دستورالعمل کار با دستگاه الکتروشوک
وسایل الزم را آماده کنید :برانکارد ،دستگاه الکتروشوک ،ژل الکتروکاردیوگرام ،چست لید ،تست نمودن دستگاه از
نظر آماده به کار بودن و سالم بودن

جهت تست نمودن ،دستگاه را روشن کنید.

سوئیچ انتخاب مد را روی  DEFIBقرار دهید.

پدال ها را به طرز صحیح از محل خود جدا کنید و ژل بزنید.

با استفاده از کلید انتخاب انرژی روی پدال استرنوم یا با استفاده از کلیدهای انتخاب انرژی
روی دستگاه مقدار انرژی موردنظر (مثالً  03ژول) را انتخاب کنید.

با استفاده از کلید شارژ انرژی روی پدال  APEXیا با استفاده از کلید شارژ روی دستگاه ،شارژ کنید.

با فشردن همزمان کلیدهای تخلیه انرژی روی پدالها ،شوک را تخلیه کنید.
جهت دادن شوک الکتریکی به بیمار ،دکمه دستگاه را چرخانده و روی  Defibrillatorقرار دهید.

انرژی مورد نیاز ( 053-033ژول) را تنظیم کنید.

دکمه هماهنگ کننده را روی وضعیت دفیبریالتور تنظیم کنید.
مقدار  0میلی متر ژل الکترود را روی سطح پدال ها آغشته کنید.
پدال های دستگاه را به نحوه صحیح در دست بگیرید( .پدال  Apexدر دست راست و پدال مربوط به  sternumدر دست چپ قرار گیرد).

پدال  sternumدر سمت راست و فوقانی استرنوم (دومین فضای بین دنده ای ،قاعده قلب) و پدال  Apexدر فضای پنجم بین دنده ای (نوک
قلب) در امتداد خط میدکالویکوالر قرار دهید.

پدال ها را بر روی قفسه سینه بیمار با وزنی حدود  00kgفشار دهید.

برای دادن شوک اعالم آمادگی کنید .هیچ یک از افراد احیاگر با بدن بیمار تماس نداشته باشد و رابط اکسیژن از بیمار جدا کنید.

دکمه شارژ دستگاه را فشار دهید.

پدال های شوک الکتریکی

نحوه صحیح قرار گیری پدال ها در دست (پدال  Apexدر دست

فعال کردن سیستم دفیبریالتور

شارژ کردن دستگاه با استفاده از دکمه شارژ

راست و پدال مربوط به  sternumدر دست چپ)

محل قرار گیری پدال ها (پدال  sternumدر سمت راست و
فوقانی استرنوم و پدال  Apexدر فضای پنجم بین دنده ای در امتداد
خط میدکالویکوالر )

