS,P1

5 μV/V/mmHg
± (2 % reading + 2 mmHg)
-10, 0, 40, 60, 100, 160,240,300 mmHg

STATIC LEVELS,P2

-5, 0, 20, 50, 80, 150, 200, 250 mmHg

DYNAMIC WAVEFORMS,
IBP1

Arterial: 120/80 Radial artery:
120/80 Left ventricle: 120/00

DYNAMIC WAVEFORMS,
IBP2

Arterial: 15/10 Left ventricle:25/00
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TEMPERATURE SPECIFICATIONS
TEMPERATURE
TEMP1 , TEMP2

0 °C (42 °F), 24 °C (75.2 °F), 37°C (98.6 °F),
and 40 °C (104 °F)

2 Channel

± 0.1 °C

ACCURACY

Yellow Springs, Inc. (YSI) Series 400 and
700
Mono Jack Nikisso

COMPATIBILITY
OUTPUT

CARDIAC-OUTPUT SPECIFICATIONS
CATHETER TYPE
CALIBRATION
COEFFICIENT

Baxter Edwards, 93a-131-7f
0.542 (0 °C injectate),0.595 (24 °C
injectate)
37 °C (98.6 °F) ± 2 %

BLOOD TEMPERATURE

INJECTATE VOLUME
INJECTATE
TEMPERATURE
CARDIAC OUTPUT
FAULTY-INJECTATE
CURVE

10 cc
0 °C or 24 °C ± 2 % value
2.5, 5, 10 liters per minute ± 5%
Waveform for simulation available
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شرکت موج پرداز تصویر
آدرس دفتر مرکزی :
تهران-باالتر از میدان ولیعصر-جنب سینما استقالل-
کوچه فرشید –پالک  – 29طیقه اول –واحد 1
تلفن 0094۰110-000٤129٤ :
فاکس 000٤1290 :
همراه 1919٤1۰990٠ :
تلگرام19۰04001421:
Website :www.mptc.ir
E-mail: info@mptc.ir
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