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آذربايجان شت استان
كه وشناسان توسعه شب

با پيشرفت تك
 اين بخش صر
ه وري،ازدياد ن

مالي براي 

يزات و وسايل
ور فعال در فر
ييد فني تجهي
ر مفيد دستگا
جراي تعميرات
ني در خصوص
تابعه ميباشد

زات فني مور
ست.

 مركز بهداش
 گروه كارشن

شيده نيست،ب
ت و درمان در
ف افزايش بهره
خطرهاي احتم

تجهيودن اين
ت شامل حضو
ت پزشكي و تاي
ت افزايش عمر
دستگاهها و اج
 اعالم نظر فني
ت واحد هاي ت

دادي از تجهيز
ائه گرديده اس

ه بر كسي پوش
خش بهداشت
 تواند با هدف
 نيز كاهش خ

استاندارد بوي،
 مركز بهداشت
هاي تجهيزات

جهت  كاربران
كاليبراسيون د
كز و بررسي و
عات تجهيزات

ه استفاده تعد
ارا ران گرامي
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سالمت جامعه
نه زيادي از بخ

مي ف پزشكي
ري پرسنل و

.ت بكار رود

ههاي پزشكي
يزات پزشكي
 جهت خريده
ي پزشكي به
يزي،نظارت ،ك
ي درماني مراك
ي و ثبت اطالع

هداري و نحو
 برداري همكا

شكي در نظام س
سرمايه و هزين
عالوه بر اهداف
 كاهش بار كار
ي و تجهيزات

و موثر دستگا
فه واحد تجهي
ي،ارائه برنامه

ي دستگاههاي
شكي،برنامه ري
 به فرآيندهاي

وري و جمع آ

نگه ،مورد نياز
،جهت بهرهي

                

ت و اقالم پزش
شكي جديد ،س
زات پزشكي ع
ور و يا هدف

هداشتي درماني

ركرد صحيح و
دار است.وظيف
جهيزات پزشكي
كرد و نگهداري
 تجهيزات پزش
ههاي معيوب
ير قابل تعمير

يد تجهيزات م
تابعه بهداشتي

                                  

ميت تجهيزات
تجهيزات پزش
فاده از تجهيزا
هولت انجام امو
ماران،مراكزبه

طمينان از كار
ژه اي برخورد
ي و خريد تجه
ي،آموزش كارك
ي صحيح از ت
گشت دستگاه
ي معيوب غير

خري روشزير 
ر واحد هاي ت
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ندازه 
ده 

انتي متر 
ست.بازو 

ه الستيكي 
ريك 

آذربايجان شت استان
كه وشناسان توسعه شب

في دارند.براي ا
ي پزشكي)استفاد

  ر هستند:

سا 60كه حدود 
 افراد متفاوت اس

ر دارد و دو لوله
وتاه باشد و نه با

 مركز بهداش
 گروه كارشن

گاهها انواع مختلف
تتسكوپ(گوشي
امت كموارد زير

طيل شكل است ك
 به اينكه بازوي

رون بازو بند قرار
د باشديعني نه كو

  ر است

 است. اين دستگ
استجيتال و يك 

نج مشترك و شا

 دو اليه و مستط
مي شود.با توجه

 ابگيرد.

ساط است كه در
سب با بازوي فرد

سانتيمتر 30-35

۴ 

  

شخيص پزشكي
ي،جيوه اي،ديج
گاههاي فشارسنج

چه اي با پوشش
وي فرد پيچيده م
ور بازوي فرد را
تيكي و قابل انبس
ست و بايد متناس
ي متر و طول آن

ي فشار خون:

ه ضروري در تش
با مانومتر عقربه ا
سايل در اين دستگ

ند يك تكه پارچ
شته و دور بازودا

 تا بطور كامل د
سه از جنس الست
 قابل مشاهده نيس

سانتي 15-13ط

                

ي اندازه گيري

خون يك دستگاه
ستگاه فشارسنج ب
ع مانومتر بقيه وس

بازو بن:)cuff(د
صيت ارتجاعي ند
 كافي بلند باشد

blad(:يك كيس
ي شود.كيسه هوا

ه هوا بطور متوسط

                                  

  ج:

مورد نياز براي

زه گيري فشارخ
خون از يك دس
 اختالف در نوع

كاف يا بازوبند
طول دارد و خاص
ند بايد به اندازه

dder(كيسه هوا

آن منشعب ميز 
شد.اندازه كيسه
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الستيكي 
 و پمپ 

كيسه 
 دوم به 
ه است 

تنظيم هوا 

ي 

و كنترل 
ستولي مي 

  

آذربايجان شت استان
كه وشناسان توسعه شب

ك پمپ يا پوار ال
متر و بين بازوبند

 الستيكي كه بهك
و از انتهاي لوله د

نظر گرفته شد ر

بستن پيچ فلزي ت
  رل است.

ست فشار خون مي
  شوند.

ي هوا مي شوند
ن زياد فشار دياس

  ي شود.

 مركز بهداش
 گروه كارشن

له ها به يكين لو
سانتيمت 76حدود 

  مي يابد

كي از لوله هاي
ه دوم الستيكي و
 بر روي پمپ در

وا بطور دستي باب
نترا دست قابل ك

ازه گيري نادرست
حتي از هم جدا ش
 ناقص سبب نشتي
ستولي و تخمين
ترل بر طرف مي

ي شوند.يكي از ا
د و مانومتربايد ح
 بازو بند جريان
پوار)به انتهاي يك
و از كيسه به لوله
ك دريچه كنترل

 هوا در كيسه هو
كه سرعت آن با
ستيك،سبب اندا
فوذ باشند و براح

ريچه هايست.د
ورد كم فشار سيس
ويض دريچه كنت

۵ 

 هوا منشعب مي
له ها بين بازو بند
ي و كيسه هواي

پمپ باد (پ هوا:
 دارد وصل استو
و خروج هوا يك

 كند.

عقربه ايپر كردن
ي انجام مي شودك
 سائيده شدن الس
ل بايد غير قابل نف
گاه فشارسنج اس
مساله سبب برآو
كردن فيلتريا تعو

الستيكي از كيسه
 حداقل طول لول
 در لوله الستيكي

تنظيمه و پيچ
ون بازو بند قرار
اي تنظيمورود و
فلزي عمل مي ك
رد جيوه اي و عق
 كردن پيچ فلزي
به علت ترك يا
 محل هاي وصل
جاد خطا در دستگ
ل مي شود،اين م
براحتي با پاك ك

                

دو لوله اليكي:
متر وصل است.
ر باشد. فقط هوا
ستيكي،دريچه
و مسدود كه درو
ج)وصل است.بر
سته كردن پيچ ف
فشارسنج استاندار
 تخليه هوا با باز
و لوله الستيكي ب
لوله الستيكي و
كي از عوامل ايج
كردن فشار مشكل
ريچه هاي كنترليب

                                  

وله هاي الستي
و ديگري به مانوم

سانتي متر 30هوا 
مپ يا پوار الس
هواي الستيكي و
انو متر(فشارسنج
كه بوسيله باز و بس
ر دستگاههاي فش
و فشردن پمپ و
شت كيسه هوا و
شود.كيسه و دو ل
يچ تنظيم هوا يك
خليه هوا وكم ك
شود.نقص در در
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وع جيوه 

 10فاصله 
ر فشار را 

 
داراي 
 مخزن 

جود ندارد 
ه راه 

 .پس از 
ست تا در 

 خواند. 

قدار فشار 

آذربايجان شت استان
كه وشناسان توسعه شب

ر دستگاههاي نوع

ي متر جيوه (با ف
 است داردمقدار

  ين كرد.

شه اي قرار دارد،
 فشار خون پيچ م
ه هيچ فشاري وج
جيوه به درون لوله
حركت مي كند
 پيچ مخزن را بس

ي بتوان اعداد ر ا
لوله قرار دارد مق

 مركز بهداش
 گروه كارشن

يجيتالي باشد.در
 شود.

كه بر حسب ميلي
وي مخزن جيوه
رار مي گيرد،تعيي

و داخل لوله شيش
 از اندازه گيري
شد،در زماني كه
 در كيسه هوا،ج
 به سمت پايين ح
يت شودو سپس

شته باشد تا براحتي
ورت هاللي در ل

 رفت.

ي ،عقربه اي يا د
دازه گيري مي ش

عمودي ك مندرج
ه انتهاي آن حاو
لوله جيوه اي قر

انتهاي دستگاه و
ظيم مي كند.قبل
خزن جيوه باز باش
دن و تغيير فشار
ولهطح جيوه در ل

مت مخزن هداي
  كند.

  ي)است.

  رعايت كرد:

ار خون فاصله داش
سطح جيوه به صو
ي را در نظر گر

 

۶ 

 از نوع جيوه اي
ل ي خودكار اند

 جيوه اي):

ه فلزي ،صفحه م
لوله شيشه اي كه
 سطح جيوه در ل

ن مخزن كه در ا
 شيشه اي را تنظ

كه پيچ مخ ورتي
ي پوار و باد كرد
هواي كيسه ،سطح
 درون لوله به سم
ماند يا حركت نك

تسكوپ (گوشي

يد موارد زير را ر

گيري فشا اندازه
دارد كه چون سط
ن يا لوله شيشه اي

  قرار گيرد

تر عقربه اي):

دستگاه مي تواند
و در نوع ديجيتال
سفگمومانومتر ج
ت و يك محفظه
 شده استو يك ل
صفحه مدرج هم

كم قرار دارد .اين
وه به داخل لوله
ه راه يابد.در صو
ما با فشار بر روي
كند و با تخليه ه
ج نمود تا جيوه
ه در لوله باقي نم

 خون نياز به استت

ايسنج جيوه اي ب

سانتي متر از 10
بندي عمودي ده

الل جيوه در ستون
هم سطح چشم ق

اسفگمومانومتر

                

حسب نوع در بر
شارخون دستي و
متر جيوه اي(اس
وع جيوه اي است
يوه)درجه بندي
 عددي كه در ص

ضاي محكيك ف
رود و خروج جيو
جيوه به درون لوله
روي صفر باشدا

ت باال حركت ميك
ست دستگاه را كج
ه نمي شود جيوه

فشاردازه گيري

 با دستگاه فشار س

0-90د بيشتر از
وه اي يك درجه
الترين نقطه هال
 بايد عمودي و ه

متر عقربه اي(

                                  

مانومترمانومتر:
ي و عقربه اي فش

مانو مت - 1
مانومتر از نوع
ميلي متر جي
مي توان از ع

خزن جيوه و در ي
كه ورظيم است 

دتا اجازه دهد ج
 در لوله بايد بر ر
ول لوله به سمت

ه گيري الزم است
ز دستگاه استفاده

 دستگاه براي اند

ون بيري فشار خ

مانومتر نبايد -
مانومتر جيو -

خون بايد باال
ستون جيوه -

مانومت -2

               

 

 

م -5
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جيوه در مخ
يك پيچ تنظ
بايد باز شود
سطح جيوه

يافتهو در طو
خاتمه اندازه
زماني كه از

در اين نوع

در اندازه گي
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ه بندي 
و درجه 
 بايد بر 

د .درجه 
ت به آن 

  
ج هاي 

ت خود را 
سبت به 

 3ود 
ف اشكال 

وله هاي 
يسه هوا و 

 و دهيد.

آذربايجان شت استان
كه وشناسان توسعه شب

لي متر جيوه درجه
حل تماس عقربه و
ه در روي صفحه ب
ن حركت مي كند
 كز صفحه درجات

سبت به فشارسنج
ر طول زمان دقت
وع دستگاهها نسب
،تا اختالف حدو
هاي كورتكوف

ضرورت دارد .لو
د وقت يكبار كي

ت يكبار شستشو

 مركز بهداش
 گروه كارشن

ت كه بر حسب ميلي
ار را با نگاه به مح
وجود ندارد عقربه
ساعت يا عكس آن
 خط عمود بر مر

  ست.

مكانيكي نس نظر 
 اثر مي كند و د
د.بنابراين اين نو
كاليبره مي شوند،
 در شنيدن صداه

ري صحيح نيز ض
شوند.بايد هر چند

د را هر چند وقت

رج دايره اي است
مي توان مقدار فشا
كه هيچ فشار ي و
جهت عقربه هاي س
م با چشم در يك
كوپ (گوشي)اس

ت مي كند كه از
ر روي دقت آن

خون فرد مي شوند
سنج جيوه اي ك
 زمان مي توانند

ت دقيق و نگهدار
دور نگه داشته ش

ج كنيد و بازو بند

٧ 

ي يك صفحه مدر
ركت مي كند و مي
ي شود.در زماني ك
ه هوا عقربه در جه
ست و با يد مستقيم
خون نياز به استتسك

ي و اهرمي ثبت
ستفاده روزانه بر
ار كمتر فشار خ
هها با يك فشار س
قربه اي به مرور

رل گردد.مراقبت
و بايد از گرما د

 د.

كيسه هوا را خارج

اين مانو متر داراي
 در كيسه هوا حر
قربه نشان داده مي
غيير فشار در كيسه

دي و افقي استعمو
گيري دقيق فشار خ

يك سيستم دستي
 هاي سخت در ا
بب خواندن مقد
قتي اين دستگاه
ت دستگاههاي عق

  ي فشارسنج:

 سالي يكبار كنتر
تا يا پيچ بخورند
هوا بررسي شوند
جود دارد كه كي

 شود.

                

 عقربه اي است .
ن كه با تغيير فشار

ا با حركت عقه هو
ر بر روي پوار و تغ
اد و بخش هاي ع
 نيز براي اندازه گ

شار را از طريق ي
ضربه ها و تكان
ال بطور كاذب سب
 كمتري دارند.و
ت.در هر صورت

دستگاهها داري

 دقت بررسي و
 نگهداري نبايد ت

و نشت ه ن ترك
دها اين امكان و
دستگاه استفاده ش

                                  

از نوع گاه مانومتر
 يك عقربه گردان
غيير فشار در كيسه
صفر باشد. با فشار
ي تركيبي از اعد
ر اين نوع دستگاه

ها ي عقربه اي فش
چيده تر هستند.ض
ي دهند و معموال
 جيوه اي دقت

ه قابل قبول است
  

د توجه در نگهد

شار سنج بايد به
ستگاه در زمان ن
وله از نظر داشتن
ر بعضي بازو بند
طور صحيح از د

               

 

 

در اين دستگ
شده است و
تعيين كرد.تغ
روي درجه ص
بندي عقربه ا
نگاه كرد .در

  

فشارسنج  ه
جيوه اي پيچ
از دست مي

تگاههايدس
ميليمتر جيوه
ايجاد كنند.

 

 

  

نكات مورد

فش - 1
د
لو

د - 2
بط - 3
  



ن شرقي      
و ارتقا سالمت

.  

  

 دارد تا 
 گوش 

ك لوله 

ي لوله 

آذربايجان شت استان
كه وشناسان توسعه شب

 
شي استفاده شود

ش الستيكي قرار
و وقتي در داخل

اين دو لوله به يك
 

ياگرام (قسمت 
ش دارد ،به انتهاي

 مركز بهداش
 گروه كارشن

گوش كار ،بايد از

ي آنها دو پوشش
ت مورب است و

تصل هستند كه ا
وصل مي گردد

رف ديگر بنام دي
كه قابليت چرخش

ههاي غير خودك

ست كه در انتهاي
ن قسمت بصورت

 لوله الستيكي مت
ه فلزي گوشي و
ت كوچكتر)و طر
چك متحرك ك

٨ 

ستول در دستگاه
 

  تشكيل شده است
ي گوشي ها اين
ل به جلو باشد

هاي ديگر به دو 
ها به يك صفحه

(قسمتbell بل
له اي شكل كوچ

ن سيستول و ديلس
كيل شده است:

ز دو لوله فلزي
ار گيرد.در بعضي
ب آنها بايد متمايل
وله فلزي در انته
هي شده و در انته
 اين صفحه بنام
ك قطعه فلزي ميل

                

 كي:

ي دقيق فشارخون
ز سه قسمت تشك

گوشي ا فلزي:
ت در گوش قرا
رد قسمت مورب

دو لو الستيكي:
سانتيمتر منته 30

يك طرفشي:
ت كه بوسيله يك

                                  

گوشي پزشكي

راي اندازه گيري
گوشي پزشكي از

 

لوله هاي - 1
راحت و ثابت

مي گيرقرار 
لوله هاي -2

-25حدود 
صفحه گوش - 3

بزرگتر)است

               

 

 

گ

بر
گ
 

  

  

  

  

  

  

1

2

3



ن شرقي      
و ارتقا سالمت

و با زدن 
صدا را 

تبط 
 مي شود 

ي 

 نسبتا 

  ر نگيرد

كار باعث 

 كنيد

  

آذربايجان شت استان
كه وشناسان توسعه شب

گوش گذاشت و
رتباط دارد و ص

 لوله گوشي مرت
گم يا بل استفاده

 شنيدن صداهاي

مناسب كوتاه و

صداهايمحيط قرار
  نماييد.

 يد.

اين كحكم نزنيد. 

س خودداري ك
شار وارد نكنيد.

  ست ميباشد

 مركز بهداش
 گروه كارشن

د گوشي را در گ
 به لوله گوشي ار

فراگم يا بل را به
از ديافراگ ود.اگر

بتواند همزمان با

ضخيم ،در حد م

ده،تحت تاثير ص
يد با الكل تميز

يا بل امتحان كنيد
يد و يا ضربه مح

وي پوست يا لباس
گم يا بل زياد فش

شتي نيز موجود ا

 هم بل باشد بايد
ز اين دو قسمت

تقال صدا از ديافر
تر شنيده مي شو

  ت.

رنده فشار خون ب

اي گوشي بايد ض

 فرد معاينه شوند
در گوش بگذار

 روي ديافراگم ي
گم صحبت نكني

 مالش گوشي رو
 به صفحه ديافراگ

 . ورد

ت معاونت بهداش

٩ 

راي ديافراگم و
ه كداك يك از

ه اي مي توان انتق
م از قسمت با بهت
ي بازو نگهداشت

  ايت كرد:
باشند تا فرد گير

گاه كند خود ن
سي كنيد.لوله ها

 نداشته باشد.

هاي كورتكوف
را قبل از اينكه د

 دهيد.

اليم انگشت بر ر
مت بل يا ديافراگ

جي از تماس يا م
ي فرد قرار دارد

د لوله ها پيچ نخو

كه در سايت 138

ر گوشي هم دار
يا بل دريافت كه

ن قطعه فلزي ميله
ف با فركانس كم
ه گوشي را روي

وشي بايد رعا
بقدر كافي بلند ب
ر در مقابل چشم
ب گوشي را بررس
ك باشد و نشتي ند
ر گيريدتا صداه

گوشيي فلزي
 در گوش قرار د
ا با زدن ضربه مال
تان است در قسم

 ود.

ن صداهاي خارج
وشي روي بازوي
وشي دقت كنيد

85ره سرما چاپ

                

صل مي شود.اگر
مي روي ديافراگ

 كند.

م دور چرخاندن
اهاي كورتكوف
تان دست صفحه

كه در مورد گو
اي گوشي بايد ب
كوف به مانو متر
ه كيفيت و آسيب
 و با قطر كوچك
ك محيط آرامقرار
ش الستيكي انتهاي
 قسمت فلزي را
 صدا به گوش ر
گوشي در گوشت
ب به گوش مي شو
ه حداقل رساندن
ي كه صفحه گو
گهداري بهتر گو

  :رما

سرما كتاب زنجير

                                  

الستيكي وص
ضربه ماليم
منتقل مي ك
معموال با نيم
ساخت.صدا
بايد با انگشت

  
شرايطي ك

لوله ها - 1
كورتك

هميشه - 2
سفت و

دريك - 3
پوشش - 4
هر دو - 5
انتقال ص - 6
وقتي گ - 7

آسيب
براي به - 8
هنگامي - 9

براي نگ -10

ت زنجيره سر

هيزات زنجيره سر

               

 

 

  

  

  

تجهيزات

رفرنس تجه

  

  

  



ن شرقي      
و ارتقا سالمت

ي آن قرار 

 

آذربايجان شت استان
كه وشناسان توسعه شب

  

بدون كفش روي

 گهداري شود.

 مركز بهداش
 گروه كارشن

 مراجعه كننده بد

 در كنار ترازو نگ

 

ر هنگام استفاده

ته باشد وود داش

جلوگيري شود.

١٠ 

 ي قرار گيرد

   شود

وشانده شود و در

ت بودن آن وجو

 افتادن كودك ج

 شود.

 بزرگسال:

ن در محل صافي
د از استفاده قفل
 خودداري شود

پارچه اي تميز پو

طمينان از درست

  طفال:

 داده شود تا  از
قرار داده شود.
فاده قفل شود.

رازو نگهداري ش
 ودداري شود.

  يك باشد

                

  رگسال:

ده از ترازوي ب

ميز كار همكاران
ن قفل ،ترازو بعد
در روي ترازو خ
كش كاغذي يا پ

كيلويي جهت اط 

ده از ترازوي ا

 كنار ديوار قرار
تميز روي كفي ق
ن قفل بعد از استف

كنار تر گرمي در
ه روي ترازو خو
 ميز قد سنج نزدي

                                  

اطفال و بزر

 توجه در استفاد

ر اتاق نزديك م
صورت داشتنر 

ز گذاشتن اشيا د
كفه ترازو با روك

 گيرد.

ك5و 2وزنه شاهد 

 توجه در استفاد

روي ميز قدسنج
ارچه يا گراف تم
رصورت داشتن

گ 500وزنه شاهد 
ز گذاردن اشيا به
رازو ترجيحا به م

               

 

 

اي ترازو

نكات قابل

د - 1
د - 2
از - 3
ك - 4

گ
و - 5

  

نكات قابل

ر - 1
پا - 2
د - 3
و - 4
از - 5
تر - 6

  

  

  

  



      

ن شرقي      
و ارتقا سالمت

  

     

  

آذربايجان شت استان
كه وشناسان توسعه شب

 مركز بهداش
 گروه كارشن

   اند.

  ي دهد.

 اكسيژن شده

نو متر كاهش مي

  ي دهد.

١١ 

 دچار كمبود

 اكسيژن ي

 از رسيدن به مانو

در دقيقه نشان مي

 به كساني كه

ي شكل و حاوي

    سول است .

ن كپسول را قبل

ا بر حسب ليتر د

                

ساندن اكسيژن

:  

مخزني استوانه اي

كننده خودكار
 

 

 ي آب مقطر

ر گاز درون كپس

فشار گاز درونر:

ن مصرف شده ر

                                  

  كسيژن:

است براي رس

سول اكسيژن:

كپسول اكسژن:مخ
 انومترشامل:

 فشارسنج -

شير تنظيم ك -
جريان سنج -
پيچ كنترل -
شيشه محتوي -

نشان دهنده فشار

كننده خودكار:

اكسيژنمقدار ج:

               

 

 

كپسول اك

وسيله اي ا

اجزاي كپس

ك - 1
ما - 2

-
-
-
-
-

  

نفشار سنج:

شير تنظيم

  

جريان سنج



ن شرقي      
و ارتقا سالمت

  

  

  

 

  

 حباب 

ك اكسيژن 

 دقيقهو 

آذربايجان شت استان
كه وشناسان توسعه شب

 صل كنيد

ب بگذاريد اگر

 از اطراف ماسك

ليتر در 8تا 6ود 
  تنظيم كنيد)

  قرار دهيد.

 مركز بهداش
 گروه كارشن

ي يا ماسك وص
را داخل ليوان اب

 ببنديد.

كنيد.طوري كه

 بزرگساالن حدو
شك اكسيژن را

در محل مناسبي

  ظيم كرد.

گر را به سوند بيني
تحان سر سوند ر
س پيچ كنترل را ب

 پشت سر ثابت ك

ن اكسژن براي
 طبق دستور پزش

 كنترل شود.

سول اكسيژن را د

١٢ 

سنج مي توان تنظ

  ر مي رود.

 نه پر كنيد

 مفطر و سر ديگ
از كنيد،براي امت
رقرار است،سپس

ي ماسك را در

 برقرار شود.ميزا
ك حضور داشت
ژن درماني بايد ك
 را ببنديد و كپس

وجه به جريان س

ردن اكسيژن بكا

    ن:

 كنيدصل

 سوم يا خط نشان
ف محتواي آب

ليتر در دقيقه با 3
جريان اكسيژن بر

 دهيد.

ذاشته و بند كشي

 جريان اكسيژن
ست(اگر پزشك
ر در طول اكسيژ
ر اصلي كپسول

  اكسيژن:

                

ن اكسيژن را با تو

راي مرطوب كر

سول اكسيژن

سول اكسيژن وص
ب مقطر را تا دو

ستيكي را به ظرف
3ژن را در حدود
ر اين است كه ج
نيمه نشسته قرار

ن و بيني فرد گذ

اژن را باز كنيد ت
ليتر در دقيقه اس 4

حال عمومي بيمار
كنترل و شير پيچ

ري كپسول ا

                                  

بوسيله آن ميزان:

بروي آب مقطر:

تفاده از كپس

انومتر را به كپسو
شيشه محتوي آب
ك سر لوله پالس
يچ كنترل اكسيژ
وليد شد دليل بر
يمار را در حال ن
اسكرا روي دها

 خارج نشود

يچ كنترل اكسيژ
4تا  2راي اطفال 

عاليم حياتي و ح
س از اتمام كارپ

 

حوه نگهدار

               

 

 

پيچ كنترل:

شيشه محتو

  

نحوه است

ما - 1
ش - 2
يك - 3
پي - 4

تو
بي - 5
ما - 6

خ
پي - 7

بر
ع - 8
پس - 9

 

نح



ن شرقي      
و ارتقا سالمت

 شود.

و بو و قابل 

آذربايجان شت استان
كه وشناسان توسعه شب

ي حركت داده ش

گازي بي رنگ و

 

 كنيد

 مركز بهداش
 گروه كارشن

 شود.

 به حالت دوراني

ژن گا،زيرا اكسي

تب كنترل شود.

 ر دهيد قرا

 هيد

آب جرمگيري ك

آن جلوگيري ش
ر صورت نبودن

  

 خودداري شود

نشدن جرقه ،مرت
 ز كنيد

 در محفظه تميز

و بنزين قرار نده

 د نشود

عفوني كننده و آ
 ت نزنيد

١٣ 

.رت قرار گيرد

آ افتادن احتمالي
ستفاده شودو در
ص استفاده شود.

ن كردن كبريت

كردن و خارج نش
 پيچ كنترل را با
د زدايي كرده و

روغن،گازوئيل و
 ستفاده ننماييد

به آن ضربه وارد

 را با مواد ضد ع
گيج اكسيژن دست

يم آفتاب و حرار
 ه باشد.

 قرار گيرد تا از
ز پايه چرخدار اس
ز آچار مخصوص

 

ن سيگار يا روشن

ظر درست كار ك
 كپسول و سپس
و ماسك را گند

  ين:
كل،اسپري،تينر،ر
كپسول اكسيژن اس
ب ن زمين نيفتد و
ري قرار ندهيد
حتوي آب مقطر
به هيچ وجه به گ

 

                

دور از نور مستقي
هميشه پر و آماد
در محل مناسب
پسول اكسيژن از
سول اكسيژن ارز

رماني از كشيدن

ي داخل اتاق از نظ
 كار شير اصلي
 لوله پالستيكي

تش زاست بنابراي
سول اكسيژن الك
سيگار در كنار ك
د كپسول اكسيژ
سيژن را كنار بخا
ز يكبار ظرف مح
چرب و روغني ب
بسيار گرم نباشد

                                  

 
كپسول اكسيژن د
كپسول اكسيژن ه
كپسول اكسيژن د
راي جابجايي كپ
راي تعويض كپس

  زم:

هنگام اكسيژن در
 شتعال است.

وسايل الكتريكي
هميشه در ابتداي
س از اتمام كار

 
كسيژن بالقوه آتش

دركنار كپس - 
از فندك،س - 2
مراقب باشيد - 3
كپسول اكس - 4
هرچند روز - 5
با دستهاي چ - 6
دماي اتاق بس - 7

   

               

 

 

 
ك -١
ك - 2
ك - 3
بر - 4
بر - 5

 

توجهات الز

ه - 1
اش

و - 2
ه - 3
پس - 4

 
اك
1
2
3
4
5
6
7

 

  

  

 

  

  

  



ن شرقي      
و ارتقا سالمت

واقع 

 ب مي شود

آذربايجان شت استان
كه وشناسان توسعه شب

 ود.

رد بنابراين در مو

زل به بيرون پرتاب

 مركز بهداش
 گروه كارشن

 وش كن

 گاز

نگهداري مي شو
ك سوراخ قرار دار

ت از شلنگ و ناز

يج 

گ 

  گيرد. مي

سول آتش خامو
تن شير مخزن گ

فشار بسيار زياد ن
ت سهوي در يك

ت كپسول با سرعت

گاز درون گارتري
رنگ سبز نشان 

گر عقربه روي رنگ

١۴ 

 حريق صورت

  مي شود.

كپس-پتوي خيش
بست-انون اشتعال

گاز ازت تحت ف
كپسول بصورت

  جابجا ميكنيم

وردن پين محتويات

ده ميزان فشار گ
شكيل شده است.ر
پسول است اما اگ

مواد قابل اشتعال

سه دسته تقسيم م

 غذ

 سنگ

 ش

 ز آب

استفاده از پ-يژن
دن سوخت به كا

  ق:

رآن گست كه  د
ي از فعال شدن ك

 رون آورد

كپسول را بلند و
ن پس از بيرون آو

 رودو نشان دهند
يك عقربه تشمز و

شانه خالي بودن كپ
 رد شارژ ميباشد.

                

 وش كن:
سيژن حرارت و م

ليت احتراق به س

  مانند باروت

ق مانند چوب،كا
تراق مانند آجر،

  ا حريق:
 اضالع مثلث آتش

استفاده از- آتش
اكسيقطع - آتش

ممانعت از رسيد

ت اطفا حريق
 خاموش كننده

 هشدار دهنده

يشگيري كننده

  موش كننده:

كوچك فلزي اس
 بمنظورجلوگيري
 از جاي خود بير
ستفاده از دسته ك

اين ضامنر دادن

ي پودر بكار مي
و رنگ سبز و قرم
ت و رنگ قرمز نش
ل بيش از استاندار

                                  

 آتش خامو
تن سه ضلع اكس

عت از لحاظ قابل

واد قابل انفجار
واد قابل احتراق
واد غير قابل احت

 

راههاي اطفا
قطع ارتباط - 

آ - 2 سرد كردن
خفه كردن آ - 3
م-سد كردن - 4

  

تجهيزات
تجهيزات خ - 

تجهيزات هش - 2
تجهيزات پيش - 3

 
ختلف يك خامو

كپسولي كارتريج:
اين پينين ايمني:

ستفاده بايد آنرا ا
با اسسته نگهدارنده:

با فشاريااهرم: ضامن
 ا فشار سنج:

نها در كپسولهاي
ز يك صفحه با دو
بودن كپسول است
راست باشد كپسول

               

 

 

كپسول
از بهم پيوست

مواد در طبيع

مو - 1
مو - 2
مو - 3

 

ر
1
2
3
4

1
2
3

قسمتهاي مخ

گا -1

پي -2

اس
د - 3

ض - 4
گيج يا

اين وسيله تن
.گيج ازاست

دهنده شارژ ب
قرمز سمت ر

  



ن شرقي      
و ارتقا سالمت

 

ه و از 

  

آذربايجان شت استان
كه وشناسان توسعه شب

  شود.

 گردد. ش آتش

 اشتعال را گرفته

 مركز بهداش
 گروه كارشن

ت استفاده مي شو
  ن

 د

رفتگي و گسترش

وي مايع در حال

 

فا حريق جامدات
نك كنندگي آن

 مي گردد

ثر نامطلوب دارد
د موجب برق گر

 بعلت سبكي رو
  دن آن است

١۵ 

عات زير باشد:

صوص براي اطف
ي و سهولت و خن

 موجب انفجار م
رقي يا كاغذي اث
د آب  مي تواند

رد دارداين ماده
ر فوم خنك بود

ايد شامل اطالع

 اي است كه بخص
سي آسانو ارزاني

 استفاده از آب
ها مانند وسايل بر
كي و برق كاربرد

رد مايعات كاربر
.از خواص ديگر

                

ي آتش نشاني با

 رفتهده بكار

 د

 ضا

 فاده از كپسول

 ده

   كننده:

 ك

  كننده آب:
 خاموش كننده

دسترسفراواني و

زات قابل اشتعال
ي برخي از كااله
جهيزات الكتريك

 كه بويژه در مور
لوگيري مي كند

                                  

وي سيلندرهاي

وع خاموش كنند
عالمت استاندارد

 وزن كپسول

اريخ شارژو انقض
 وع حريق

ستورالعمل استفا
م شركت سازند
نواع خاموش

 آب - 

 فوم - 2

 پودر - 3

شن وخاك - 4
  

خاموش ك
متداولترين 

مزاياي آن ف
  معايب:

درحريق فلز -
آب بر روي -
در حريق تج -

ش كننده است
سيژن به آتش جلو

               

 

 

برچسب رو

نو - 1
ع - 2
و - 3
تا - 4
نو - 5
د - 6
نا - 7

ان
1
2
3
4

-
-
-

  فوم:

مايعي خامو
رسيدن اكسي

  



ن شرقي      
و ارتقا سالمت

  

  

  د

آذربايجان شت استان
كه وشناسان توسعه شب

  كاربرد دارد.

ستفاده مي گرد

 مركز بهداش
 گروه كارشن

مام انواع آتش ك

حل ابتدايي آن ا

كه براي اطفا تم

چك و يا در مراح

 داقل برساند

 و باران باشد

١۶ 

به صورتي ك مايل

حريق هاي كوچ

 ب گردد

 به آنها را به حد

 يا بارش برف و
 

 استفاده نماييد

ف برنگ سفيد م

ه به منظور اطفا ح

  كننده ها:

زمين نصب سطح

  قرار بگيرد

صدمات فيزيكي
 شد

ش مستقيم آفتاب
 آميز نصب شود
تهاي مخصوص

                

بسيار نرم و لطيف

  ي:

كيلو هستند كه 1

 نصب خاموشك

متري از س 1.5ع 
 صورت بگيرد
ديها و خروجيها
شود كه امكان ص
سترسي كوتاه باش
د در مقابل تابش
از مواد مخاطره
وش كننده از بست

                                  

نده جامد است ب

ننده هاي دستي

12تا  1ي به وزن 

ن مناسب جهت

حداكثر در ارتفاع
وزيع يكنواخت
ر نزديكي ورود
رمكاني نصب ش
سير و جهت دس
ر فضاي باز نبايد

ر ار فاصله دورت
راي نصب خامو

               

 

 

  پودر:

خاموش كنن

خاموش كن

كپسول هاي

تعيين مكان

ح - 1
تو - 2
د - 3
د - 4
مس - 5
د - 6
د - 7
بر - 8



ن شرقي      
و ارتقا سالمت

 

آذربايجان شت استان
كه وشناسان توسعه شب

 جي گاز

 مركز بهداش
 گروه كارشن

شدن لوله خروج

 ه باز شوند

   

 ر گاز

 ت آن

به جهت خنك ش
 آتش نشاني

 پنجره ها يكباره

١٧ 

 ي اطفا حريق

كنترل گيج فشار
ت شدن محتويا
صورت تك ضربه
فاده از كپسول آ

 اد

بايستي درب ون
 حريق است

ارگيري استراتژ
 آتش نشاني با ك

يكنواختز جهت
دن اهرم ابتدا بص
حريق جهت استف
پشت به باد ايستا
بسته ايجاد شده ن
ت اقدامات اطفا ح

                

مل حريق بعد بكا
بودن كپسولهاي
پسول پودر و گا
پسول و فشار داد

متري از ح 3تا  1
 كپسول بايستي
حريق در فضاي ب
و گاز در اولويت

                                  

  طفا حريق:

ول شناسايي عامل
طمينان از شارژ ب
سر وته كردن كپس
كشيدن ضامن كپ

1.5رعايت فاصله 
جهت استفاده از
ر صورتي كه ح
طع جريان برق و

               

 

 

روش كار ا

او - 1
اط - 2
س - 3
ك - 4
ر - 5
ج - 6
د - 7
قط - 8

 
  



ن شرقي      
و ارتقا سالمت

ق و يك 
ج،تنظيم 
هوسايل 

ر حساس 

از يـ مـورد ن 
ش، يآزمـا  

غـذ و پنبـه      

طـور   را بـه  
  كند.يظ م

 يوف فلـز   
 Kraftـذ  

) آنها يخل
ي از شـكل    

در  ،ا آنهـا  

آذربايجان شت استان
كه وشناسان توسعه شب

 داراي يك اجاق
نج ،حرارت سنج
ن لبه هاي برندهو
غذ ،پارچه و ابزا

م يبـاال  يدماهـا  
يهـا مثـل لولـه   

  ود.
 كـرد. البتـه كاغ

   كنند.
آنهـا ه و سـپس  

حفظ يبعد ياز
آنهـا در ظـرو س

 را فقط در كاغـ

ه داي(ال ي آستر
سـترون سـازي ي

شود كه ابتـديم

 مركز بهداش
 گروه كارشن

شود.دستگاه فور
ي، فن ،زمان سن
دگي و كند شدن
گ و سوختن كاغ

تواننـد ديامـا مـ   
ياشـه يروف ش  

رويكار مبه يچ
اسـتفاده ياپنبـه  

ش فراري متصاعد
پوشـاندهومي يني

ره سايذخ يدر ط
سته شوند و سپس

توان آنها يت، م

ها وپوشكه در
يكـه در دماهـا    

ه ميتوص  گرديد.

ريل انجام مي ش
داراي بدنه فوالد
وردگي زنگ زد
وجب تغيير رنگ

رنـد، ايگيار نمـ   
كـردن ظـرترون

چيس، اسكالپل و ق
يهـا يو سربطر
كشيواد باكتر

يجنس كاغذ آلوم
ق هوا دياز طر ي
بسر جاذب يغ يا

طور موردي است

غ سترون نمود ك
خته شده باشـند

 ظروف مطمئن

١٨ 

حرارت كار استر
ود اين دستگاه د
گاه فور سبب حو

ني دارد ،مو طوال

ت نفوذ بخـار قـرا
حرارت بـراي سـت

مثل پنس يت فلز
 كاغذ كرافت و
، ممكن است مو

از ج يهايالهك
يها را از آلودگه

هامتر با پنبهيسانت
طها فقط به پيپت

داغ يا هواير اون
كون ساخيليك س

 از خشك بودن

 از طريق دادن ح
برق گرم مي شو
رت است. دستگ
ت ونياز به زمان

ينان كافي تحت
ود. اين ميزان ح

آالت يز برايو ن
ايوميينيل آلومي

cotton woo(
را با كال ياشهيش

 درپوش، لبه لوله
حدود دو س يمق

. اگر نياز بهشود

توان دريم يرت
كيا الستيلن يپروپ

بايد در اون، ي

                

 ل عفونت:

بخار آب و فقط
ت كه با جريان
ستات و سيستم ار
ي آن ضعيف است

كه با اطمي يمواد
ريكار مكنند، به
هاها، پيپتسك
يتوان از فويل م

olپنبه ( يسوزها

ش شيآزما يهاه
.دادقرار  يفلز 
ها تا عمپيپت ين

رب ظرف بسته ش
 

چ دار را در صو
پ يلز، تفلون، پل

 شوند.يم

ياشهين ظروف ش
  .گيرندقرار  1

                                  

ههاي كنترل

  :فور

ش بدون كمك ب
كاري شده استق 

ه حرارت،ترموس
شود.نفوذ پذيري

  مي شود.

سترون كردن مو 
) را تحمل كن16
، فالسياشهيش ي
لين وسايا يبنده

م سيوزند و اين ن
درپوش لولهبايد 

ايود در جا لوله
فوقان يانتهابايد  

گرفته و درقرار 
.نمود يبندبسته

چيدرپ يهايبطر 
مثل فل ياز مواد

خارج نم يعيطب
قبل از قرار دادن 

C00°حرارت 

               

 

 

  
دستگاه

  

دستگاه ف

  

  

ر اين روشد
اتاقك عايق
كننده درجه
فلزي نمي ش
به حرارت م

ياون برا
)ºC180-0

يظروف پتر
بسته يبرا
سويم كمي

ب -1
عمو

1 -

2 -

3 -



ن شرقي      
و ارتقا سالمت

ي شـده) و  

مه قسمت

فن خنك  

سـرد   يـوا 

صله 

  داريد

آذربايجان شت استان
كه وشناسان توسعه شب

م و چسب كاري

  شد.  

باالتر برسد تا هم

ي اگر اون دارا

ك شوند. اگر هـ
  داغ هستند.  ي

ق افتاد، بالفاص

ز آن دور نگه

 مركز بهداش
 گروه كارشن

بندي محكم بسته
 .نمود سترون 

ان داشته باشي جر

و حتي دماي ب ي

خنك شوند. اما

خنك ºC60تر از 
يلي چون هنوز خ

 

تي كه اين اتفا
 نماييد پاك

 د

ل اشتعال را از

شده (با يبندقي
متر تجاوز نكنند

ن و دور آنهايغ ب

يستروني انتخاب ي

ا داخل آن خيش

تپايين ي) تا دما
ترك بخورند ي

 .گرددتفاده مي

 يد.

 جم فور

اييد.در صورتي
 جداره ها را پ
خودداري كنيد
هيد و مواد قابل

١٩ 

يعا يا فلزي ياشه
متيك سانتيمق
داغ يكه هوا ند

  .گردد
يه اتاقك به دما

  ساعت است.
طول بكشد تا اش

 (ظروف و مواد
ياشهي ظروف ش

استف ºC100ر از

 ي كنيد

كامال خشك كني
ر تا دو سوم حج

 نشود.

   فور:

 حافظ چشم

 خودداري نما
ب سيني ها و
ت دادن آن خ
تيكي قرار نده

شي در ظروف ش
ا عميزن ده گرم
گيرندر اون قرار

س دستگاه روشن
شود كهيروع م

  ظر برسند.
آن دو تا چهار س
ت چند ساعت ط

  شود.
 و بار داخل آن
ود، ممكن است
وال از دماي كمتر

   فور:

 ه شود

وي فور خوددار
ل فور ، آنها را ك
ل فور و حداكثر

داده نل فور قرار

ر با دستگاه

 حرارت و مح
 روي دستگاه
با پارچه مرطو

ست ،از حركت
چوبي و پالست

                

ها راسيها و گر
كه از و يكوچك
د يابه گونهبايد
بسته و سپسون

شر يسازي از زمان
 به دماي مورد نظ

و مدت آ 1-160
استگاه، ممكن
يع ميكردن تسر

د تا اتاقكيز نكن
وارد دستگاه شو 

ردن وسايل معمو

كردن وسايل با

  دقيقه ١٢٠
  دقيقه ٩٠
  دقيقه ۶٠

  ور:

ن ثابت قرار داده
يل اضافي در رو
 وسايل در داخل
ب وسايل در داخل
و پارچه اي داخل

در هنگام كار

كش مقاوم به
وع مايعات بر
رق كشيده و ب
ستگاه روشن ا

روي ميز هاي چ

                                  

هپودرها، روغن 
ك يهادر اندازه

ب ،هاا بستهيمواد  
درب اودر پايان  

سترون سا يهدار
 و بار داخل آن

ºC180ن سازي 
ق بودن دستگي عا

، مرحله خنك ك
درب اون را باز 

و يطور ناگهانبه
كربراي خشك 

 جهت استريل ك

  
  
  

دستگاه فوت 

ور در يك مكان
ز قرار دادن وساي
بل از قرار دادن
رار دادن مناسب
واد پالستيكي و

 

مني و مهم د

ستفاده از دستك
ز ريختن هر نو
ستگاه را از بر
هنگامي كه دس
ستگاه را بر ر

               

 

 

4 -

5 -
6 -

زمان نگهد
كقاتا يها

دماي سترون
به خاطر
كننده باشد،

7 -

8 -
  

زمان الزم

درجه ١۶٠
درجه ١٧٠
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فو - 1
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قر - 4
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ن شرقي      
و ارتقا سالمت

ش 
كش 

از كنيم 

   ابزار 
  ن.

ماي 

كنيم ،زيرا 

ي متر 
ي 

وب 
دازه 

دستگاه 

آذربايجان شت استان
كه وشناسان توسعه شب

 وسايل كاهش
حتما از دستك

 جا نماييد

،درب آن را با

ي به باز كردن
دن درب ندار

رها نبايد در دم

از كنستگاه را ب
 د.

سانتي 7.5داقل 
الزم براي زمان

 تفاده نماييد

ز حرارت مطلو
يده،زمان را اند

  كنيد
جهت عكس 

سيم اتصال به 

از زمان سنج د
آن م المنت 

 مركز بهداش
 گروه كارشن

 شد.

ماييد تا دماي
 خارج نماييد،
گذاشته و جابج
سرد شدن فور،

  ي مي شود.
بزا است،نيازي
 نياز به باز كرد

وند و اين ابزار

ده نبايد در دس
سرايت مي كند

ستگاه بايد حد
ثير گذاشته و ز

ت  موجود است

شد تا بتوان از
ت مطلوب نرسي
ن را محاسبه ك
خاندن آن در ج

اده كنيد كه س

مد نظر داريد ا
ختن زود هنگام

ب آن بسته باش
ي مدتي صبر نم
ستند را از آن
ر يك سيني گ
 نبايد قبل از س
سابل شيشه اي
رماي زياد به ا
 درب دار هم

د كند مي شو

سانتيگراد نرسيد
خل دستگاه س

ديواره هاي دس
جريان گرما تاث

كنيد و از طبقات

ظيم حرارت با
ه حرارتدرج

ل  فرضي زمان
خانيد و از چرخ

پريزهايي استفا

يزاسيوني كه م
دستگاه و سوخ

٢٠ 

با دستگاه درب
آزمايشگاهي ل

ه هنوز داغ هس
يل آن ها را در

فور در درون
برداشتن وسك

رت اعمال گر
ده در ظروف

يل گرماي زيا

درجه سا 50ر
وسايل داخن به

ين پك ها و د
ز حد فور بر ج

ا خودداري كن

 مخصوص تنظ
رارت فور به د
گيريد ،به شكل
 ساعت بچرخا

ز پرور به برق ،ا

 برنامه استريليز
ماندن بيهوده د

ر هنگام كار ب
 كردن وسايل
هيد وسايلي كه
گام انتقال وساي
يل شيشه اي د
رد موجب ترك
 روش به صور

شد بسته بندي

سوزن ها به دلي

 حرارت به زير
ي هواي بيرون

يلي پر كرد (بي
كردن بيش از

   دهد.
ف دستگاه جدا

ج و يك شير
ي كه درجه حر
رديد زمان بگ
ت عقربه هي

قي از جمله فو

ر و با توجه به
 تا از روشن م

                

شته باشيدكه د
 از ضدعفوني
ي كه مي خواه
ه نماييد و هنگ
ت وجود وسا
هاني هواي سر
ستريل در اين
ت و ابزار هاي

و برنده و نيز س
 يل شوند.

ا فور تا درجه
ف دما،آلودگي

گاه را نبايد خي
ك اشته باشد)پر
را افزايش مي

ست ها در كف

 داراي دماسنج
ل كرد.تا زماني
گر فراموش ك
را فقط در جه

 ييد

ل هر وسيله برق
  

 استفاده از فور
اعث مي شود

                                  

حتما توجه داش
هتر است پس
ابد.درصورتي
محافظ استفاده

در صورتذكر:
زيرا ورود ناگه
ه دليل اينكه اس
ل قيچي نيست

بزار هاي تيز و
سيار باال استري
ر پايان كار با

ه علت اختالف
 

دستگكته مهم:
اصله وجود دا
ستريل شدن ر

ز قرار دادن ست
 

فور بايدذكر:
طمينان حاصل
گيري نكنيد.اگ
ايمر دستگاه ر
خودداري نمايي
د جهت اتصال
ت)داشته باشد
كان در هنگام
نيد .اين كار با

   شود.
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ن شرقي      
و ارتقا سالمت

صل نكنيد 

يگر 

دگي و 
 و 

ه شده 
 وسايل 

ده از 
جه بندي 

شد كه 
ب ها را 

درجه  1

 باشد. و 

آذربايجان شت استان
كه وشناسان توسعه شب

ه مي كنند وص

ه صورت و دي

شده و زنگ زد
ن ميكروب ها

ه فشار استفاده
واهد بود.اكثر
 اتوكالو استفا
(بر اساس درج
ت باال مي باشد
ت كه ميكروب

100متجاوز از 

گي و سوراخ

 مركز بهداش
 گروه كارشن

طراري استفاده
. 

ب فور هيچ گاه

ي ابزار فلزي ش
ي از بين بردن

 5ز 
 

مي دهد.هر چه
ردن كمتر خو
ستريليزاسيون

دقيقه( 90دت 
و درجه رطوبت
ين فشار نيست

رارت مرجه ح

يه و بدون پارگ

يستم برق اضط
ي آن مي شود
از كردن درب

يكلي و استيلي
دماي كمتر برا

  خواهد بود

ي يك مخزن 
 با واشر 

وپاپ
د و حجمش از
ترين عامل در
الو را تشكيل م
راي استريل كر
ي رسد براي اس
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جود مي توان از

گز اين باطريها نب
 

 چشم الكترونيك
رفته باشد به نحو

شد و سطوح فلز

  ثير بگذارند. 
كابل بيمار جدا

) توصيه مي گرد
دستگاه براي روش

ال كار نمي كند
لزوم تعويض شو

ابون كاآب و ص

 مركز بهداش
 گروه كارشن

اسـتفادهشـماره  

تفاده و صـحت

اي اقط نشانهف

كترو مغناطيسي
به امكانات موج

 شده است ، هرگ
  به برق بزنيد.)

ف دارند مجهز به
 سنسور قرار گر

يدگي داشته باش

لكرد دستگاه تاثي
حكم و تند به ك

EM وHUM (
ز باتري داخلي د

 دستگاه يا اصال
ل و در صورت لز
شته به الكل يا آ

ش از سترون كننده

لوس استيوترموف
  ر قرار گيرد.

ربرد ندارد و ف

ج الكتريكي و الك
ي است . بسته ب

ي سربي استفاده
رژ شدن باطري

و كارديو گراف
راف سمت اين

آرها نبايد پوسي

ي توانند  بر عمل
ش و كنشهاي مح

MGخل دستگاه (

ذارد ، استفاده از

طري  داخلي ،
ت دوره اي كنترل
ك پارچه  نرم آغش

٢۶ 

ي ثبت نام فرد س
  شد.

  از اتوكالو
لوس استئاروي باس

ر استفاده مد نظر
رل كيفي كارب

ECG:  

 مطالعه نماييد.

مطلوبي كه امواج
كابل زمين الزامي

E از باطري هاي
استفاده براي شار

 استفاده نماييد.
 ثبت نوار الكترو
لكترو كارديوگر

مت مكنده پو آ
  شده باشد.

 دار و موبايل  مي
. از اعمال كشش

دن فيلترهاي داخ
نامطلوب مي گذ

د باط بدون وجو
ستگاه به صورت
ا استفاده از يك

ختصاري و براي
با نمي TSTوار

اري استفاده ا
اليا ويسپوردار

مطلوب در هر بار
جه جهت كنترل

 است يا خير.

  

Gدستگاه   ي

ز استفاده از آن م
يري از اثرات نام
ذارد استفاده از ك

  استفاده نمود .
ECGر دستگاه

ستگاه را پس از ا
ص هر دستگاه ا
 اتوماتيك براي
گي كاغذهاي ال

 رفته باشد، قسم
م و ژل خشك ش
اي مچي باطري
ديد قرار ندهيد

ي كند، فعال كرد
م نوار قلب اثر ن

حي شده اند كه
 باتري داخلي دس
روزي يك بار با

  .ماييد

                

م ايكشت از عال
زين استفاده از نو
ب روزهاي كا
ك شامل نوار اس
ار نيز در دماي م

الو به هيچ وجه
ا ه قرار گرفته

گيرد.ه انجام مي

ه ونگهداري

اه را حتما قبل از
 ايمني و جلوگي
 از بيمار مي گذ

زمين صال كابل
 متصل باشد. (در
ت كه همواره دس
ستاندارد مخصو

ECG كه حالت
كه مربع هاي رنگ

دها نبايد از بين
ز و عاري از جرم
، پرتابل ، ساعتها
ك يا نوسانات شد

ار ميرق شهر ك
 شهر روي ترسيم

ه گونه اي طراح
اي مي شود لذا
ري و يا حداقل ر
 سپس خشك نم

                                  

ط كيثبت نام مح
هيچ وجه جايگز

بر حسب يهفتگ
كيولوژيكاتور بيد

با 5/1زم حدود 
 چسب اتوكالو
 داخل دستگاه

  ون 
ورالعمل دستگاه

عمل استفاده

 راهنماي دستگا
ت رعايت مسائل

EC گرفته شده
و شوفاژ براي اتص
 همواره به برق

د و بهتر اين است
اس بيمار و كاغذ 
G دستگاه هاي 

ي دقت شود كه
  بور كند.

ت فنري مچ بند
ز بايد كامال تميز
ههاي مخابراتي ،
ه را تحت شوك

ي كه دستگاه با بر
كانهايي كه برق

  .مي شود
خي دستگاهها به
تعدد و پراكنده ا
ز هر شيفت كار
 را تميز نموده و
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ن شرقي      
و ارتقا سالمت

مار      مي 

   .د
ز مي توان 

ن ضروري 

آذربايجان شت استان
كه وشناسان توسعه شب

بوط به كابل بيم

مار متصل نماييد
ود ژل از آب نيز

  .محكم شود

گام شوك دادن

  كند.
  داشته باشد.

  ب الكترود

RA 

LA 

RL 

LL 

V1 

V2 

V3 

V4 

V5  
V6 

 مركز بهداش
 گروه كارشن

 پارازيت ها) مر
  ويد.

ودها را به بدن بيم
صورت عدم وجو

  .د

چ مربوطه كامال م

ابل بيمار در هنگ

حساس سرما نك
 اطراف فاصله د

برچسب

A

A

L

L

1

2

3

4

5

6

 خصوص انواع
ستگاه مطمئن شو

ه و سپس الكترو
ECG در ص )

رطوب باقي بماند

پيچا و پوآرها با 
  .ه باشد

ن جدا كردن كا

طوري كه بيمار ا
با ديوارهاي 10

  پ

  پ
  غ
 غ

  ه

  مي

٢٧ 

جود مي آيد ( به
ن كابل بيمار دس

شوند تميز كرده
سب ناشي از ژل
ن نوار ثابت و مر

  .ركت باشد
خود در مچ بندها
 بيمار قرار گرفته
ه است . بنابراين

ناسب باشد به ط
CMف حدود

  ت ضخيم

ادر بازوي چپ

  نبي
در بازوي چپ
ت راست جناغ
مت چپ جناغ

ط اواسط ترقوه

 زير بغلي قدام

  

بوجو ECGنوار
بتدا از سالم بود

ودها نصب مي ش
 با رطوبت مناس
 تا انتهاي گرفتن
 كامال بدون حر
حل مخصوص خ
تگاه روي كابل
ك محافظت شد

ود بايد منه مي ش
د بايد از هر طرف

  دن الكترود

ناب از عضالت

ر داده شده،اما

ست ساق جانب
ر داده شده،اما

نده اي،به سمت
دنده اي،به سمت

V4وV2ي

ده اي،در خط

مت چپ خط

V5وV4 با

                

در زمان گرفتن ن
چنين مشكالتي ا

كانهايي كه الكتر
 و دستبندها بايد
ت متصل شود و

بايد ECGنوار
ل بيمار داخل مح
د كابل برق دست

E در مقابل شوك

 نوار قلب گرفته
 ECG برانكار،

   به بدن:

قرار داد

ت راست،اجتن

قرارRAل كه

برروي پاي را
قرارRLل كه

 فضاي بين دن
ن فضاي بين د
بين راهنما

فضاي بين دند 

،در سمV4 با

افقي حتي

                                  

 مشكالتي كه د
ر صورت بروز چ

 
ت بيمار را در مكا
ح فلزي پوآرها

د) به سطح پوست
در حين گرفتن ن
 فيش هاي كابل
 گرفتن نوار نبايد

ECGي كابل 

 اتاقي كه در آن
گام گرفتن نوار

ل الكترود ها

دردست

درهمان محل

ب
درهمان محل
در چهارمين
در چهارمين

در پنجمين

بصورت افقي
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ن شرقي      
و ارتقا سالمت

  

گ بيمار را 

روي ظرف 

ونه محلول 

ن و يا نفوذ 

  د.

آذربايجان شت استان
كه وشناسان توسعه شب

 ، ورودي شلنگ

كشن ظرف را بر

شد نبايد هيچگو

و يا پاره شدن 1

ار تعويض گردد
  ر مي شود. 

 مركز بهداش
 گروه كارشن

 جانبي دستگاه
  ل مي باشد.

ش كرده و كانك

ور دستگاه مي با

10kpaبيش از 

  ود .
بايد براي هر بيما
 جدي براي بيمار

  الع دهيد.

  ماييد .
 از اتصال لوازم

60kp مورد قبول

ستگاه را خاموش

د مايعات به موتو

 ايجاد مقاومت ب

ر بيماريها مي شو
ن مي باشد كه با
عث بروز آسيب

طه اطالسئول مربو

٢٨ 

ده آن مطالعه نم
 دستگاه ، پس ا

paفشار بيش از

  ار دهيد.ده قر
اكزيمم رسيد دس

لوگيري از ورود

ي باشد پس از

محيطي و انتشار
ستفاده از ساكشن
د مورد نياز ) باعث
ش كرده و به مسئ

 ي ساكشن:

حتما قبل از استفا
صحت عملكرد
نترل نماييد كه ف
و بعد مورد استفا
ري به عالمت ما

حفاظتي براي جلو

يكبار مصرف مي

د آلودگي هاي م
ن حالت جهت اس
كيوم بيش از حد
ستگاه را خاموش

                

  

ده و نگهداري

ه از دستگاه را ح
ت اطمينان از ص
 روي گيج را كن
د نباز را تنظيم و
 ظرف جمع آور

وان يك وسيله ح
.  

فاده در دستگاه ي

كتري باعث ايجاد
 سيليكون بهترين
گوالتور تنظيم وك
داي غير عادي د

  وي دستگاه :

                                  

  

لعمل استفاد

:  
راهنماي استفاده

ت در ابتدا جهت
ده و مقدار فشار

قدار وكيوم مورد
 كه مايعات در

   دهيد. 
سريز همواره بعنو
ر آن وارد گردد.
كتري مورد استفا

  يض گردد.
فاده از فيلتر باكت

رفي يكبار مص
ظيم صحيح ( رگو
ورت شنيدن صد
زم جهت شستشو
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ن شرقي      
و ارتقا سالمت

ت خشك 

وينده تميز 
سايل و غير 

الت رايج 

  . د

  نمايد ي

آذربايجان شت استان
كه وشناسان توسعه شب

ز شده و به صورت

 ابتدا با مواد شو
ظروف جزء وس

ر مي رود. اشكا
  ويد.

  

  دارد 

دهد مي نمايش 

مي تامين را ستگاه

 مركز بهداش
 گروه كارشن

زانه تخليه و تميز

هاي قطع كن را
ييد بديهي اين ظ

 قلب آن به كار
مي شو آن آشنا 

عهده به را شت

است شده حاسبه

دس الكتريكي وي

ايستي بطور روز

ه به همراه شيره
 ضد عفوني نما

  جام شود .

تشخيص صداي
ل با نحوه تعمير

بازگش موج يافت

مح دستگاه وسط

  ده دارد

نيرو ندارد وجود

٢٩ 

  جدا كنيد.
 آسپيره شده ، با

گ هاي مربوطه
ذا داروي كشور

كنترل عفونت انج

ن قلب جنين و ت
زير به طور كامل

دري و مادر رحم

تو كه را نوزاد ب

ق شهر را به عهد

و دستگاه تغذيه

 را از برق شهر ج
رفتن مقدار مايع

صورت نياز شلنگ
يد اداره كل غذ

زير نظر مسئول ك

سبه تعداد ضربان
مي باشد كه در ز

داخل به راسوند

قلب ضربان عدار

زم دستگاه از بر

براي شهر برق ز

                

ي كردن دستگاه
 بدون در نظر گر

سريز و در ص ع و
عفوني مورد تائي

زضد عفوني بايد

 :ب)

FHبراي محاس (
وب و كابل ها م

 

اولتر موج يك ل

تع:  نوزاد قلب ن

وي الكتريكي ال

از استفتده امكان

                                  

ميز و ضد عفوني
جمع آوري مايع

  گردد.
جمع آوري مايع
س با مواد ضد ع

  ي مي شوند.
حل شستشو و ض

 (جنين ياب

HRجنين ياب) (

 ها مربوط به پرو

 كيل دهنده :

ارسال وظيفه: ب

ضربان تعداد شگر

برق : تامين نيرو 

ا كه هركجا:  ي
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در سونيكيد

 

  

اجزاء تشك

پروب     -1

نمايش      -2

سيم      -3

باطري      -4



ن شرقي      
و ارتقا سالمت

  مورد نظر
 پروپ مان

ضربان قلب 

ير خطي با 

ل با مقدار 

ر ابتدا و يا 
ودن سيم و 

ل پروب ك

آذربايجان شت استان
كه وشناسان توسعه شب

  . هد

  . نمود ستفاده

 به طرف جنين
هم در كه گيرنده

ت ضسرع با ب

بافتها به طور غير

ت زيرا هر سلول

ليل قطع سيم در
تد كه با قطع نمو
اين حالت بايد ك

 مركز بهداش
 گروه كارشن

ده مي نمايش را 

اس آن از بعدي ل

 ماورا صوت را
گ مبدل طريق از

متناسب كه كند ي

 زيرا تضعيف با

س زياد بهتر است

خرابي گاها به دلي
شود اتفاق مي افتد
 خورند كه در ا

دستگاه باطري ر

مراحل در بتوان ا

 

  رود

ر پيوسته امواج
back –، (  ا

مي تغيير   جنين

ن انتخاب است

تر يك فركانس

ن خي باشد . اي
وب متصل مي ش
ضربه صدمه مي

   ه مي كنند.

٣٠ 

  . است شده

  عهده دارد

در شده ذخيره ي

تا نمايد مي خيره

 شود مي وصل

تگاه به كار مي ر

شوند و به طور ي
scatter( شتن

  .د

ما حركت قلب

  شود جام مي

كانس كم بهترين

چنين دقت باالت

 

خرابي پروب مي
سمت اصلي پرو
ي پروب بدليل ض
عيف دستگاه گله

ش بيني پيش تگاه

ن دستگاه را به ع

الكتريكي نيروي

ذخ را جنين قلب

دستگاه به روب

ك هدفون به دست

سيالتور وصل مي
برگش و  ب جنين

شوند مي تبديل ي

ج ابش است ام

به دو موضوع انج

 زياد، يك فرك

 مجموعه و همچ
  كند .

همان سونيكيدها

در سونيكيد ها خ
يز جايي كه به قس
گاها كريستالهاي
ن از صداي ضع

                

دست الكتريكي ت

ن و خاموش شدن

ن ميزان:  باطري ژ

صداي:  نوزاد ب

پر قسمت اين از 

جهت اتصال يك

  

ستنده به يك اس
ز برخورد با قلب

الكتريكي سيگنال

ان فركانس موج

 سيستم با توجه

 و بدون جذب
  وند

گشتي حاصل از
ك لي برخورد مي

ر جنين يابها يا ه

كاالت موجود د
 فيش پروب و ني
حل مي شود . گ
ين حالت كاربرا

                                  

حفاظت جهت:  

اصلي : روشن د

شارژ ميزان شگر

قلب صداي ردر

: پروب اتصال ل

تصال گوشي : ج

كرد دستگاه :

گاهها مبدل فرس
ين امواج پس از

س به و شده رفته

وج برگشت هما

  ركانس:

كانس بهينه براي

وذ خوب و بد
شو كانس زياد مي

برگشزايش توان 
هاي ارسا سيگنال

 اشكال رايج در

 رايج ترين اشك
جايي كه سيم به

 مجدد مشكل ح
دد . عموما در اي
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ن شرقي      
و ارتقا سالمت

 

اس 

ي هر 

آذربايجان شت استان
كه وشناسان توسعه شب

كل تمييز نماييد
 با نمايندگي تما

گاه بايد در ابتداي

 داشته باشند.

 مركز بهداش
 گروه كارشن

طح پدالها را با الك
گاه را خاموش و

ي عملكرد دستگ

گي يا پارگي ند

 

 انجام گيري

 از اتمام كار سط
ه ظاهر شد دستگ

ماده باشد.بررسي

شند و هيچ بريد

٣١ 

 چسبانيد

دالها قرار ندهيد
چه راهنماي آن ا
شته كنيد و پس
 نمايشگردستگاه

ي استفاده آني آم
  .صل شود

 شد

 آلودگي باشد
ضعيت مناسبي باش

  حاصل كنيد

 د

دالها را به هم نچ
گاز خيس بين پد

در دفترچكر شده
لها را به ژل آغش
ي سرويس روي

ري شود كه براي
گاه اطمينان حاص

  جه كنيد:

ه در دسترس باش
ز هرگونه ژل يا
ي شوند تا در وض
مصرفي اطمينان
مينان حاصل كنيد

                

  وك:

ي تخليه شوك پد
ي تخليه شوك، گ
ط در شرايط ذك
ن حتما سطح پدا
گونه پيغام خطاي

نگهدار گونه اي
كرد صحيح دستگ

 به نكات زير توج

 د

پد چند منظورهت 
ها تميز و عاري از
كانكتورها بررسي
ب تمام متعلقلت

ه اطمطري دستگا

                                  

 الكترو شو

  ي:

ه هيچ وجه براي
ه هيچ وجه براي
ست دستگاه فقط
راي شوك دادن
رصورتيكه هرگ

  گيريد
  

  ي:

حيا بيمار بايد به گ
م شود تا از عملك

زديد از دستگاه ب

ستگاه تميز باشد
حداقل يك ست
سطح فلزي پدالها
مام كابل ها و ك
ز وضعين مناسب
ز شارژكامل باطر

 

               

 

 

  

دستگاه
  

نكات ايمني

به - 1
به - 2
تس - 3
بر - 4
د - 5

بگ
نگهداري:

تست دوره ا

تجهيزات اح
شيفت انجام

در هنگام باز

د - 1
ح - 2
س - 3
تم - 4
از - 5
از - 6

 
 



ن شرقي      
و ارتقا سالمت

ها بايد 

 مربوطه 

آذربايجان شت استان
كه وشناسان توسعه شب

  شود
پداله سطح فلزي

 كنيد

 كنيد 

شيد و با شركت

 مركز بهداش
 گروه كارشن

  ستفاده شود
 و صابون)تميز نش
ليده شده روي س

  مي شود:

پدال را بررسي ك

گاه را روشن نك
رده و از برق بكش

  صيه مي شود:

نرم و مرطوب اس
ب،الكل يا آب
جام شود و ژل ما

توصيه مكات زير 

 داري شود

 گاه مي شود

محل اتصال دو پ
 ي قرار ندهيد

 بيند

س بالفاصله دستگ
 دستگاه جدا كر

٣٢ 

ش هاي زير توصي

ن فقط از پارچه ن
با ريختم مايع(آب
ت بيشتر بايد انج

دستگاه رعايت نك

  گردد.

دارند جدا خودد
سيب ديدن دستگ

 يد.

ل جدا كرده و م
 الكترو مغناطيسي

 ي كنيد

تا كابل آسيب نبي

ي سرد و بالعكس
صله باطري را از

 و كابل ها روش

ردر و اجزاي آن
اه بمتي از دستگ

 از استفاده با دقت
.  

 از آسيب ديدن د

 عمل آن

طوب خودداري
واد قابل اشتعال د
 دقيقه موجب آس

خودداري كنيددا
 ا روشن نكنيد

ل را از پدال اطفال
دستگاههايكي

 دهيد

ستگاه خودداري
دن دقت كنيد ت

 ستاندارد باشد

جاي گرم به جاي
ي دستگاه بالفاص

                

 دستگاه،پدال ها
  و پنبه

ون و آب و پنبه
ميز كردن ركور
كنيد كه هيچ قسم
كردن پدالها پس
ي آن تميز شود

تگاه و جلوگيري

ب طبق دستورالع
گاه در جاي مرط
ر جاهايي كه مو
 شوك در يك
ها درون آب جد
فاصله دستگاه ر
دالهاي بزرگسال
تگاه را در نزديك
اه موبايل قرار ند
صفحه مانيتور دس
ن كابل بيمار از ب
تما بايد كاغذ اس
جايي دستگاه از ج

م روييعات يا سر

                                  

   دستگاه:

راي تميز كردن
الكل سفيد و - 

محلول صابو - 2
نكته:براي تم
نكته:دقت ك
نكته:تميز ك

كامال از روي

ش عمر مفيد دستگ

كاليبراسيون مرتب
ز نگهداري دستگ
ز شوك دادن در
خليه بيش از سه
ز فرو بردن پداله
عد از نظافت بالف

ماه يكبار پد 6هر 
ا حد امكان دستگ
ر اطراف دستگا

به زدن به صز ضر
هنگام جدا كردن
كاغذ دستگاه حتم
ر صورت جابجا
عد از ريختن مايع

  ماس بگيريد.

               

 

 

تميز كردن

بر
1
2

  

براي افزايش

ك - 1
از - 2
از - 3
تخ - 4
از - 5
بع - 6
ه - 7
تا - 8
د - 9

از -10
ه -11
ك -12
د -13
بع -14

تم
  

 

 

 

 

 



ن شرقي      
و ارتقا سالمت

 

و توليد 
الكتيك 
ي اكسيد 

 و توسط 
ري از 

آذربايجان شت استان
كه وشناسان توسعه شب

صرف اكسيژن و
ي هوازي اسيد ال
كل تر از دفع دي
 خون وارد شود
ص و درمان بسيار

 مركز بهداش
 گروه كارشن

ت متابوليك با مص
 در متابوليسم بي
ن به مراتب مشك
و سپس به داخل

حياتي در تشخيص

 ره كرد.

 مي گيرد فعاليت
.به عالوهز است

نا دفع آن از بدن
ز هوا به ريه ها و
از پارامترهاي ح

س اكسي متر اشار

٣٣ 

 حيات صورت
وليد انرژي ناچيز
ل ايجاد كند.ضمن

يد اكسيژن ازت با
يژن خون يكي ا

مي توان به پالس

   شهري

وليك براي ادامه
وجود اكسيژن تو
و باز بدن اختالل
راي حفظ حيات
الع از ميزان اكسي

ن اكسيژن خون

L 

ز دستگاه از برق

.  

                

عاليت هاي متابو
.بدون واستمراه

 در تعادل اسيد و
ل متابوليك و بر
سد .در نتيجه اطال

  ي است.

دازهگيري ميزان

  ه:

 صال به دستگاه

 ي

LEDمز از نوع

 ي

ريسيته مورد نياز

LCرنگي  است

                                  

  سيمتر:

ن بطور مداوم فع
ربن و انرژي همر
ودكه مي تواند د
براي انجام اعما
ن به بافت ها برسد
سيب هاي بافتي

ن سيستم هاي اند

ي تشكيل دهنده

 كابل بيمار

سوكت اتص -
 كابل -

گيره انگشتي -
منبع نور قرم -
 IRمنبع  -

سنسور نوري -
  

 كابل برق

جهت تامين الكتر
 صفحه نمايش

CDغلب از نوع 

               

 

 

پالس اكس

در بدن انسان
دي اسيد كر
توليد مي شو
كربن است.
جريان خون
بيماريها و آ

از رايج ترين

قسمت هاي

ك - 1
-
-
-
-
-
-

ك - 2
ج

ص - 3
اغ



ن شرقي      
و ارتقا سالمت

ش داده 

شبه عهده 

نشود به 

ده 
حوه بستن 

لحاظ 
ورهاي 

آذربايجان شت استان
كه وشناسان توسعه شب

نمايش ن نمودار

رهاي قابل نمايش

گر اين نور ديده ن

ستگاه نمايش داد
فنر پروپ و يا نح
يي پروپ را به ل
د اشكال از سنسو

 مركز بهداش
 گروه كارشن

ابليت فريز كردن

  ن قسمت است

ل آن ها به پارامتر

ديده مي شود اگر

ناسب توسط دس
س از سالم بودن ف
 بار سوكت انتها
 ،به احتمال زياد

  نكنيد

صفحه نمايش و قا
  كسي متر

تگاه بر عهده اين

ه سازي و تبديل

يك سمت آن د

ن حال سيگنال من
ميز كنيد و سپس
حاصل نشد،اين

سالم بودت هم 

  گهداريد

 ر قرار مي دهد

 اكسايد استفاده

 ماييد

٣۴ 

زان روشنايي صف
Bدستگاه پالس اك

شارژ باطري دستگ

ق پروپ و آماده

 صل كنيبد

و در يل پروپ و
 شده است

كرديد ولي با اين
 به الكل سفيد تم
 نتيجه مطلوب ح
ورتيكه اين سوكت

  شوند

 رژ شود

به و الكل تميز نگ

   متر:

گاه را تحت تاثير
 ستفاده نكنيد

 آن از گاز اتيلن

ز دستگاه جدا نم

ستگاه و تنظيم ميز
BEEZERي

 و اسيدي است

دستگاه شختلف

شده از طريق رفته

  ي متر سالم:

روپ را به آن وص
ز رنگي در داخل
ي پروپ قطع ش
گ را مشاهده ك
يك پنبه آغشته
كنيد.اگر باز هم
سي كنيد .در صو
ورها بايد عوض

  تر:

 طور كامل دشار
 كشيد

يمار رابوسيله پنب

اه پالس اكسي

ي عملكرد دستگ
ري از دستگاه  اس
ي استريل كردن
 طه ور نكنيد

 بالفاصله آنرا از

                

د آالرم هاي دس
گاه و تنظيم صدا

ادميوم يا سرب و

 نياز قسمتهاي مخ
 طالعات

طالعات خام گر
.  

يك پالس اكسي

پرروشن كرده و
ت بايد  نور قرمز
ي يكي از سيم هي
 كه نور قرمز رنگ
اخل پروپ را با
اطمينان حاصل ك
ي يا اتصال بررس
اشد و اين سنسو

 پالس اكسي مت

يد باطري آن به
 كابل بيمار را نك
ت انگشتي كابل ب

در كار با دستگا

و مغناطيسي قوي
زات تصوير بردار
الو ننماييدو براي
چ نوع مايعي غو

ببيند يلي آسيب

                                  

 دصفحه كلي

راي تنظيم حدود
شده توسط دستگ

 طري

كا–ز نوع نيكل 
 رد تغذيه

امين ولتاژ مورد
سيستم پردازش اط
وظيفه پردازش اط
ين قسمت است.

 
 پروپ بوسيله يك

دستگاه را ر - 
در اين حالت - 2

احتمال قوي
در صورتي - 3

نشد.ابتدا  دا
صحيح آن ا
داشتن قطعي
پروپ مي با

  
پ مورد نگهداري

نگذاري - 1
ك - 2 هرگز
قسمت - 3

حتياطات الزم د

يدان هاي الكترو
ر حضور تجهيز
ستگاه را اتو كال
ستگاه را در هيچ
گر سنسور به دلي

               

 

 

ص - 4
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ش

با - 5
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بر - 6
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س - 7
و
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ن شرقي      
و ارتقا سالمت

جراحي 

 جثه با سال

ر گرفته 

حياتي 

فرد سالم 

آذربايجان شت استان
كه وشناسان توسعه شب

ر را با دستمال ج

بزرگس براي كان

ور روي هم قرار

 مو گلوبين

يعي بود عالئم ح

كنيد.وسيله را با ف

 مركز بهداش
 گروه كارشن

رت لزوم سنسور

 شد

 ه كند

 
 كنيد ه

كودك پروپ از ن

 كنيد ده

و پخش كننده نو

و كنترل ميزان هم

ترل كنيداگر طبي

ك قلبي را بررسي

ر گيرد. در صور

 تغيير دهيد

زگاري داشته باش
SPگردد 

كرد مناسبي ارائه

 محل نزديك 
استفاده بيني پره 

 باشد داشته

توان مي كنيد ده

استفاد چسب ون

خش كننده نور و

فواصل متناوب و
 كنيد ررسي

ياتي بيمار را كنت

ابقه بيماريهاي ق
 ل

٣۵ 

د تحت تاثير قرار

بطور متناوب تغ ا
 و تكان زياد ساز

PO2واندن غلط

شته باشد تا عملك

 بيمار

درنبض مويرگي
يا گوش الله از

ند مشكل تحتاني

استفا بزرگتر ب

 كرد ستفاده

بدو هاي گيره از

پخكنيد كه چراغ

تگاه را كنترل
 يد

و ضرورت در فو
لتهاب و فشار بر

 تگاه

ضعيف،عاليم حي
 

ات دارويي و سا
ر است يا وسايل

 نور محيطي زياد

ييد و محل آن ر
 است با حركت
 تواند باعث خو
ستگاه تطابق داش

 نسور

انگشتري يا سط
م خون بازگشت

نبود مناسب حل
ت خون گردش ه

پروب يك از ست

اس افراد  سايز و ن
.دارد چسب به ي

مصنوعي ناخن
طمينان حاصل ك

د و عملكرد دست
و پايين تنظيم كني
ب دستور پزشكو
 نظر نشانه هاي ا
ملكرد غلط دست
مت يا عالمت ض
را بررسي  كنيد.
نمي شوددستورا
ود مشكل از بيمار

                

 ممكن است در

سور را چك نماي
و مانيتور ممكن
خن مصنوعي مي
 مانيتور و مدل د

  سي متر:

 بيمار ي

سن گذاشتن سب
،وس سبابه نگشت

ب بيمارو انتهايي ض
مح اين در خون 

چنانچه پا نگشت
 مناسب ل

اس بزرگ بيمار  ت
 كرد ستفاده

سن با مناسب ي
آلرژي بيمار كه 
 كنترل ل

محل كردن ك
و الك نظر از ل

ت محكم كنيد،ا

ي متر وصل كنيد
 براي نبض باال و

ع اكسيژنبر حسب
ه و پوست را از
رگونه مشكليا عم
 عدم وجود عالم
دش خون محل ر
 صحيح خوانده
د تا مشخص شو

                                  

عملكرد دستگاه م
 پوشانيد

ساعت سنسو 4هر 
عملكرد سنسور و
الك ناخن يا ناخ
سنسور بايستي با

 
كساده از پالس ا

براي روش وضيح
 هادست شستن

مناس محل تخاب
انگ از استفاده -
نبض كنترل -
گردش اگر -
انگ از استفاده -

وسايل كارگيري
انگشت اگر -

است كوچك
هاي پروپ از -
صورتي در -

محل كردن ماده
خشك و تميز -
محل كنترل -

روپ را به پوست
 شد

روب را به اكسي
زنگ دستگاه را ب
كنترل ميزان اشباع
گيرنده را برداشته
رزيابي كردن هر

در صورت -
بيمار و گرد

اگر جواب ص -
بررسي كنيد

               

 

 

ع - 6
بپ

ه - 7
ع - 8
ال - 9

س -10

روش استفا

تو - 1
ش - 2
انت - 3

-
-
-
-

بك - 4
-

-
-

آ - 5
-
-

پر - 6
با

پر - 7
ز - 8
ك - 9

گ -10
ار -11

-

-



ن شرقي      
و ارتقا سالمت

 

 

و   بت

 

  اطمينان 

   مايع
  طرف  

تر 

و برنده 

آذربايجان شت استان
كه وشناسان توسعه شب

در مراقب  د ، دقت

را در حالت  صل

 روغن مخزن   ي

      دهيد . 

مقدارپودر و  يم
را به  د ، اگر پيچ

بيشتر  آمالگام  يوه

ز بكار بردن تيز و

   يد

 مركز بهداش
 گروه كارشن

باشدمي  قيمت ن 
     باشند. ر مي

و وص  عقط كليد 

روي  اي شيشه  يچه

   كنيد  خليه

 .  
گير قرار سخت 

تنظي  ، براي  ست
باشد مي و منفي  ت

جي  تر و در نتيجه

سيب نرساند و از

نكنيد  متوقف  ست
    كنيد

 ييد.

و مواد گرانزات
كار  به  ها مشغول

و  چراغ ،  داده ر

دري  يقاز طر  غن

را تخ  شلنگ  خل

شود .  ريسكاري
 دستگاه  ورودي

پذيرا  امكان   آن
مثبت  عالمت  اي

د مقدارپودر كمت

كه به دستگاه آس

و آنرا با فشار دس
ك  خودداري  جره

٣۶ 

 خشك كنيد

ت و گزارش نماي

 ن و دندان:
تجهيزدارايكه
واحده  در اين  كه

Zero po  قرار

    ببنديد .
مقدار روغ   بودن

 كنيد .   خاموش
داخ  رسوبات  كشن

يكبار گر  د وقت
و  در مسير آب  ت

پودر  فقط تنظيم
دارا  كه  رارگرفته

بچرخانيد  منفي  

ي تنظيم نماييد ك

و  نزده  دست  آن
پنج  گاماتور پشت

 است پروب را خ
رت صحيح ثبت

دهان  هيزات
كاستاحدهايي

ك  است افرادي   ف

osition  وقعيت

كار  بعد از اتمام
ور ، از استاندارد

آنرا خ  يد ، چراغ
ساك  يد برگشت

  د .
هر چند  انپزشكي
زياد است  امالح

   قراردهيد .
و فق  است  ثابت  ه
دار قر فلش  پيچ  

طرف  د و اگر به

هميشه با وسيله اي

 ، به  آمالگام  نده
آمالگ  ز قراردادن

                

ش نور كم شده
شباع شده را بصو

و تجه  وسايل
واز جملهدندان

وظايف  از جمله 

  :   نيت

را در مو  ر يونيت
.    

را ب  يونيت  هواي
عمر كمپرسو  ول

كني كار نمي  نيت
كل   با فشار دادن

وار را تميز نماييد
دند  صندلي  هاي
 داراي  منطقه  ب

  مالگاماتور

ق  ثابت   در جاي
مالگاماتور هميشه
آمالگاماتور يك

شود شتر ميدر بي

آمالگاماتور را ه
 

كنن مخلوط  كامل
از  آفتاب  ز اشعه

                                  

اگر درخشش -
يزان اكسيژن اشب

 
 

از و  گهداري
دو   دهان  داشت

 وسايل  از اين  ي

از يون  راقبت

كار  بعد از اتمام
قرار دهيد.  موش

و ه  آب  شير فلكه
ازدياد طو  جهت
  كنيد .   صل

با يوني  كه  هنگامي
كار  از اتمام س

كراشو  لتر داخل
محوره  هتر است
آب  كه  ر صورتي

از آم  راقبت

آمالگاماتور را  
آما  مقدار جيوه  

آ  ، در بغل  لگام
بچرخانيد پود  ت

   شود. 
جه تنظيم پودر آ

  ودداري كنيد.
كا  از توقف   قبل

از  حفاظت  جهت

               

 

 

-
مي - 8

 

نگ  اصول  
واحد بهد
نگهداري

    

مر  نحوه

ب    - 1
خام 

ش   - 2
ج    - 3

حاص
هن   - 4
پس   - 5
فيل  - 6
هب   - 7
د   - 8

مر  نحوه

1 -    

2 -    

آما
مثبت
مي

درج - 3
خو

تا  - 4
ج    - 5



ن شرقي      
و ارتقا سالمت

  نكه

   محل

شود   ده

  ضربه

  ب

   (بمدت

كار   قع

آذربايجان شت استان
كه وشناسان توسعه شب

  د . 

  .   ست
نماييد و يااين  يل

در طور عمودي 

لمقدور نو استفا

ض هد اينسترومنت 

سور را باز ، تاآب

  د . 

ها را دراتوكالو

درموقع   ، بنابراين

 مركز بهداش
 گروه كارشن

قرار دهيد  كننده
   

ا شده  كامال پاك
استر  ضدعفوني 

 

ط  بعد به  كاري  ت

ا و حتي   سالم  ي

ه  كه  درصورتي

كمپرس  شير تخليه

پذيرد  انجام  وص
  
آنه  مخصوص  ت

خود دارند  لخ

  قرار دهيد . 

كضدعفوني  هاي
ر فور قراردهيد .

آنها ك  سطح  گام
 لهايو در محلو

   يد .
 نماييد .   خارج
   هيد

   دهيد. 

تا نوبت   و سپس

شود از فرزهاي  ي

آوريد . د  بعمل  ي
  نماييد .   سال

چند روز يكبار ش
  دد .
مانومتر مخصو  له

نماييد .    عفوني
آنها در پاكت  تن

را در دا  روغن  ي

٣٧ 

روتار قر  كشوي  
  ميز بپوشانيد .

و در محلوله  سته
كنيد و در  خشك

آمالگ  شويد كه  ن
و  شسته  مال با آب

نماييد  خودداري
و خ  قرار داده  حل

قرارده  د عفوني
در فور قرار  رده

شود  روغنكاري

، سعي  و آنگل  ن

جلوگيري  ممكن
ارس  ركز تعميرات
هرچ رومنتها بايد
گرد  رسور تخليه
و بوسيل   تكنسين

ترومنتها را ضد ع
و گذاشت  زكردن

نگهداري  قابليت
  نماييد .   كاري

   ترميمي  ي

را در داخل  سايل
سبز تم  پارچه  كه

آنها را كامال شس
، خش  كرده  كشي
فور ، مطمئن  خل

كامال  ربار استفاده
 نماييد .   ستريل

  قراردهيد .   ي
 و فرسوده  ردگي

در مح  توربين  ص
ضد  در محلولهاي
كر  كامال خشك

ر  با اسپري  آنگل

ازحد توربين  يش

هر نحو م  منتها به
مر  تعمير به  جهت
اينستر  استفاده  ت

كمپر  د در هواي
بايد توسط  نيت
، اينست يا گاز  نبه

از تميز  نتها ، پس

ق  ساعت  يك  ت
را روغنك  توربين

                

جراحي  سايل

، وس  ريليزاسيون
تك  را با يك  سايل
 از وسايل  ستفاده
را آب  وسايل  كليه
در داخ  وسايل  دن

را بعد از هر  گيري
در اتوكالو اس  نه

   رزها :

در جا فرزي  رتب
خور  داراي  هاي
ر مخصوصط آچا
فرزها را د  ستفاده

، ك  رزها را شسته

    رتوربين

و آ  كار سرتوربين
  شود .   ي
بي  از استهالك  ي

اينستروم  به  ضربه
را ج  يد و توربين

جهت  خشك  واي
بخار موجود  شدن
مورد نياز يو  واي

و پ 10 -ميكرو  
اينسترومن  نمودن 

  يد .
مدت  براي  توربين 

بار ت  يك  ساعت

                                  

از وس  راقبت

بعد از هربار استر
وس  زير و روي  
بعد از هربار اس  
كار ك  در پايان  
از قرار داد  قبل  
گي جرم  قلمهاي  
دستور كارخان  ق

از فرز  راقبت

فرزها را بطور مر
فرزه  از استفاده  
فرزها را توسط  
بعد از هربار اس  
كار فر  در پايان  

از سر  راقبت

كا  از اتمام  پس  
نگهداري  شده  ين

جلوگيري  براي  
 
ض  از وارد شدن  

كار نكنيد  د با آن
هو  داشتن  براي  

شد  از فشرده  صل
فشار هوا  تنظيم  
 توسط محلول  
ن  استريل  جهت  
) قرار دهيد دقيقه 
ت  هاي  بلبرينگ  

س  هر يك  راست

               

 

 

مر  نحوه

ب       - 1
2 -    

3 -    

4 -    

5 -    

6 -    

طبق

مر  نحوه

ف       - 1
2 -    

3 -    

4 -    

5 -    

    

مر  نحوه

1 -    

تعيي
2 -    

 . 
3 -    

ديد
4 -    

حاص
5 -    

6 -    

7 -    

30
8 -    

بهتر



ن شرقي      
و ارتقا سالمت

توكالو 

كار   ين

   

كار ترازو 

 گاه بـا آب     

 كـه نيـاز بـه   

آذربايجان شت استان
كه وشناسان توسعه شب

رابا ات  ) آن است ه

و بعدأ اي  برداشته

 در هنگام اين ك

  يرد.

 ميز شود.

وسـل هـا، دسـتگ

 يرد.

ك هـا آزمـايش ي   

 ني شوند.

 مركز بهداش
 گروه كارشن

شده  كالو حك

ب  دالپ  را از روي

توجه نماييد كه

هفتگي انجام پذي

درصد) تم 5عال 
 ته نشسـت آئرو

پذي انجام هفتگي

 مـواد در برخـي

ت لزوم ضد عفون

اتو  يا عالمت  شته

ندهيد ، ابتدا پا ر

   است  زامي

  شود.

ت كامال تميز شود.

  
صد  به صورت ه

رط داشتن كلر فع
عد از نيم ساعت

  رد. 

ه صورت رصدبه

نگهداري وب يا

در صورتز و يم

٣٨ 

 نماييد .خارج
نوشت  آن  د (روي

را تغيير ن  آن  لوم

الز  د ، هواگيري

 اطمينان حاصل
زه گيري مواد ك

ك بار انجام شود.
درص 70 به الكل

درصد به شر 0/
 نكات ايمني، بع

ش فني انجام گير
  ام شود.

در 70الكل  به ه

ت حاوي ميكرو

م تمي صابون مال

خو آنگلتوربين
باشد  كالو كردن

كار ول  هنگام  ون

دهيد قرارمي  پس

 كاليبر بودن آن
رازو جهت انداز

صالح سالي يك
  با  گاز  آغشته

1ب ژاول رقيق (
وژ ضمن رعايت

مان) توسط بخش
الي يك بار انجا

باگازآغشته گيري

هاي كشت محيط

 ماهانه با محلول

                

كار فرز را از سرت
اتوك  قابل  توربين 

   :  ويترون

كاويترو  قدرت  م

هند  را داخل  لم

  هي:

  :لوگ

زنه استاندارد از
ما صفحه گرد تر

سط شركت ذيص
شامل گردگيري

گي  با محلول آب
ه داخل سانتريفو

 

(از نظر دور و زم
كت ذيصالح سا

گردگ شامل گاه

 نكوباتور

 سوسپانسيون يا
  گردد. ده مي

طورد بهيها باور

                                  

كا  از اتمام سپ  
 كه  درصورتي  

   كنيد .  تريل

از كاو  راقبت

منظور تنظيم  به  
  دهيد.   نجام
قل  هربار كه  براي

 

ت آزمايشگاه

حساس آنالو

كار با ترازو  با وز
د از استفاده حتم

  خاموش باشد.
سيون دستگاه  توس
مومي دستگاه ش

 عمولي

 به صورت هفتگ
رت شكستن لوله

رصد تميز شود.
اه كنترل مياني (
سيون  توسط شرك

دستگ عمومي ت

لعمل فني ا
 

 براي نگهداري
استفاد دارند، ص

  گهداري 
تمامي انكوباتو 

               

 

 

9-   

10-    

است

مر  نحوه

1 -    

را ا
ب    -٢

 

تجهيزات

ترازوي ح

قبل از ك -1
و بعد قبل - 2

حتما بايد خ
كاليبراس - 3
نظافت عم- 4

سانتريفوژ مع
دستگاه -1
در صور -2

در 10ژاول 
هر سه ما -3
كاليبراس -4

نظافت - 6
  

دستورال
 ات يكل

انكوباتور
حرارت خاص

  
نحوه نگ

1 -



ن شرقي      
و ارتقا سالمت

سوپروايزر 

 گردد.مي

 آن و رشـد   

بر كـرده و       

دما، درجـه  

آذربايجان شت استان
كه وشناسان توسعه شب

د به سير باشد، با

 

ي حرارت ثبت م
ز آن را پاسـاژ و

همكـاران كـاليبر

 

  ام پذيرد.

  نمايد.
وجود اختالف د

 مركز بهداش
 گروه كارشن

ي واحد مورد نظر

 .داده شودع 

طه ثبت گردد.

ت بر روي منحني
هـر روز داده ور 

سـتفاده روزانـه ه

 رد كاليبر شود.

رت هفتگي انجا

ل است ، عبور نم
توجه به امكان و

  

 قابل قبول براي
 ام شود:

 .شود

س دهنده اطالعيو
در جداول مربوط

انه و در دو نوبت
در انكوباتور قرار

 دارد.

.  

ستگاه را بـراي اس

استاندا 7و  4ي 

  شود.
درصد  به صو 7

ا در پشت يخچا
 و ثبت شود. با ت

خچالي يدما ت

٣٩ 

ارج از محدوده
ل انجايق موارد ذ

شموش را بررسي
 .ردد

نده سرويبه نماد
ض سيلندر بايد د

روزاطور ي و به
د را سريا گونوره

از دين CO2به 

باشد قرار دهيد.

استاندارد، دس 7و

يدستگاه با بافرها

 يك بار انجام ش
70غشته به الكل

   داشت :
ز مبرد كه عموما

گيري ص، اندازه

  يخ تميز شود.

راتييتغ يمنحن

خا Co2 بدون
 اصالحي مطابق
هاي روشن/ خام

S گر) را بررسي
بايدكند، كار نمي
تعويض و يزكردن

گيريليبره، اندازه
ك كشت از نايس

براي رشد سمين

3M KClوي

و4نه با بافرهاي

  د.

،  د pHيم دقيق

 ذيصالح سالي
گيري  با  گاز  آغ

موارد زير توجه
كه هواي كافي از

ر ساعات مشخص
 سي گردد.

ر صورت وجود

 ود.

نمودار رسم م

                

هايي انكوباتور
اقدامات ه شود.

ز برق و كليدهير
Set Point(ي

 هنوز درست ك
ت نگهداري، تمي

ور با دماسنج كا
كيدار  CO2 ي

ن ارگاي. ا گردد

ر ظرفي كه محتو

ف مي باشد روزا

L ايدرا تكميل نم

ي حساس به تنظي

  توسط شركت
گاه شامل گردگ

 يخچال بايد به م
ي قرار گيرند ك
 روزانه دو بار در
خچال بايد بررس

و در رماه بررسي
هانه پاك شود.
 مرتبا بررسي شو

                                  

كه دماييزمان 
فني اطالع داده

منبع برق، پر -
مييظدماي تن -
اگر دستگاه -
اتيتمام عمل -

  كيفيت 
حرارت انكوباتو

يهادر انكوباتور
و ثبتبررسي 

 

رود را هميشه در

ول تجهيز موظف

LA-FO-031

 از آزمايش هاي

براسيون دستگاه
فت عمومي دستگ

  ل
تفاده صحيح از

بايد طوريخچالها 
ماي يخچال بايد
شهاي مختلف يخ
حفظه يخ بايد هر
ار روي مبرد ماه
ستيك دور در، م
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-
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-
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pHمتر
  

الكتر - 1

مسئو - 2

1فرم
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يخچال
براي است

يخ - 1
دما - 2

حرارت بخش
مح - 3
غبا - 4
الس - 5



ن شرقي      
و ارتقا سالمت

  

 و تميز 

صوص 

ت هفتگي 

مه دستگاه 

صوص ثبت 

ت هفتگي 

آذربايجان شت استان
كه وشناسان توسعه شب

 بايد ضد عفوني

در فرم مخص 10ت 

  كاليبره شود.
درصد  به صورت

ن بر روي شناسنا
 

در فرم مخص 10

  ليبره شود.
درصد  به صورت

 مركز بهداش
 گروه كارشن

 

%10سفيد كننده

ل روزانه ساعت

راجع ذيصالح ك
د 70شته به الكل

ني كه شماره آن
 ي منتقل گردد.

 روزانه ساعت 

جع ذيصالح كا
د 70شته به الكل

 فظه هاي سرد
 شرح اقدام

سيك با محلول 

 .دد

 طبق دستورالعمل

يك بار توسط مر
ري  با  گاز  آغش

با شركت پشتيبان
ه يخچال ديگري

  د.
  د.

طبق دستورالعمل

ك بار توسط مرا
ري  با  گاز  آغش

۴٠ 

  
  

 و نگهداري محف

ا مايعات بيولوژي

خچال تميز گرد
 دماسنج كاليبره

ر يخچال سالي يك
ه شامل گردگير

دن فريزر سريعا ب
 موجودي آن به
ريزر كنترل شود
ريزر تميز گردد
ماسنج كاليبره ط

ر فريزر سالي يك
ردگيره شامل گ

ورالعمل كنترل

ورت آلودگي با

ش ماه يك بار يخ
 يخچال از روي

ج نصب شده در
ت عمومي دستگا

ورت خراب شد
س گرفته شود و
ك  دور درب فر
ش ماه يك بار فر
 فريزر از روي د

ج نصب شده در
ت عمومي دستگاه

                

دستو

در صو-1
  شود.
هر شش - 2
دماي - 3

  ثبت شود.
دماسنج - 4
نظافت - 5

 انجام پذيرد.
 

در صو - 1
قيد شده، تماس

الستيك - 2
هر شش - 3
دماي - 4
  شود.
دماسنج - 5
نظافت - 6

 انجام پذيرد.
 

                                  

 م دستگاه

  يخچال
 

فريزر منهاي 
 ست درجه

               

 

 

نام ديف

1 

2 
ف
بيس

رد



ن شرقي      
و ارتقا سالمت

صب مي 

فريزر 

  
ت هفتگي 

T.D  كاليبر

ل كيفيـت    
 

ق خشـك   

آذربايجان شت استان
كه وشناسان توسعه شب

 درب فريزر نص

ن خالي شود و ف

وص ثبت شود.
درصد  به صورت

Dان ميكروپيپت 

م مراحـل كنتـر
 گيرد.انجام مي

  .كاري شودغن
شي در دماي اتـاق

 مركز بهداش
 گروه كارشن

ماره آن بر روي
  ل گردد.

جودي داخل آن

در فرم مخصو 10
د 70شته به الكل

 سمپلرها به عنوا

 ه 

قبل از انجابار و 
راهنماي سمپلر ا
همراه سمپلر روغ
كش و پس از آب

با شركت كه شم
زر ديگري منتقل
يز شود.(بايد مو

  وشن شود).
  د.

  تميز گردد.
0 روزانه ساعت 
ري  با  گاز  آغش

گيرد.ه قرار مي

 جه

ن تماس با جداره

وشو سالي دو بت
وش موجود در

از خمير هكمي
ابون تميز كرد و

 

۴١ 

دن فريزر سريعا ب
جودي آن به فريز

فريز و دفري سال
 كردن دوباره رو
ريزر كنترل شود
ك درب  فريزر ت
 دماسنج كاليبره
ه شامل گردگير

 باال مورد استفاد

  شود.جام مي

درج 10-40اويه

 ضافي

يه محلول، ضمن

مپلر است، شست
ت كه براساس رو
شو بايد با مقدار ك
حلول آب و صا

شود. توصيه مي

ورت خراب شد
گرفته شود و موج

c°-80بايد هر
ك د و پس از تميز
ك دور درب  فر
ي يك بار برفك
 يخچال از روي
ت عمومي دستگاه

  روپيپت)

 دقت و صحت

سمپلر انج يهنما

 ش
ز باجداره ظرف
 ت و تخليه

 حذف قطرات اض
ول در زمان تخليه

كنترل كيفيت سم
هاي داخلي است

وشپس از شست
توان با محي را مي

% ايزوپروپانل6

                

در صو - 1
باشد تماس گ

فريزر - 2
خاموش گردد

الستيك - 3
هفته اي - 4
دماي - 5
نظافت - 6

 انجام پذيرد.
 

سمپلر (ميكر

هاي كم نمونه با

ج در كتابچه راه
   با سمپلر:

 م سر سمپلر

ر در زمان مكش
نوك سمپلر و ج
در زمان برداشت
 لبه ظرف براي
فشار تا توقف او

وشو و ك شست
هيزكردن قسمت
پ ست كه پيستون
سمتهاي خارجي

0 سمپلر محلول

                                  

فريزر منهاي 
 شتاد درجه

العمل فني س
 

هي انتقال حجم

  ي كاربري
ستورالعمل مندرج
م در نحوه كار ب
ن از اتصال محكم
گهداشتن سمپلر
محلول با تماس ن
دن آرام دكمه د
ن نوك سمپلر به
نيه تامل پس از ف

  گهداري 
اي: شامل دوره

ود و به شكل تمي
اين نكته الزم اس
قس ت لزوم تمامي

ضدعفوني كردن 

               

 

 

3 
ف
هش

  
دستورا

 كليات 
سمپلر برا

  .اندشده
  

چگونگي
دس مطابق

نكات مهم
 اطمينان
 عمود نگ
 تخليه م
  كررها
 كشيدن
 3 -1 ثان
  

نحوه نگ
نگهداري
شوانجام مي

توجه به 
در صورت

  كرد.
 براي ض



ن شرقي      
و ارتقا سالمت

ضـربه بـه   ز      

 باز شده و 

فيد و ميلـه          
انجام فيت 

وش توزين 

بايـد يـك     

ـر محلـول   

و  101/1ت        

ي ليتـر آب   

-ل تهيه مي

نانومتر در  

شده و ضافه 

 آب مقطر 

آذربايجان شت استان
كه وشناسان توسعه شب

ص جلـوگيري از

Tip holder(

وغـن، الكـل سـف
سمپلر، كنترل كيف

ا روييتروفنل) و 

راي هـر گـروه ب

ميكروليتـ 100 -

 شـدن بـه نسـبت

ميلـي 100ل در   

نرمال 01/0سود 
405طول موج 

نرمال اض 01/0 

ميلي ليتر 100ر 

 مركز بهداش
 گروه كارشن

الزم در خصـوص

rنده سر سمپلر (

  .نمود

ربوطـه ماننـد رو
ختمان فيزيكي س

وراكي و با پاراني

شوند. بريم ميس

-1000 و گـروه 

د پـس از رقيـق
  باشند.

Parani  

گـرم پارانيتروفنـل

لول ذخيره در س
ن هر لوله در ط

ميلي ليتر سود 1

 پارانيتروفنل در

ايـد تمهيـدات ال

د بخش نگهدارن

ناستفاده  ، شدهعا

ـزار سـرويس مر
رت صحت ساخ

از رنگ سبز خو

ميكروليتر تقس 10

ز در آب مقطـر

گـرم درصـدلـي
داشته ب 4/0دود

.  
trophenol (

گميلـي  420 ،ـره

از محل 1001/1
ري محلول درو

000 ل ذخيره به

ميلي گرم 42ره

۴٢ 

لـذا با ارج نمايد

خورنده بايد يا
  .طر شسته شود
ادعدوده حجمي

د با اسـتفاده از ابـ
م نمود. در صور

جي (با استفاده ا

0-1000وليتر و

درصد رنگ سبز

ميل 155 محلـول
، جذبي حد 11/1

نل استفاده نمود.
(C6H5NO3),

  شود.مي
هيه محلول ذخيـ

وع سمپلر رقت
سپس جذب نور

ليتر از محلوللي

يه محلول ذخير

 كاليبراسيون خا

هاو ساير محلول
خوبي با آب مقط

خارج از محدمي

ابتدا بايد  اقدامي
ويس سمپلر اقدا

سنجو روش رنگ

ميكرو 100-10
  مود.
گرم دميلي 155

شده كه نتخاب
1 شدن به نسبت

حلول پارانيتروفن
, indicator p

حجم سمپلر تهيه م
يكروليتر: براي ته

به نو زمايش بسته
 مخلوط شده س

  گردد.ت مي
ميل 1ليتري،  1ه

كروليتر: براي تهي

                

 اين وسيله را از
  ود.
اسيدي يهاول

) بخO‐ringكي (
حجم در ي متغير

مپلر، پيش از هر
ي، نسبت به سرو

سالي دو بار به دو

  
اول به دو گروه
 خوراكي تهيه نم
كروليتر محلول

  شود. ه مي
اي انگونهخيره به

صد پس از رقيق
  

توان از محكي مي
pH (5.4‐7.5)

يره با توجه به ح
جم كمتر از ده مي

  د.
ت: در ده لوله آز
يات لوله كامال

نرمال قرائت 01/0
ت: در بالن ژوژ

  گردد.ط مي
ميك 10-100جم

                                  

تواند سمپلر مي
ه كار گرفته شود
رت مكش محلو
 و حلقه پالستيكي
بايد از سمپلرهاي

  كيفيت
نترل كيفيت سمپ
سدادهاي احتمالي

قت و صحت سا
  ست.

  سنجي رنگ
گ سبز خوراكي
در كارهاي متدا
ره از رنگ سبز

ميك 10 - 100وه 
گرم درصد آماده

ذخ يهار محلول
گرم درصميلي 1

ول پارانيتروفنل 
رنگ سبز خوراك
) MERCK Ar

وش محلول ذخي
سمپلرهاي با حجم

شودقطر حل مي
كنترل دقت -

شود. محتوي
مقابل سود 

كنترل صحت -
كامال مخلوط
سمپلرهاي با حج

  شود.حل مي

               

 

 

 ضربه به
سمپلر به

 در صور
پيستون

 هرگز نب
  

كنترل ك
در امر كن
بازكننده انس

  پذيرد.مي
بررسي دق

پذير اامكان
  
روش - 1

الف)رنگ
سمپلرها د
محلول ذخير
براي گرو

گميلي 5/15
غلظت در

5/5محلول 
ب) محلو
به جاي ر
t.6798

در اين رو
س - 1

مق
-

-

س - 2
ح



ن شرقي      
و ارتقا سالمت

شود. يه مي
مقابل سود 

-  ل اضافه

 مقطر حل 

شـود.   مـي  
مقابل سود 

-ال اضافه 

ب مقطـر يـا     

تهيـه   Aس   
 مقايسـه و  

ورد نظر از 
طـر قرائـت   
ـا محاسـبه    

خص باشد 
ت محاسبه 
كم شده و 

صحت(%) 
 قابل قبول 

آذربايجان شت استان
كه وشناسان توسعه شب

نرمال تهي 01/0 
نانومتر در م 405

نرما 01/0ر سود 

ليتر آب 1 در 

نرمال تهيـه 0/0
نانومتر در م 405

نرما 01/0ر سود 

د. فتـومتر بـا آب

بـالن ژوژه كـالس
يابي دقت سمپلر

موگردد. با سمپلر 
ر مقابل آب مقط

شـود و بـاده مي

كه دماي آن مشخ
 معيار، عدم دقت
وزن ادعا شده ك

} = ميزان عدم ص
ر عدم صحت

 مركز بهداش
 گروه كارشن

سود ل ذخيره در
5ه در طول موج 

ليترميلي 100 به 

گرم پارانيتروفنل

1ذخيره در سود 
5ه در طول موج 

ليترميلي 100 به 

خواهد بود 55/0

فاده از پيپـت و ب
ت آمده در ارزيا

گرل انتخاب مي
ها در نوري لوله

ط سمپلر نسبت د

ر پياپي با آبي ك
 فرمول انحراف
دما و فشار) از و

وزن ادعا شده)}
و درصد و مقدا

از محلول 101/1
ول درون هر لوله

ز محلول ذخيره

ميلي گ 42خيره

از محلول ذ 1/1
ول درون هر لوله

ز محلول ذخيره

5نانومتر حدود  4

 سمپلر را با استف
گين جذب بدست

رد نظر براي كنتر
وط كردن جذب
شت شده توسط

  پذيرد.ت مي
با 20ده و سمپلر 

ود. با استفاده از
صحيح با عامل د

–مده آ بدست

ف) حداكثر دو

۴٣ 

1ع سمپلر رقت
ذب نوري محلو

ليتر ازميلي 1ي،

 تهيه محلول ذخ

1ع سمپلر رقت
ذب نوري محلو

ي، ده ميلي ليتر از

405ر طول موج

ت محلول رنگي
ن روژه را با ميانگ

  شود.ه مي

حجم سمپلر مور
د و پس از مخلو
حجم محلول بردا

  گردد.

شرح زير صورت
زو قرار داده شد
شودقيقا ثبت مي

فوق (بعد از تص

ه/ (ميانگين وزن
 (ضريب انحراف

مايش بسته به نوع
ط شده سپس جذ

  د.
ليتريميلي 100ه

  ردد.
ميكروليتر: براي

مايش بسته به نوع
ط شده سپس جذ

ليتريميلي 100ه
  د.

 ضريب رقت در

 رقتي مشابه رقت
تهيه شده در بالن
ب درصد محاسبه

گي متناسب با ح
شودها ريخته مي

ه اختالف در ح
گذيري تعيين مي

روش توزين به ش
خص بر روي تراز
وزن هر مكش د
 ميانگين وزن ف

{وزن ادعا شده
 دقت قابل قبول

                

ت: در ده لوله آزم
وله كامال مخلوط

گردد قرائت مي
ت: در بالن ژوژ
گرال مخلوط مي

100-1000جم

ت: در ده لوله آزم
كامال مخلوط وله

   قرائت گردد.
ت: در بالن ژوژه

گرددمخلوط مي
ها پس از اعمال

لكرد سمپلر بايد
محلول توانده از

زان خطا بر حسب

محلول ذخيره رنگ
هه شده و به لوله
ها بهب نوري لوله

دقت يا تكرارپذ 

صحت براساس ر
وزن كامال مشخ

گردد. وخليه مي
سبه عدم صحت،

   
100×  
ول مقدار عدم

 

                                  

كنترل دقت -
محتويات لو

نرمال 01/0
كنترل صحت -

شده و كامال
سمپلرهاي با حج

 .شودي

كنترل دقت -
محتويات لو

نرمال 01/0
كنترل صحت -

شده كامال م
هولري اين محل

  شود.ي
  صحت

ترل صحت عملك
ب حداقل سه خو
 عدم صحت ميز

  قت 
شود و محچيده مي

ره رنگي كشيده
ختالف در جذب
راف ميزان عدم

   توزين
م دقت و عدم ص
ل توزين شده با و
ر درون ويال تخ

Cبراي محاسب .(
شود:ر معين مي

ر كارهاي متداو
   درصد است. 

               

 

 

-

-

س - 3
مي

-

-

جذب نور
سود صفر مي

 كنترل ص
جهت كنت
نمود. جذب
طبق فرمول

 كنترل دق
ده لوله چ
محلول ذخير

گردد. اخمي
ضريب انحر

  
روش- 2

ميزان عدم
ك ويالي

پر شده و د
Vشود (مي

بصورت زير

تفسير: در
حداكثر سه

  



ن شرقي      
و ارتقا سالمت

 آزمايش
 انرژي ز

 ، صـحت     

رد. در ايـن    

غيرهايي از 
اد شـده را        

شـد ( ايـن   

 كرومـات  
، دقيقاً ليبره

آذربايجان شت استان
كه وشناسان توسعه شب

.  

 ده شود.

آ نتايج خواندن 
از مشخصي هاي
  .ست

مل خطـي بـودن

ـومتر وجـود دار

بعلت تاثير  متغ د.
وش ، عوامـل يـا

ي روش قبل ميباش

ميلي گرم از دي
ي كالس  با ترازو

 مركز بهداش
 گروه كارشن

گردد. ارسال مي

م برداشتي استفاد

جهت كه است 
موجه طول عبور
اس بيوشيمي خش

شـامل گيرنـد  ي

ده و خوانش فتـو

كان پايدار باشند
ـتفاده از ايـن رو

 جايگزيني براي

م 50بيش از  م:
شك شود. سپس

شركت پشتيبان

ر مناسب با حجم

اوليه مايشگاهي
ع يا جذب ميزان

بخ در آزمايشگاه

يابي قرار مي

ين نور جذب شد

بايست تا حد امك
لهـا، بايـد در اسـ

s ،مانند ديدميوم

ومات پتاسيم
داده تا خوب خش

۴۴ 

 كاليبراسيون به ش

شه از نوك سمپلر

 شته شود.

آزم دستگاه يك
دستگاه اين رود
آدر آن كاربرد ن

ها مورد ارزيا
    مي باشد.

خطي بين ارتباط
    ي مي شود.

ده نمود كه مي با
ت دما  در محلول

solid glass f

لول دي كرو
تي گراد قراردسان

ت، سمپلر جهت

پلر گردد، هميشه
 وع است.

لو به زمين گذاش

S (سنج طيف يا
ر بكارمي هستند

بيشترين مينمايد

كتروفتومتره
رهاي ناخواسته م

 است كه در آن
ر هر رقت بررسي
ي مي توان استفاد

و تاثيرات pHت

filterاي   شيشه

  يابي است)

ستفاده از محل
درجه س 110ت

                

ي دقت يا صحت

هاي داخلي سمپ
سمپلر آلوده ممنو

پهل ازوي محلول

  ومتر

Spectropho

ه End point ع
گيري اندازه را 

 كه در اسپك
وج ، رانش و نور

Lineari   
يين محدوده اي
 جذب نوري در
حلولهاي مختلفي

ي ، تغييرا پايدار

فاده از فيلترهاي
پشتيبان قابل دستي

  ك
ومتري با اس
ت در درجه حرار

                                  

  سيون
ت مشاهده خطاي

 
هايع وارد قسمت
 دست با نوك س
 نبايد سمپلر حاو

فتو و فتومتر

otometer(متر

نوع از آنها كنش
محلول يك از 

رين مواردي
 صحت طول موج

ityطي بودن 

ز اين آزمون تعيي
زان عدم صحت
ن ارزيابي  از مح
 رقت ، كاهش پ

  ل گرفت.
رت امكان، استف
ريق شركتهاي پش

حت فتومتريك
ي صحت فتو
 مدت يكساعت

               

 

 

كاليبراس
در صورت

  
 ايمني 

نبايد ما - 1
تماس - 2
هرگز - 3

 
 

  

  

اسپكتروف

اسپكتروفتوم
واك كه هاي
)نور( تابشي

مهمتر
فتومتريك،

خط- 1
هدف از
آزمايش ميز
براي اين
قبيل خطاي
تحت كنترل

در صور 
فيلترها از طر

 

صح-2
بررسي 

پتاسيم را به



ن شرقي      
و ارتقا سالمت

اسـتفاده از   
م در اسـيد       

  شد.
ي بـه طـول       

  د
روفتومتر و 
عرفي شـده  

   است . 
ــول       از محل

نـانومتر   54
53  ،540  ،

ول بالنـك      
 ، حـداكثر        

بـا اسـتفاده   

دار جـذب  

ن درب آن 
ر جـذبهاي      

تغيير  1.25

آذربايجان شت استان
كه وشناسان توسعه شب

روفوتومتر را بـا ا
كرومـات پتاسـيم
باش ك دستگاه مي

ت عـدم دسترسـي
بان ، انجام گردد
 عملكرد اسپكتر
يكا در امريكا مع

ي آن تنظيم شده
ــد، اســتفاده ا كنن

40ر طـول مـوج    
35،  530 مـوج     

سـتگاه  بـا محلـو
حت طـول مـوج

بايست بـ رسي مي

عدم پايداري مقد

ر كووت و بستن
 تغييـر مجـاز در

±59  0.005ه

 مركز بهداش
 گروه كارشن

د. سپس اسپكتر
ي محلـول دي ك
صحت فتومتريك

باشـد (بعلـت مي
ط شركتهاي پشتيب
راسيون و تائيديه

و تكنولوژي امريك

 كه دستگاه براي
ئــي كــار مــي ك
جذب نـوري در
 نمونـه در طـول

ذب نـوري دسجـ   
ت وجـود صـحت

باشد. اين برر مي

دهد، ع ي رخ مي

ت هموگلوبين در
گـردد. حـداكثر

ست در محدوده

رمال حل ميگرد
 و جـذب نـوري

نده صنشان ده 0/
تر امكان پذير نم
 مناسب و توسط

 SR كاليبر تجه
 ملي استاندارد و

ول موجي است
ــور مرئ ــا ن  كــه ب
 داراي حداكثر ج
س جذب نـوري
ل مـوج ، بايـد ج
د كـه در صـور

ومتر امكانپذير نم

نوري شديد منبع

محلول سيان مت
ت) قرائت مي گ

كساعت ممكن ا

۴۵ 

نر 01/0فوريك
ومتر صفر نموده

00 /0 ± 536/
ه شده براي فتومت
ولها يا فيلترهاي
RM (Standa

IRM و انستيتوي

ستم درتاباندن طو
كتروفتومترهايي
بكين ) بوده كه

صفر كرده و سپس
 از هر تغيير طول

گرد ني رسم مي

ته شده براي فتو
   انجام گردد.

لت فرسودگي ش

 پس از ريختن م
 (بمدت يكساعت

اشد در مدت يك

ك ليتر اسيد سولف
نانو 350ول موج

5محدوده در
ده از روش گفته
 استفاده از محلو
ard Referen

MM در اروپا

يابي ادعاي سيس
ــراي اســپك وش ب

ر درابميلي ليت 5
ك دستگاه را ص
بذكر است پس
جذب، يك منحن

 . داد

فاده از روش گفت
كتهاي پشتيبان ،

(D   
ومتري ، كه به عل

ن صفر نموده  و
دقيقه يكبار 15

  باشد . مي  ±
با1.259ر ابتدا

(Stra   

                

و در يك رداشته
نرمال در طو 0/0

م. جذب نوري د
فتومتري با استفاد

بايست با سي مي
nce Material

د مرجع و روشها

  ج
وج به منظور ارزي
ــرين  رو ــترس ت
يكروليتر خون و

ن به عنوان بالنك
گردد. (الزم ب مي

 موج و ميزان ج

ومترنشان خواهد
با استف طول موج

ب و توسط شرك

(Driftتومتري

طا در اسپكتروفتو
  باشد. مي

گاه را با درابكين
تا 5ن محلول هر

± 0.005مدت

نوري محلولي د

(ay  lightته

                                  

بر رم از ماده فوق
1د سولفوريك 

 قرائت مي كنيم
ررسي صحت فت
نومتر ). اين بررس

(lتاندارد مرجع.

ط انستيتوي مواد

حت طول موج
 صحت طول موج
ــل دســ رين و قاب

ميك 20وگلوبين (
با محلول درابكين

نانومتر قرائت مي 
.  بر اساس طول

نانو 540ي را در 
طررسي صحت 

يا فيلترهاي مناسب

مون رانش فتو
 منابع اصلي خطا

زمان م ه درطول
رسي ، ابتدا دستگ
 جذب نوري اين
ت شده طي اين م
مثال اگرجذب  ن

رهاي ناخواست

               

 

 

ميلي گر 50
بالنك اسيد
سولفوريك
بر نكته :

نا 350موج 
واد استم

فتومتر توسط
 است.    

  

صح-3
ارزيابي

ــر  راحتت
همو مت سيان

است .ابتدا ب
550و  545

صفرگردد).

جذب نوري
بر نكته :
از محلولها ي

  

آز-4
يكي از
خوانش شد
براي برر
با پارافيلم ،
نوري قرائت
بعنوان م

  نمايد.
 

نور-5



ن شرقي      
و ارتقا سالمت

ي ر محلـول 
شـود. در   ي  

 از محلـول  

 300مـوج   

فتومتري و 
 

ت هسـتند   
گـردد. در  

رد. يـ رار گ  
عت، زمـان    

ان يـ س از پا

 سـديم بـا      

د توسـط  يـ 

آذربايجان شت استان
كه وشناسان توسعه شب

براي اينكار. شوند
ور قـرار داده مـي
) باشد زيرا نور

 مقطر در طـول م

ي بودن، رانش ف
 ن بررسي شود.

 مولكولي متفـاوت
گ آن استفاده مـي 

هـا) قـردور از لبه
مخصـوص سـاع
 كار كرده و پس

  

ول هيپوكلريـت

ين دور آن را باي

 مركز بهداش
 گروه كارشن

مونه تابيده مي ش
در مسير عبور نو
غير قابل خوانش

ابل بالنك آب

توانند خطي ها مي
ق شركت پشتيبان

 كه داراي جرم
آ و موارد ديگر از

شگاهي (دي آزما
د ميـ . توسـط كل  

دستگاه شروع به
  شود.فاده مي

مود.ني پرهيز ن

بـا محلـو روزانه)

ير گيـرد. همچنـ   

كروماتور، به نم
وجهاي خاص) د

نهايت و غ ب بي

در مقا تهيه و ت

اي گفته شده تنه
فظه بايد از طريق

 يك محلول را
ي فاقد پروتئين و

زيا ميسط سكو 
Buرنـدي) قرار گ

د Startر دكمه 
دقيقه استف 1-10

مدت طوالني به

حا ريكوتاه (ترج

مورد كنترل قـرار

۴۶ 

داده شده از منوك
سديم در طول مو

 T=0%جذب )

ليتر سديم نيتـريت
%T= باشد.   

پارامترها ، ازبين
چنين دماي محف

مركز، اجزايز
سرم، تهيه فيلتراي

كامال افقي در وس
ucketها ( لوله

شود و با فشارمي
5مدت به 1000
هاي خونژ نمونه

ر فواصل زماني ك

 انجام شود.

سنج ) كاليبره، مو

عبور د غير از نور
ستن يا نيتريت س
(Transmitta

گرم در ل50آبي
%  0انس ميبايد

نمايند ستفاده مي
 ذكر شده و همچ

ز نيروي گريز ا
ار، جداكردن س

  

صورت كرازو به
م داخل جايگاه

ه داده مه دستگا
-gهيه سرم، از

ز انجام سانتريفوژ

  شود.

د دريفوژ بايسانتر

گرها) هر سه ماه

كرونومتر (زمان س
 

  ت:

                

هايي هستند كه غ
كند (مثل اس ب مي

 (anceميتانس س

  رسد. ي
محلول آخواسته

ترانس ميتا  شود.

 كه از فتومتر اس
ايند. ساير موارد

  سانتريفوژ

ت كه با استفاده ا
نشين ادر تهيه ته

RC مهم است.

كروسكوپ و تر
ر وزني) مقابل هم
دش، دور الزم به
واهد شد. براي ت
وز هموليز بايد از

چرخاندهآرامي
ر در طول روز س

comm سويگ)

توسط ك بار يك
 ماه كنترل كرد.

ر استيصورت زه

                                  

 ناخواسته، نورها
طور كامل جذب

بايست ترانس مي
ه دتكتور نمي و ب

رسي نورهاي ناخ
خوانش مي ش متر

آزمايشگاههايي
سته را بررسي نما

لعمل فني سا
 

ژ دستگاهي است
كنند. لذا در تمي

CFتريفوژ مقدار 

  ي كاربري 
كيم د دور ازيژ با

ر موازنه (از نظر
د مخصوص گرد
كار خاموش خو
جلوگيري از برو

  گهداري 
آد بهيم سرعت با

ت استفاده مكرر
 يز شود.

mutatorsغال و 

  كيفيت 
ي بايد هر سه ماه 
اكومتر) هر سه م

رات بهييمجاز تغ

               

 

 

نورهاي
نور را بطكه 

اين حالت م
عبور نكرده
براي برر

نانوم 385تا 
  

آتوجه : 
انوار ناخواس

دستورال 
 ات يكل

سانتريفوژ
از هم جدا م
انتخاب سانت

  

چگونگي
فوژيسانتر

طورها بهلوله
ديالزم و كل

طور خودكبه
منظور جبه
  

نحوه نگ
ميچ تنظيپ

در صورت
تمي 1/0رقت

بازديد ذغ
  

كنترل ك
زمان آن
دورسنج ( تا

 
 

محدوده م



ن شرقي      
و ارتقا سالمت

ورهـا قبـل   

ـبر نمـودو   

 30پـس از        

 

ري ي جلوگ

ع يسپس سر

 حجم آب 

آذربايجان شت استان
كه وشناسان توسعه شب

ز تراز بودن روتو

دقيقه صـ 30دت 
 ست.

ه بسـته شـده و پ

 شود.ه 

  گردد.فاده مي

  . د

ها به درون لوله

شو داده و سوت

حداقل ح بهد ي با

 مركز بهداش
 گروه كارشن

 جتناب گردد.

ه و همواره ازمود

ش نموده، به مد
 منظور مناسب اس
ژ بايـد بالفاصـله

بان فرستادهيت پشت

راد بنا به نياز استف

گرددرا انتخاب

ر شدهي بخارتقط

ك دو نرمال) شست

پس ؛شودن مي

 مود.

 .شود

اجكردن دستگاه 
گاه را خاموش نم

 ، كنترل شوند.

  شود.

دستگاه را خامو
براي اين ٪10ه

 درب سـانتريفو

سيون به شركت

گردرجه سانتي 

رارت مورد نظر ر
  شوند.مي

ختنياند تا از ر

  مود.
سيدكلريدريك

آن بهب يجب آس

۴٧ 

ز است روشن نم

نشكردن درب آن
فوژ، از روشن ك

د دستگايهنجار با

،سانتريفوژشدن
پوش خودداري
 سانتريفوژ بايد د
لول سفيد كننده
ه مشخص شـد،

گاه جهت كاليبراس

100و  80، 63،

ماري، درجه حر
در آن گذارده م

د باز بمايماري با

مقطر استفاده نمب
ق (محلول ايد رق

موج ماري، ن بن
  

ي كه درب آن با
 ستفاده شود.

ژ، سعي در باز ك
فل درب سانتريف

د صداهاي ناهيول
 ن شد.

روشن شقبل از  ،
 نمونه بدون درپ

ها در كستن لوله
وني شود كه محل
ش كردن دستگاه

 

ول نباشد، دستگ

30 ،37 ،42 ،56،

 موجود در بن م
كه د عاتي باشديا

ز، در پوش بن م

د از آبيماري با
ديبا اس يد آن را

شدنعلت خشك
تگاه توجه نمود.

                

±     
±  
±  

فوژ را در حاليي
تر از حد الزم اس

فوژي كامل سانتر
اركرد صحيح قف
بودن توازن و تو
تگاه بايد مطمئن
 خراش يا ترك

اي حاويه  لوله
گي يا شك به شك
كردن و ضدعفو

اموشها پس از خ
 صورت پذيرد.

في قابل قبويرل ك
ن ماري

، 25هاي رارت

 بودن سطح آب
باالتر از سطح ما

هاي درباز و لوله

  ض شود.ي تعو
ب امالح در بن م

ابتدا باي شته باشد،
  . شود

عازحد بهن بيش
كرد مطلوب دست

                                  

±% 5    دور

±% 10  زمان

ºC 2±  دما

يد سانتري گاه نبا
د از سرعت باالتر

ستيگز قبل از ا
 از اطمينان به كا
صورت برقرار نبو
وشن كردن دست
ها از نظر وجود
سانتريفوژ نمودن

صورت شكستگي
س اقدام به تميز ك
ه  شكستگي لوله
قه اقدامات الزم

  سيون 
ج كنتريكه نتاي

عمل فني بن

ي براي تامين حر
  ي كاربري 

نان از مناسبيم
د بيب بن ماري با

ر دادن ظروف

  گهداري 
د مرتبياري با

ري از رسوبيوگ
اري رسوب داش

شسته با آبمل 
ه اينكه داغ شدن
جهت حفظ كارك

 كيفيت

               

 

 

اختالف د
اختالف ز
اختالف د

  منييا
چيه - 1
دينبا - 2
هرگ - 3
قبل - 4
در ص - 5

از ر
لوله - 6
از س - 7
در ص - 8

سپس
اگر - 9

دقيق
  

كاليبراس
يدر صورت
 دستورالع

  اتيكل
مارياز بن

چگونگي
بعد از اطم
سطح آب
هنگام قرا

 .شود

نحوه نگ
آب بن ما
براي جلو
اگر بن ما

طور كامو به
با توجه به
مورد نياز ج
كنترل ك



ن شرقي      
و ارتقا سالمت

شود ام مي

-له تصميم

% 10 باعث

به شـركت  

 ظروف 

 ساعت ه

آذربايجان شت استان
كه وشناسان توسعه شب

تصل به آن انجا

اس نتايج حاصله

گراديرجه سانت
 
. 

ب ملكرد دستگاه،

 

  . گيرد

بردن بكار از).  

  .شود 

شيشه -بشر:مثل(

 مركز بهداش
 گروه كارشن

ر از دماسنج متيغ

ت نموده و براسا

ك درير ييي) تغ
 م پوشي است.
.ل اغماض است

عمنه اختالل در 

 .نمايند تداخل 

گ قرار ارتعاش ن

توزين مورد اده

استفاده پنس از 

.(گرفت كمك 

له دماسنجي غيس
  اشد).

ل كيفي دما ثبت

مييهاي آنزش
گراد قابل چشمي

ماي مطلوب قابل

هرگونر صورت 

مواد وزن صحيح

  : ت

بدون و ثابت كاني

ما حجم به توجه

  .ند

است بهتر. شود ي

توزين ظروف ز

۴٨ 

دستگاه و به وس
، تصديق شده با
وي منحني كنترل

شيك (مانند آزما
درجه سانتي 0±/

راد اختالف از د

در و كنترل كيفي

آن تنظيم گردد.
  گردد.

ص گيري اندازه ر

داشت توجه زير د

مكا در و افقي ت

ت با(  باشد وچك

شوند رسانده تاق

مي محفظه شدن

از بايد كار اين ي

در چهار گوشه د
 دماسنج كاليبره

د بر رويلي را با

كينتيهاي كشيا
/1 ييهاشيآزما

گردرجه سانتي ±

نتايج ك ،دستگاه
  .شود ه مي

دف استفاده از آ
ي دستگاه فراهم

در توانند مي هوا

موارد به بايد رازو

وضعيت در دقيقا

  .شود

كو امكان حد تا

ا حرارت به زين

ش گرم باعث زيرا

براي  گذاشت فه

  .داد

                

آب بن ماري، د
كيد در مقابل

ي روزهاي متوا

ويژه آزماها، بهش
آيشود. براي چن ن

End P  ،5/0±

د در دستورالعمل
سيون اطالع داده

گاه با توجه به هد
ساني مناسب براي

و جاذبه نيروي 

تر از صحيح اده

، هوا جريان از 

ش صفر گيري دازه

ت بايد شود ستفاده
  .شود

توز از قبل بايد ن

ز نمود توزين ظه

كف  روي "ستقيما

قرار كفه وسط 

                                  

ل روزانه دماي آ
ديسنج كنترلي با

وانده شده در طي
 .  

شياري از آزما
شوم مييت آنزيل
Pointهاي شيا

  سيون

مندرج د  توصيه
ت انجام كاليبراس

حرارت دستگ 
رس سيستم برق 

، رطوبت دما، د

استفا براي و ري

دور محلي در د

اند هر از پيش د

اس توزين براي ه
شو خودداري يد

توزين مورد ماده

محفظ وارد نبايد 

مست نبايد را ميايي

بايد را توزين د

               

 

 

كنترل
(صحت دما

خو دماي
گيري نمود.
ايبراي بس

ر در فعالييتغ
براي آزما
كاليبراس
بر اساس

جهتپشتيبان 
  منييا

1 -
2 -

  

  :ترازو

مانند عواملي

نگهدار براي

بايد ترازو- 1

بايد ترازو- 2

كه ظرفي- 3
با پالستيكي

م و ظرف- 4

را دست- 5

شيم مواد- 6
  ...)و

مورد ماده- 7



ن شرقي      
و ارتقا سالمت

 بيولوژيك

 هاي نه
  .ود

د مصـرف    

روشـها بـه      
را  1ب نوع 

II  وIII  را

،  III نـوع      

هـدايت بـا    
MΩ/cm 

ـد پـس از    

س در يـك   
ر صـورت    
 آب (كـه  
ه تـا دمـاي      
 باسـيلهاي     

آذربايجان شت استان
كه وشناسان توسعه شب

ب عوامل كسازي

وز از استفاده با 
نمو دستگاه سيون

ياز آب بـه مـورد

يچيـك از ايـن ر
 است) براي آب

 

Iآب نـوع   ردد.       

و در مـورد آب

گيـرد. ه دازه مـي   
III    بـه ترتيـبm

 هـدايت آب بايـ

ارج شود .سـپس
ب انجـام شـود در
ز مخلوط كردن
شـت ذوب شـده
تي كـه از رشـد

 مركز بهداش
 گروه كارشن

پاك براي.  نمود ز

مشخص زماني 
كاليبراس به اقدام 

مورد ني  خلوص

از آنجائيكـه هي 
C تغيير نام داده

  ود.

  عناصر كمياب

هيـه مصـرف گـر
  ي نمود.

گي ميكروبـي و

دايت آب را انـد
Iو  I  ،IIب نـوع   

گيري ود. اندازه

تي از دستگاه خا
آوري آب  جمـع  

پذير است. بعد از
سپس محـيط كش
ا هر محيط كشـت

تميز را محل ريعا

فواصل در ، خلي
، معتبر يبراسيون

باشد . درجه  مي

شـود.  تفاده مـي  
LSIيكا كه  به 

ده نموبا هم استفا

  ادرار

  
گيري ند اندازهن

فاصـله بعـد از ته
وتاهي نگهداري

ـت آب ، آلـودگ

ود كه ميزان هـد
قاومت بـراي آب

خواهد بو 10و  0
   يرد.  رت گ

يك دقيقه براحت
ت يكسـاعت از

درجه امكانپ 8-2
شود. س ريخته مي

BHI ،TSA يا

۴٩ 

سر بايد شيميايي

داخ كاليبراسيون
كالي مراجع طريق

  

ي آزمايشگاهي

ونيزه كردن اسـت
زمايشگاهي امري
وش تخليص را ب

في مانند تجزيه
I . احتياج ندارد

ورد نياز است مان

شـته و بايـد بالفا
م براي مدت كو

شاخص مقاومـ 3

شو تر استفاده مي
 (Conducمقا .

µS/c 1/0  ،5/0
هدايت سنج صور
ب براي حداقل ي
يش بايد در مدت

8عت در دماي
در پتري ديش ر
Iيط كشت هاي

مواد ريختن ت

برك عالوه است م
ط از يا كرد رسي

ياري از فعاليتهاي

ديو وز معكوس و
استانداردهاي آز
ع آب بايد دو رو

  شد.
و آزمايشهاي كيف
I كه به آب نوع

شترين صحت مو

ن نگهداري نداش
ن با درب محكم

3ت آب حداقل

نج يا كنداكتومت
ctivity = 1/ 

cmرتيب معادل

س دستورالعمل ه
ت اجازه داد آب

شود. آزماي ي مي
سا 6ي داري برا

ليتر از آب د ميلي
شود (از محي  مي

                

صور در. شود ه
  .شود مي

الزم گيري ندازه
برر را عملكرد ت

  :ص آب

كان ضروري بسي

اي تقطير ، اسمو
N كميته ملي )

ت نياز به اين نوع
باش بشرح زير مي
اي و روف شيشه

ل آزمايشگاهي
ن تداخالت و بيش

امكا  Iآب نوع  
اتيلن ليكات يا پلي

اطمينان از كيفيت

ب از هدايت سن
 resistance)

هدايت آنها به تر
كاليبره و براساس

بايس ميكروبي مي
 آب جمع آوري
 يكساعت، نگهد

م 1 ،) آيد ت مي
ري ديش ريخته

                                  

داشته نگه تميز د
م استفاده درصد 

ان صحت از مينان
صحت معين، زن

هاي تخليص م

لص يكي از ارك
  دارد.

يه آب از روشها
NCCLSرهاي 

مايند، در صورت
ده از انواع آب ب
راي شستشوي ظر
ر روشهاي معمول
ردي كه كمترين

آي انواع آب :
ظروف بوروسيلي

گردد براي ا  مي
  ي گردد.

رسي مقاومت آب
بت عكس دارد

باشد پس ه مي 0
 دما با دماسنج ك
رسي آلودگي مي

آ 10ل  ميلي ليتر
 كشت در مدت

روته كردن بدست
جه سرد و در پتر

               

 

 

بايد ترازو- 8
70 الكل از

اطم براي- 9
وز با كاليبره

سيستم

آب خال
آن بستگي د
براي تهي
تنهايي، معيا
نم تامين نمي

موارد استفاد
: بر IIIنوع 
: در  IIنوع 
: موار Iنوع 

نگهداري
توان در مي

  
پيشنهاد

PH بررسي
براي برر
مقاومت نسب

/1و  2، 10
گيري اندازه

براي برر
ظرف استريل
ك عدم امكان

بار سر 10با 
درج 50-46



ن شرقي      
و ارتقا سالمت

رد شدن و 
 3±23ـاي  
  شود. ش مي

صل معـين  

ودار نبـوده  

آزمايشـگاه          
  از نمايد. 

د كه در 

آغشـته بـه      

آذربايجان شت استان
كه وشناسان توسعه شب

مائيد . پس از سر
سـاعت در دمـ 2

cfu/m گزارش

  شود. ام مي
زمايشگاه در فواص

آزمايشگاه برخو

هـا و...، باشـد. آ
حجم مورد نيا ل

خوردار مي باشد

  د.

يـا پارچـه نـرم  آ

 مركز بهداش
 گروه كارشن

كشت مخلوط نم
24ـراد و سـپس   
mLوبي بصورت 

mete pH انجا
شود آز شنهاد مي

يفيت مورد نياز آ

ليبراتورها،معرفه
پت اقدام به انتقال

ميت ويژه اي برخ

شودب پوشانده 

غذهاي جاذب ي

آب را با محيط ك
گـ درجه سـانتي 

شد) رشد ميكرو

rس دستورالعمل

ه ارائه گردد. پيش

شود، الزاما از كي

دن كنترلهـا، كا
 مناسب مانند پيپ

داري آن از اهم

و با روكش مناسب
 ي پاك شود.

خصوص لنز ،كا
 د.

۵٠ 

ديش، آ ن پتري
1±36ر دماي

باش ساعت مي 48

m pH  و بر اساس
طرف توليدكننده

ش ويال  عرضه مي

 بـه حجـم رسـاند
ه وسايل حجمي

حوه صحيح نگهد

پ آن خاموش و
هاي شيئي عدسي

ري با دستمال مخ
 الكل، پاك شود

مود). با چرخاند
ساعت در 24ت

8اسيون مجموعا
  باشد. نمي

meterفاده از 

خصات آب از طر
  مايد.

ل كه بصورت و
  رسي شود.

د مبنـايي بـراي
 ويال، با استفاده

پ آگاهي از نح

شود، المپ ه نمي
رسيون از روي ع

پ، قسمتهاي نور
جم ايزوپروپيل

                

توان استفاده نم ي
ور وارونه و بمد
گيرد(مدت انكوبا
شت آب مجاز ن

با استف 3آب نوع
بايست مشخ ، مي

ري شده اقدام نم
عي از آب استريل
ن هدايت آن برر

يالهاي آب، نبايد
جم مندرج روي

كرد ميكروسكو
 شاره مي شود:

وسكوپ استفاده
فاده، روغن ايمر

 از ميكروسكوپ
جم اتر و يك حج

                                  

شتيباني كند، مي
 آگار، ديش بطو

گي گراد قرار مي ي
 از لوپ براي كش

براي آ pH يري
آب ،رت خريد 

ترل آب خريدار
 نظر داشت انواع
ز استفاده ، ميزان

حجم ادعاشده وي
صرف نظر از حج

  :وسكوپ
فظ كيفيت عملك
ي در اين مورد اش
امي كه از ميكرو
صله پس از استف

و بعد از استفاده
شكل از يك حج

               

 

 

گرم منفي پش
جامد شدن

ه سانتيدرج
استفاده
گي اندازه

در صور
نسبت به كنت
بايد در

بايد قبل ازو 
  

ح نكته:
بايست ص مي

  

ميكرو
براي حف
زير به نكاتي

هنگا - 1
بالفاص - 2

قبل  - 3
محلولي متش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  



ن شرقي      
و ارتقا سالمت

  

ت منجـر بـه           

اي  محفظـه   
بايسـت   مـي 

كـاري، در       
ي نقاشـي و  

آذربايجان شت استان
كه وشناسان توسعه شب

را ممكـن اسـت

را هـر عصـر در م
نمـي ان محفظـه    

ر سـاعات غيـر ك
ز يا قلم مويص لن

 مركز بهداش
 گروه كارشن

 سانده شوند.

پـائين نبريـد زيـر

ميكروسكوپ ر
جه داشـت دمـاي

يكروسـكوپ در
ز برس مخصوص

ت در الكل خيس
شـيئي را  خيلـي پ

توان  لنزها ، مي
قرار داد. بايد توج

 بـر پوشـاندن مي
ر يا با استفاده از

۵١ 

  
  
 
بايست   لنزها نمي
هـاي شـ ه عدسي

د قارچ بر روي
فراهم آورده ، ق

ار است ، عالوه
اي مانند پوار سيله

 ز نمود.

ل استفاده شود.
تصوير ، هيچگاه

وپ جدا شوند.
جلوگيري از رشد
 محيط خشكي

 اشد.

اصلي گرد و غبا
دميدن هوا از وس

(Lens pa تميز

  :پ

                

  :وسكوپ

زها نبايد از گزيلل
 ، براي وضوح ت

 ه به لنز شود.

يد از ميكروسكو
طوب به منظور ج
وات گرم شده و
زمايشگاه باالتر با
شك كه مشكل ا
 غبار لنزها را با

(aperصوص لنز

كروسكوپيم جي

                                  

روكردن لنز ميك

ي پاك كردن لنز
حال مشاهده الم
 اساليد و صدمه

هاي شيئي نباي سي
هواي گرم و مرط

و 40ا دو المپ 
رجه از دماي آز
هواي گرم و خش

بايست گرد و ي
لزوم كاغذ مخص

جيمنابع خطا را

               

 

 

تمييز كنحوه 
  
 

براي - 4
در ح - 5

خراشيدگي
عدس - 6
در ه - 7

كه با يك يا
در 5بيش از 

در ه - 8
پايان روز مي
در صورت

  
  
  
 



ن شرقي      
و ارتقا سالمت

ع خطا 

ها

نتخاب نمائيد

سواب كتان 

ئين الم 

سب

كندانسور

ك و 
ي لنز روغني

مربوطه يها چ

آذربايجان شت استان
كه وشناسان توسعه شب

 راه حل رفع

م كردن عدسي ه

 مناسب و نازك ا

كردن عدسي با س
ب با آب مقطر

ميز كردن 

ميز كردن باال و پا

تخاب روغن مناسب

اهش شدت نور 

ال يا پائين بردن كن

ميز كردن 

گرداندن الم 

ستفاده از المل نازك
دارد خصوصا براي

چيشل كردن پ اي 

 مركز بهداش
 گروه كارشن

 محكم

 الملالم

تميز ك
 مرطوب

تم -1  

تم -2  

انتخ -3  

كا -4  

باال -5  

تم -1  

برگ -2  

اس -3
 استاند

 سفتز 

شده اند

رفتن نمونه روي ال

ست يا وضعيت 

شمي

ارد

و ماكرو از كرويم

۵٢ 

 علت 

ده و كامل پيچ نشد

م / وارونه قرارگر

شيئي

ا ي يا شيئي كثيف
شيئي

ست

 روغن ايمرسيون

يد

سب كندانسور

عدسي شيئي و چش

الم

خيم و غير استاندا

م يها چيپ ايصفحه
 است

عدسي ها شل بود

الم و المل ضخيم

كدورت عدسي ش

عدسي چشمي -1
نامناسب عدسي ش

نمونه كثيف اس-2

حباب هوا در -3

نور خيلي شدي -4

وضعيت نامناس -5

كثيف بودن ع -1

وارونه بودن ال -2

المل بسيار ضخ -3

پشت ص يها چيپ
خارج شده ميتنظ

                

پ

 ع 

 مونه

 كگ قرمز

 ن

 

 

 

 

 

 

 

 

پ خيلي
 

                                  

  

ي ميكروسكوپ

يئي در يك ارتفاع

نمگام چرخاندن با 
د

رنگ سبز و رنگ
ده مي شود

تصوير  

 نمونه

ه ميكروسكوپ) خ
ست

  

               

 

 

 خطا ي

عدس هاي شي
نيست 

عدسي ها هنگ
تماس مي يابد

رنگ آبي به ر
صورتي مشاهد

 عدم وضوح ت

 

 عدم فوكوس

استيج (صفحه
 سفت يا شل ا



ن شرقي      
و ارتقا سالمت

  ده نمايند. 
رت نيـاز)،                
ـور كامـل   

ل شـمارش    

RBC:   

WBC:  
Haemog

Platelet

  جرا شود.  

يـه وزارت   

ر شـمارش   

د كـه ايـن    
ـام پـذيرد،    
ودن نمونـه    
ـز دسـتگاه   

آذربايجان شت استان
كه وشناسان توسعه شب

ي رفرانس استفاد
ـتگاه و در صـور

طـ بايسـت بـه  مـي  

طـور معمـول  بـه  
 ير مي باشند :

             <0.
              <0
globin:   <0

ts:           <5

شمارش زمينه اجر

ـاي داراي تاييدي

Ba و خطـا در (

  صورت گيرد.

رسي قرار گيرنـد
شش ماه نيـز انجـا
ن از خـراب نبـو
ن شده باشد) نيـ

 مركز بهداش
 گروه كارشن

هاييه آزمايشگاه
حسـب نـوع دسـ
وش كـردن آن م

  گيرد . 
نگهداري شـود.
داشت به شرح زي
03 x 1012/L

0 .04 x 109 /
0.2g/dL 

 x 109 /L 

وي دستگاه و ش

هـ سـاير شـركت      

   ack ground

هنماي دستگاه ص

قت نيز مورد برر
دازي، بايد هر ش
ر صورت اطمينان
و يا نمونه بيماران

  ر

معتبر نظير تاييدي
ت فشـار و... (برح
رد الزم) و خامو
شتيبان صورت گ
ت امكان ثبت و نگ
زمان جهاني بهد
L 

/ L 

وشو دستور شست
  د:

ت پشـتيبان و يـا س

شـمارش زمينـه (

 با استفاده از راهن

ظر ميزان عدم دق
م نصب و راه اند
كيفي روزانه (در
يج خون كنترل

۵٣ 

ولي خودكار

 با تاييديه هاي م
وجـه بـه درجـات
هانه و ساير موار
ناسان شركت پش
بي و در صورت
ير قابل قبول ساز

ها ، د ل آزمايش
ضروري مي باشد
خص از شـركت

ر شث تـداخل د

   گردد.
  ود.

طور كامل ب يد به

كاليبر شده و از نظ
ن عالوه بر هنگام
ن نتايج كنترل ك
 مشخص در نتايج

شمارنده سلو

سلولي اتوماتيك
دن دسـتگاه ، تو
زانه، هفتگي، ما

كارشن ده توسط
Ba دستگاه ارزيا

ه است ولي مقاد

ر است در فواصل
يت موارد زير ض
ري ساخت مشـخ

  هيه گردد.
هـا باعـث  محلـول

  د.
ن روي آنها ثبت
جديد اضافه نشو

ترها بايي سل كان

 شروع به كار ك
نجام كاليبراسيون
، قابل قبول نبود
كه موجب تغيير

                

هاي ش ستگاه

هاي شمارنده س ه
ظيـر روشـن كـرد

وشوهاي رو ست
آموزش ارائه شد
ack ground

گ مربوطه آمده

ه تعداد زياد بهتر
هاي دستگاه رعا
ريخ انقضا و سر
 پزشكي معتبر ته
محلول در ايـن
پالكت مي گردد
ل تاريخ بازشدن
 قبلي به محلول ج

، نحوه نگهداري

كانتر بايد قبل از
گيرد. ان نجام مي

عمير يا سرويس
ك ها (در صورتي ل

                                  

  
عمل فني دس

  كاربري
ها بايد از دستگاه
گاه سل كـانتر نظ
ي ضروري (شس
وگ دستگاه يا آ

dمارش زمينه يا 

ستگاه در كاتالوگ

ت وجود نمونه به
ه حلولتفاده از م

هاي دستگاه با تا
رمان و آموزش
رات اضافي و نام
خوني خصوصا پال
عويض هر محلول

مانده محلول ق  ته

  ري
ها،  تنوع دستگاه

  ون
هاي سل ك ستگاه

شركت پشتيبان ان
ز هر بار تع پس ا

 تعويض محلول
  شود . 

               

 

 

دستورالع
  

چگونگي ك
ه آزمايشگاه

با دستگ كار
هاي نگهداري

مطابق كاتالو
هر روز شم   

زمينه هر دس

  
در صورت   

در مورد است
ه محلول -1

بهداشت، در
وجود ذر -2

هاي خ سلول
هنگام تع -3
هيچگاه -4
  

نگهدار      
با توجه به   
  

كاليبراسيو
تمامي دس    

امر توسط ش
عالوه برآن
كنترل) و يا
بايد كاليبر ش



      

ن شرقي      
و ارتقا سالمت

ي تـازه در   
اه موجـود      

ـاي مرجـع   
ده ازخـون    
رامترهـاي   
ز محاسـبه     
ت، تعيـين   

بــه ترتيــب 
ـب مرجـع    

انـد   ن شـده 
شـود.    مـي  

ط شـركت   

                      

 گيرد. اين 

مقادير ادعا 

آذربايجان شت استان
كه وشناسان توسعه شب

هـاي وان از نمونـه  
اتـالوگ دسـتگا

هـا آنهـا بـا روش    
عتبـار آن اسـتفاد

كـار پا ـراي ايـن     
ي شـده و پـس ا

ده اسـتر زيـر آمـ         

هــاي ســفيد بـ ول 
باشـند. در كتـ ي     

ها عنوان  پالكت
ي اسـتفاده خـون  

 پارامترها توسـط

(Calibr         

رد ارزيابي قرار

  شود:

رسي شده و با م

 مركز بهداش
 گروه كارشن

تـو باشـند مـي   ـي  
ـازنده كـه در كا

 مـورد نظـر در آ
شكي نسبت به اع
سـتفاده كـرد. بـر

گيـري نتر انـدازه
 فرمـولي كـه در

و شــمارش گلبــو
صـالح شـده) مـي

هاي قرمز و بول
هـاي  ش سـلول

كاليبراسيون اين

  
ration  Facto

مو خلي كيفيت

ي زير استفاده شو

(  
گاه ماهانه بايد بر

  حاصل گردد.

گيـري مـ  اندازه
طابق با ادعاي سـ

 مقادير هدف يا
 وجود هرگونه ش

ي تـازه اسن طبيعـ  
كـا ر نيـز بـا سـل   

د بـا اسـتفاده از
  اده نمود. 

 هماتوكريــت و
 بنـدي نئوبـار اص

هاي سفيد، گلب ل
ومتر براي شمارش
ها با اين روش، ك

گين روش دستي
or)=            

 اهي

هاي كنترل دا ش

هاي  بايد از روش

هاي قرمز ) گلبول
ارامترهاي دستگ
 پشتيبان تماس ح

۵۴ 

سط دستگاه قابل
ت آمده بايد مط

 وجود دارد كه
هاي تجارتي يا
ون بايد از خـون
ع دستي و دو بار
يبراسـيون جديـد

هاي بيشتر استفا ه
ي هموگلــوبين،

درجهسيتومتر (با
ي شمارش گلبول
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(CV) تمامي پا

ختالل با شركت پ

 مختلفي كه توس
د كه مقادير بدست

ورهاي تجارتيت
سي به كاليبراتور
. براي كاليبراسيو

هاي مرجع  روش
هي، فـاكتور كالي
ن از تعداد نمونه

گيــري اي انــداره
 استفاده از هماس
روش مرجع براي
در كشور ما، كم

هاي رش گلبول
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ستفاده از ميانگين
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 اين تجهيزات د
اي زياد در شما

م
                 

ده سلولي خودك
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گاه بـه جـز     

ام كـار در    

عت مشـابه   

آذربايجان شت استان
كه وشناسان توسعه شب

ط باشد ولـي بـه   ي
كنند ين و تثبيت

ـوج مـورد نظـر

بيچون باعث آس

كننـده دسـتگني
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يـرد (روش انجـا

ك سـاعيـ مـدت  

 مركز بهداش
 گروه كارشن

تگاه ضروري مي
سيم اتصال به زمي

ك فيلتر طول مـو

چ نگردد استفاده 

عفونه عنوان ضد

ير انجام ميت ز
گي  صـورت مـي   

مـقـه بـه  يدق 15ر    

 در راهنماي دست
ت برق، وجود س

 است كه با كمك

  شود.ه مي

شي صفحه نما

زوپروپانول بهي ا

 .شود

صورتشگاه بهيما
نـانومتر 340وج

جـذب نـوري هـر

 رده شود.

 ت گردد.يعا
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ه نكات مندرج د
مربوط به نوسانات

ها از طول موج

هيز به كار گرفته

ز كردنيبراي تم

د (مقدار كميكن

شسته ششو دهنده
 .شودم مي

اخته شده در آز
طـول مـوجدر ف

ج خوانشن و يب

 كت پشتيبان

رون آوريز برق ب
مني رعيموارد ا

  

ه سلولي توجه به
بروز اشكاالت م

 در طيفي خاص

خانه سازنده تجه

حاوي الكل بر ي

ز كيم تميت) مال
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وشمحلول شست
كار انجامسيرو

ا سايتجاري  يا
هـاي مختلـفرقت
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ان متهموگلوبيس
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موج توسط شرك

م فتومتر از پريزي
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هاي شمارنده گاه
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ت اصول ايمني و
ل كانتر ضروري
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  ي كاربري 
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  گهداري 
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 . گردد

ستگاه را با پاك
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لعمل فني اسپكتر
كنترل رانش فتوم
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شركت در برنامه
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ـداقل بـا يـك نم
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CVگيري  دازه

روته شـده اسـت
مالً صاف باشد.
 نتيجـه آزمـايش
ه  باقي ماندن لوله

دقيقه بدون افزا

 كاليبره و كرونو
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اند ر دهمخلوط ش

 سپس در هـر مر
د.دون تغيير بمان

ش بهتـر اسـت حـ
  گرديده است:
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. روش مرجع اند

  گردد.

بـار سـر 8داقل
ح آن نيز بايد كام

شود.  تنظيم مي
ب گذشت زمان و

 .سازد مواجه مي
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5مدت حداقل  
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  :باشد

رتيب با تاكومتر
زير استفاده نمود:
ك كه به خوبي مخ

گردد، ا ثبت مي
درپي بد شده پي 

د. ايـن آزمـايش
ونه مثالي ذكر گر

  ريت

d  cell volum

آيد دست مي  به
گ ده مي نيز استفا

خون كامل كه حد
متر بوده و سطح
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در محيط به gر
30نظيم حداقل

ب زير ضروري مي

تر ج سانتريفوژ به
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ED دي پتاسيك

ده و مقادير آنها
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يكروهماتوكر
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يون سل كانترها

ماتوكريت  از خ
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 بايد داراي مشخ
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كثر سرعت در عر
هزار 10-15دود

يك (با قابليت تن

كاليبراسيون
 توجه به موارد ز
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قيقه) و زمان سنج
تجمع سلولي مي
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هاي قرمز در نظ ل
 شود. در جدول

                                  

عمل فني ميك

هاي متراكم شد 
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في و بررسي ك
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ا بيشتر نيز انجام
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صورت 
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اي دانسيته 
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 مركز بهداش
 گروه كارشن

،5/0ت بيشتر از 

شد، از روش تو

ميلي گرم براي1
ه و نتايج ثبت مي

 
.باشد مي ضروري

نده جريان برق

خش باعث خرابي

كسته به قطعات
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ب آنها درطول م
 خطي بودن سيس
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اي با مقد ي نمونه
ماه بايد انجا 6ر
ت مستقيمصور  به

ش زير استفاده نم
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بعد بايد بدون تغ
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 دستگاه بايد به س
بار تعويض  يك
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جذبي قابل قبول ب
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cking 

دقيقه و براي 5/3
تگاه و حداقل هر
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رد ذكر شده در ب
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ميشه تميز باشد.
 كه ضربات وار
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ي برروي يك
ده با محدوده ج
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0.56 
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0.55 

(minimum 
time 
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 اختالل در موار
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بار باز سه ماه يك
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packing 

e)

                                  

جود در 
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ميزان هماتوكريت
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توان جه هاني مي
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روته نمودن به ص
ن توان دستگاه (
 وجود هر گونه

  گهداري
ر پيشگيري از بر
ستگاه بايد هر س
ور حلقه محيطي
 بايد در جاي مح

 ستگاه نشود.

ام باز كردن درب
 ل ديد نيست.ب

رتي كه عجله بر
وژ صورت گيرد
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ي كيفيت اليزا ري

باتعبيه فيل ت ها :
ستم (بامقايسه ج
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دستگاه 

ميكروهماتو
مورد آزمايش

اي با م نمونه
امر پس از خ
ك در صورتي
بهداشت جه
چند نمونه خ
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 به منظور
 ذغال دس
 واشر دو
 دستگاه

دقت دس
 در هنگا

چشم قا
 در صور

سانتريفو
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سط مراجع 

ر مشخصي 
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ي هرطول 

ده و قابل 
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 كه نوربه 
نيست و با 
ي مختلف 

آذربايجان شت استان
كه وشناسان توسعه شب

فزارهاي همراه و

ذبي فيلترها توس

 اند كه با مقدار
ي قابل قبول براي
ي سيستم  (يكي
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رت تجاري آماد
AW معرفي مي ،

 مايع درمسيري
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اده ازغلظتهايستف

 مركز بهداش
 گروه كارشن

د ازطريق نرم افز

محدوده هاي جذ

ي خشك شده
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WARNESS

ورنورو تحدب
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ك ها ( مي تواند

هاي مناسب ، م
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ب بدست آمده
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Sبوط به كمپاني 

درطول مسيرعبو
وري همان محلو
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ي ازمركزچاهك

 است تا درزمانه

چاهك ، ح 12ا
 (با مقايسه جذب
اهكهاي مختلف
رائتهاي مختلف

گاه اليزاريد بخو
DRI-DY  مرب
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 عملكرد خطي
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 بي مي گردد .
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 جذب درطي قر
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