
  
 د ثبت :    ـک                                                                                                                                                                                                                                                   

 اریخ :ـتـ                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                        .........................  مرکسآموزشي درماني     

 ZOLLوک ـروشـوری دستگاه الکتـراتـت اپچک لیس                                          واحـد مهنـدسي پـسشکي                    

                     

 

         گزدد.عولکزد دستگبُ تـأییذ هی  □

         گزدد.عولکزد دستگبُ تـأییذ هی  □ 
                                                                                                                                                                                                                                   بخش هسئـَلاهضبء تکویل کٌٌـذُ فـزم                          اهضـبء                              ٍ تعویـزًیـبس دارد. زٍیسـسبِ دستگبُ   □

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 توضیحات رد قبول عنـوان ردیف

 بررسی مشخصات ظاهری دستگاه

    ذُ ًشَد.ـِ دستگبُ دیـذًـدستگبُ تویـش ببشذ ٍ ّیچ شکستگی در ب 1
    ببشذ.بسب ـدستگبُ هٌ بِ بـذًـِپـذال(  ّب )ّزدٍبل پـذالـاتص 2
    ِ دستگبُ جذا شَد.ـذًـّب بِ راحتی اس بپـذال 3
    ذُ ًشَد.ـدی ّبپـذالدر ٍ تغییـزرًگ شکستگی خزاشیذگی، ّب تویـش ببشذ ٍ ّیچ پـذال 4
    پـذال اطفـبل بـِ راحتی اس پـذال بـشرگسـبل جـذا شَد. 5
    بلن ببشذ.ـّب سذالـّبی رٍی پکلیـذّب ٍ الهپ 6
    هٌـبسب بـبشذ.  APEXبـِ پـذال  )کببل چٌـذ هٌظـَرُ( MFCکببل بل ـاتص 7

8 
 بلن ببشذـّب سکبًکتـَرّب ٍ کببـل

 )عذم ٍجَد خزاشیذگی یب اتصبلی(

    کببل بــزق
    ECG کببل
    MFC کببل

    ّبکببل پـذال
    بـبتـزی بِ درستی ًصب شذُ ٍ شـبرص کبهل ببشذ. 9
    دستگبُ ببشذ.، پـذّبی هصـزفی بـبیذ کٌبر الکتزٍد، چست لیذ، کبغذ پـزیٌتـز، پٌبِ الکلیصل  10

 بررسی عملکرد دستگاه

    بـَق پیـبپی بـبیذ رٍشي شَد. 4پس اس  کٌیذ. دستگبُ را در هـَد هـبًیتـَر رٍشي 1

2 

شـبرص ٍ سپس  زدُ،ـصٍل تٌظین ک 30 اًـزصی را رٍی کٌیذ. رٍشيدستگبُ را در هـَد شـَک

 ز شَد.ـبیش ظبّـبـبیذ رٍی صفحِ ًو TEST OK کٌیذ. پیغبم تخلیِ
 زار داشتِ ببشٌذ.( ـّب بـبیذ در هحل هخصَص خَد، رٍی بـذًـِ دستگبُ ق)پـذال

   

    فعـبلیت سیگٌـبل صـَتی پس اس شـبرص اًزصی شـزٍع ٍ بـب تخلیـِ اًزصی بـبیذ پـبیـبى یببذ.  3
    دستگبُ را چک کٌیذ ٍ اس عولکزد درست آى هطوئي شَیذ.پـزیٌتـز 4

5 

 یٌتـزدکوِ پز زدُ ٍتٌظین ک PPM 150 ریت پیس را رٍیکٌیذ. رٍشيدستگبُ را در هـَد پیـس

ٍاحذ کَچک  10یـب  ٍاحذ بشرگ کبغذ 2ز ـّبی پیس در ّدر ایي حبلت پـبلسرا فشبر دّیذ.

 بشذ.(ـب ٍصل APEXبـِ پـذال بیذ ـب MFC کببلدر ایي حبلت )کبغذ بـبیذ تکزار شًَذ.

   

 اطالعات دستگاه

 : PMدٍرُ         گبُ:                                      ـذل دستــه :                                                   بم بخشــً
 بسدیذ:ـبریخ بـت :                                     َالـاه بسِ/ـشوبرُ شٌ                           بل:                    ـزیـشوبرُ س

 

 

 توضیحات رد قبول عنـوان ردیف

 بررسی مشخصات ظاهری دستگاه

    ذُ ًشَد.ـِ دستگبُ دیـذًـدستگبُ تویـش ببشذ ٍ ّیچ شکستگی در ب 1
    بسب ببشذ.ـدستگبُ هٌ بِ بـذًـِپـذال(  ّب )ّزدٍبل پـذالـاتص 2
    ِ دستگبُ جذا شَد.ـذًـّب بِ راحتی اس بپـذال 3
    ذُ ًشَد.ـدی ّبپـذالدر ٍ تغییـزرًگ شکستگی خزاشیذگی، ّب تویـش ببشذ ٍ ّیچ پـذال 4
    پـذال اطفـبل بـِ راحتی اس پـذال بـشرگسـبل جـذا شَد. 5
    بلن ببشذ.ـّب سذالـرٍی پّبی کلیـذّب ٍ الهپ 6
    هٌـبسب بـبشذ.  APEXبـِ پـذال  )کببل چٌـذ هٌظـَرُ( MFCکببل بل ـاتص 7

8 
 بلن ببشذـّب سکبًکتـَرّب ٍ کببـل

 )عذم ٍجَد خزاشیذگی یب اتصبلی(

    کببل بــزق
    ECG کببل
    MFC کببل

    ّبکببل پـذال
    شذُ ٍ شـبرص کبهل ببشذ.بـبتـزی بِ درستی ًصب  9
    دستگبُ ببشذ.، پـذّبی هصـزفی بـبیذ کٌبر صل الکتزٍد، چست لیذ، کبغذ پـزیٌتـز، پٌبِ الکلی 10

 بررسی عملکرد دستگاه

    بـَق پیـبپی بـبیذ رٍشي شَد. 4پس اس  کٌیذ. دستگبُ را در هـَد هـبًیتـَر رٍشي 1

2 

شـبرص ٍ سپس  زدُ،ـصٍل تٌظین ک 30 اًـزصی را رٍی کٌیذ. رٍشيدستگبُ را در هـَد شـَک

 ز شَد.ـبیش ظبّـبـبیذ رٍی صفحِ ًو TEST OK کٌیذ. پیغبم تخلیِ
 زار داشتِ ببشٌذ.( ـّب بـبیذ در هحل هخصَص خَد، رٍی بـذًـِ دستگبُ ق)پـذال

   

    فعـبلیت سیگٌـبل صـَتی پس اس شـبرص اًزصی شـزٍع ٍ بـب تخلیـِ اًزصی بـبیذ پـبیـبى یببذ.  3
    دستگبُ را چک کٌیذ ٍ اس عولکزد درست آى هطوئي شَیذ.پـزیٌتـز 4

5 

 یٌتـزدکوِ پز زدُ ٍتٌظین ک PPM 150 ریت پیس را رٍیکٌیذ. رٍشيدستگبُ را در هـَد پیـس

ٍاحذ کَچک  10یـب  ٍاحذ بشرگ کبغذ 2ز ـّبی پیس در ّایي حبلت پـبلسدر را فشبر دّیذ.

 بشذ.(ـب ٍصل APEXبـِ پـذال بیذ ـب MFC در ایي حبلت کببل)کبغذ بـبیذ تکزار شًَذ.

   

 بسدیذ:ـبریخ بـت :                                     َالـاه بسِ/ـبل:                                               شوبرُ شٌـزیـشوبرُ س 


