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ویژگیها1
جدیدترین روش استخراج تعداد ضربان به کمک میکروپروسسور •
)D500درمدل (LCDنمایش تعداد ضربان قلب بر روي •
ترل دیجیتال حجم صدا  کن•
هفتگی10-12حساسیت باال و تشخیص جنین از سن •
شارژر داخلی و قابلیت سوئیچ اتوماتیک بین برق شهر و باتري•
قابلیت کار با برق شهر و باتري قابل شارژ در آزمایشات متوالی•
IEC1266و IEC 60601-1مطابق با استانداردهاي •

ده با ظاهري زیبا طراحی ش•
،)سبکی و راحتی کار( مگا هرتز با کریستال آمریکایی، بدنه پالستیکی2داراي پروب •

، سیم قابل انعطاف و محکم با سه شیلد داخلی و فیش)جلوگیري از نویز(حفاظ فلزي
قفل شونده

.در برگه گارانتی می باشدمطابق شرایط مندرجماه گارانتی 24این دستگاه داراي •

عالمتگذاري و مدارك همراه 2
.براي اطالعات بیشتر به دفترچه راهنما مراجعه شود

.استBfاین دستگاه از نظر حفاظتی در سطح 

زمینبهاتصال

خطر برق گرفتگی       
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نکات ایمنی قبل از کار3
اه  ـرق اصلی داخل دستگـ، بOFFد ـگاه توسط کلیـوش بودن دستـحتی در صورت خام•

از ـقبل از بري از خطر برق گرفتگی،ـابر این به منظور جلوگیـبن. وجود خواهد داشت
.کردن درب دستگاه، برق اصلی را از آن جدا کنید

ايـح نصب نمایید به نحوي که از کج شدن و لرزشهـگاه را در محل ثابت و مسطـدست•
.رکت مصون باشداحتمالی و یاضربات شدید ناشی از ح

ک وـونیـرهاي التراسـوي، اسکنـار قـاي فشـاورت کابلهـاید در مجـگاه را نبـاین دست•
.دستگاههاي الکتروتراپی بکار برد

.دـاز استریل کردن در دما و فشار باال و استفاده از اشعه جهت استریل خودداري نمایی•
.کاري جلوگیري شودیزتگاه هنگام تماز وارد شدن آب بداخل دس•
%70می توانید از الکل . ژلهاي اضافی موجود در سطح پروب را با پارچه نرم پاك کنید•

.  نیز جهت تمیزکردن پروب استفاده کنید) اتانول یا ایزوپروپرانول (
.این دستگاه جهت درمان نیست و فقط کاربرد کلینیکی دارد•
.از غوطه ور کردن دستگاه در آب خودداري کنید•
رناك       ـري که براي بیمار خطـاه را از نظر عیوب ظاهـاده، دستگـل از استفـر باید قبـکارب•

.می باشند بررسی کند
ري را ازـتر است باتـی استفاده نمی کنید بهـراي مدت طوالنـگاه بـدر صورتیکه از دست•

.محل مخصوص آن خارج نمایید
.از انداختن باتریها در آتش جلوگیري شود زیرا سبب انفجار می گردد•
.باتري مستعمل دستگاه باید به روش صحیح جاسازي شود•
.زمان رسیدن اشعه التراسونیک به بیمار باید حداقل باشد•
که در صورتی. رویس و تعمیر گردداین دستگاه فقط باید توسط افراد داراي صالحیت س•

ولـدستگاه توسط سایر افراد باز و یا سرویس گردد از گارانتی خارج و تعمیر آن مشم
.هزینه می گردد

.هر گونه سرویس یا تعویض باتري باید دور از بیمار انجام گیرد•
، تعمیرات، لحیم کاري و الکترونیکحداقل صالحیت پرسنل سرویس، آشنایی با اصول •
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.است)حداقل کاردان الکترونیک ( نقشه خوانی 
:شرایط محیطی مجاز براي عملکرد دستگاه •

+C40الی +C5: دما 

درصد80کمتر از : رطوبت 
KPa106الی KPa86: فشار 

:شرایط حمل و نقل •
+C55الی -C10: دما 

درصد93کمتر از : رطوبت 
KPa106الی KPa86: فشار 

ا زمینـگاه باید فقط به منبع تغذیه اي بـریکی، این دستـاب از خطر شوك الکتـاجتنبراي •
.حفاظتی متصل شود

.حفاظت در برابر دشارژ دفیبالتور قلبی به استفاده از پروب و کابل مناسب بیمار وابسته است•
ک سیسـتم  یـ طور موثر وصل کردن سایر دستگاههاي الکتریکی به تغذیه دستگاه می تواند به •

. پزشکی ایجاد کند و منجر به کاهش سطح ایمنی شود

بیهوشی، اکسیژن، ي گازهاي قابل اشتعال مانند گازهااین دستگاه را در مکانهایی که :توجه 
انفجار یا آتـش سـوزي   در غیر این صورت امکان. هیدروژن و مشابه آن وجود دارد استفاده نکنید

.وجود دارد
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اصول عملکرد4
الگوریتم سخت افزاري4-1

دستگاه حاضر با ارسال و دریافت امواج التراسونیک قادر بـه آشـکار سـازي حرکـات     
.قلب جنین می باشد

هرتزمگا 2اسیالتور  درایور مبدل فرستنده

مبدل گیرنده کنندهتقویت آشکار سازي و 
فیلتر

تقویت کننده 
صوتی

بلندگو

تغذیه برق 
شهر

شارژر باتري

انتخاب کننده 
اتوماتیک

نمایشگر تعداد ضربان
)DV500مدل فقط در(

تغذیه 
DC
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شرح عملکرد5
و دستگاهنماي جل5-1

در صورتیکه کلید اصلی تغذیه دستگاه  روشـن باشـد بـا فشـار     : کلیدهاي خاموش و روشن -1
.شوددستگاه خاموش میOFFدستگاه روشن و با فشار دادن کلید ONدادن کلید 

براي کم کـردن آن  DOWNبراي زیاد نمودن صدا و کلید UPکلید : کلید هاي تنظیم صدا-2
.بکار می رود

در صورتیکه تمـام چراغهـا   . نشان دهنده حجم صداي تنظیم شده است: نمایشگر حجم صدا-3
روشن باشند صدا در بیشترین مقدار و در صورتیکه فقط یک چـراغ روشـن باشـد کمتـرین     

انجـام  ) 2(کمک کلیدهاي تنظـیم صـدا   ه تنظیم حجم صدا ب. مقدار صدا انتخاب شده است
نمایش داده میشودLCDمت تعداد ضربان قلب بر روي در این قسD500و در مدلگیردمی

.محل اتصال فیش پروب به دستگاه است: سوکت پروب-4
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.براي اتصال گوشی یا ضبط صوت بکار می رود: محل اتصال گوشی-5
.براي گرفتن نویز اضافی دستگاه : کلید فیلتر-6
.محل قرار گرفتن پروب دستگاه: جا پروبی-7
.راغ روشن میشودـچنال دستگاه به برق شهر ایـدر صورت اتص: نشانگر اتصال به برق شهر-8
ت ـگر وضعیـ ـایـن نمایشـ  ) 1(کلید روشن و خاموش فشار دادنبا : ر روشن وخاموشـنشانگ-9

دستگاه را نمایش میدهدروشن و خاموش بودن 
ژ کامل و قـرمـزبودن آن کم سبـز بودن این نشانگـر به معنی شار:نشانگر وضعیت باتري-10

.بودن شارژ باتري را نمایش میدهد

نماي پشت دستگاه 5-2

.
می رودبکار برق شهروباتريبراي خاموش و روشن کردن تغذیه اصلی : کلید اصلی تغذیه-11
.هرتز می باشد50/ ولت 220محل اتصال کابل برق اصلی : سوکت برق-12
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ستگاه طرز استفاده از د6
و از طرف دیگر به بـرق شـهر   محل اتصال آن در پشت دستگاه کابل برق را از یک طرف به) الف

.متصل نمایید
مطمئن شوید اتصـال پـروب بـه    . پروب را به محل مخصوص آن در جلو دستگاه متصل نمایید) ب

.درستی انجام شده است و مهره موجود روي فیش پروب بطور کامل بسته شده است
هت جلوگیري از ایجاد فیدبک و صداهاي ناهنجار، قبل از روشن کردن دستگاه، ابتدا پـروب  ج) ج

را از کنار دستگاه بردارید و پس از پایان کار نیز ابتدا دستگاه را خاموش نموده سپس پروب را 
.در محل مخصوص آن قرار دهید

التراسوند، الزم است از ژل براي تطبیق پروب با بدن و جلوگیري از به هدر رفتن توان خروجی) د
.مخصوص التراسوند استفاده شود

.دـاده نماییـروشن و از آن استفON/OFFدستگاه را توسط کلید اصلی  و سپس توسط کلید ) هـ
اینکار شارژ بـاتري  . خاموش کنیدON/OFFپس از پایان کار می توانید دستگاه را توسط کلید ) و

صورتیکه دستگاه را با کلید اصلی خاموش نماییـد، شـارژ بـاتري    اما در . را متوقف نخواهد کرد
.متوقف خواهد شد

دقیقه از دستگاه استفاده نشود و هیچ سـیگنالی بـه آن وارد   5در صورتیکه براي مدت بیش از ) ز
Auto).به منظور حفظ باتري دستگاه بصورت اتوماتیک خاموش خواهد شدنگردد، shut off)

مدت طوالنی از دستگاه استفاده نخواهید کرد و یا هنگام جابجایی دسـتگاه،  در صورتیکه براي)ح
این عمـل سـبب توقـف شـارژ بـاتري نیـز       . کلید اصلی تغذیه پشت دستگاه را خاموش نمایید

. خواهد شد
در صورت نیاز به حساسیت بسیار باال در سنین پایین حاملگی یـا مـوارد خـاص، مـی توانیـد      ) ط

این عمل سـبب حـذف نـویز و اغتشاشـات     . ارج و از باتري استفاده نماییددستگاه را از برق خ
.احتمالی موجود روي صداي خروجی که ناشی از برق است می گردد
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مراقبت از دستگاه 7
باتري7-1

این دستگاه مجهز به باتري قابل شارژ و شارژر داخلی می باشد.
گاه با باتري کار می کند، ـدر هنگامی که دست)10(ر وضعیت باتريـشگرمز بودن نمایـق

ه برقـگاه را بـدر این حالت کافیست دست. بیانگر آن است که دستگاه نیاز به شارژ دارد
.متصل نمایید

 انجامیدساعت بطول خواهد10در صورتیکه باتري کامال تخلیه شده باشد، شارژ کامل آن
اـده باشد و یا سریعـارژ، باتري شارژ نشـرر جهت شـس از گذشت مدت مقـدر صورتیکه پ

1000ولتی 9باتري این دستگاه یک بسته باتري . تخلیه گردد، باتري باید تعویض گردد
.  دستگاه  قرار داردزیرآمپر ساعتی قابل شارژ می باشد که در میلی

 در غیر این صورت،بهتر است دستگاه به این شرکت باز گردانده شودجهت تعویض باتري
ريـباتجهت تعویض باتري کافیست پس از باز کردن درب جایگاه باتري  و خارج نمودن

. معیوب، باتري جدید با مشخصات فنی مناسب را جایگزین نمایید
 خاموش کردن دستگاه توسط کلیدON/OFF شارژ باتري نخواهد شدسبب توقف.
در صورت جدا کردن دستگاه از برق، باتري بصورت اتومکاتیک وارد مدار می شود.
 ساعت کار مداوم دستگاه قابل استفاده است4باتري کامال شارژ حداقل براي.

پروب   7-2
 بیش از حـد  پروب دستگاه در اثر ضربه شدید و یا زمین خوردن و همچنین کشیده شدن

.سیم، دچار آسیب می گردد
هنگام جدا کردن و یا اتصال پروب، دستگاه باید خاموش باشد.
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 هنگام بستن پروب، مطمئن شوید اتصال پروب به درستی انجام شده است و مهره موجود
در هنگام باز کردن پـروب نیـز ابتـدا مهـره را     . روي فیش پروب بطور کامل بسته شده است

.پروب را جدا نماییدز و آزاد نمایید و سپس با بیرون کشیدن فیش،بصورت کامل با
  اگر بواسطه خرابی مجبور شدید پروب را تعویض نمایید در نظر داشته باشید که دسـتگاه

باید براي پروب جدید تنظیم گردد و یا مشخصات پروب جدید کامال با پروب اولیه مطابقـت  
.داشته باشد

 سطح موثر پروب برابرmm2706.5است.

متعلقات8

:همراه این دستگاه در داخل جعبه وسایل زیر قرار دارد

یک عدد ژل التراسونیک-1
یک عدد کابل برق جدا شونده-2
دفترچه راهنما-3

.توجه نمایید که  ژل مصرفی باید از نوع التراسونیک با رسانایی باال و انحالل پذیر باشد
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همشخصات فنی دستگا9

هرتز50-60ولت متناوب 200-240برق ورودي
وات4حداکثر توان ورودي
معمولی شیشه اي کوچک/ ولت250/ میلی آمپر 100فیوز اصلی 
معمولی شیشه اي کوچک/ ولت12/ آمپر 2فیوز باتري

مگا سیکل آمریکایی% 5±2با کریستالاولتراسونیکپروب 
10شدت آلتراسوند خروجی mW/cm2یا کمتر

میلی آمپر ساعتی قابل شارژ 1000ولت 9نوع باتري
آزمایش یک دقیقه اي300ساعت کار مداوم یا 4عمر باتري

سانتیمتر) ارتفاع(10× ) عرض(24×) طول(20)بدون دسته( ابعاد 
A1: جریان/ T0686: مدل/ v15: خروجی/ v220: وروديترانس

ATmega16میکروکنترلر
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