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 بنام خدا

 

ایتالیا می باشد.این دستگاه MIRکمپانی  ۲۰۱۵محصول   Spirolab newدستگاه اسپیرومتر مدل 
ھم از را دارد که  قابلیتاین دستگاه اینچی کامال لمسی تشکیل شده است. ۷از یک صفحه 

برای این دستگاه آپشن پالس  .متصل شودبه کامپیوتر  USBطریق بلوتوث و ھم از طریق کابل 
در صورت انتخاب این  می توانعالوه بر اسپیرومتری  اکسی متری در نظر گرفته شده است که

متر مربوط به ریه و راپا ۵۰اکسی متری را نیز انجام داد. دارای قابلیت اندازه گیری  ،آپشن
پشن پالس آدر صورت انتخاب  ھمچنین و در دستگاه  اسپیرومتری ذخیرهحافظه جھت ۱۰۰۰۰

 ساعت اکسی متری در دستگاه را دارد.  ۹۰۰ذخیره  اکسیمتری ،قابلیت 

 روش استفاده از دستگاه:

 برای روشن و خاموش کردن دستگاه دکمه زیر را فشار دھید.-۱

 

 

  

 کلید خاموش و روشن            

 

 

 چند ثانیه طول می کشد که دستگاه بار گذاری شود. ،زمانی که دستگاه روشن می شود-۲

                                                       

  

 لحظه بارگذاری سیستم                   
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 صفحه اصلی-۳

آیتم اصلی   ۴بعد از بارگذاری سیستم،صفحه نمایش زیر ظاھر می شود.این صفحه دارای 
    میباشد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       تنظیمات   ورود اطالعات بیمار

          

 POSTیکن مربوط به انجام تست آ             آرشیو(دسترسی به فایل ھای مربوط به 
                                                 و یا  IDتستھای بیماران که بر اساس    

 دیگر مشخصات بیمار ذخیره شده  است.)                                                                   

  

ھمچنین در قسمت پایین صفحه نمایش یک سری آیکن مربوط به انجام تست و اطالعات و پرینت 
 داده شده است:

 

مراحل و بازگشت به صفحه                                                                    ذخیره ویرایش اطالعات بیمار/ تکرار تست بیمار 
                                                          اصلی      

 

2 



 
 

               مشاھده آخرین تست اسپیرومتری مشاھده آخرین تست اکسی متری

 تست اکسی متری آیکن مربوط به انجام FVCایکن مربوط به انجام تست 

              VCایکن مربوط به انجام تست  MVVایکن مربوط به انجام تست 

 

                                    پرینت تست (پاک کردن تست )CANCELایکن   

 

 لغو عملیات و بازگشت به مرحله قبل 

 

 قسمت منو دستگاه:

 انجام این کار ، برای تنظیم می کنیم. به ترتیبی که توضیح داده می شود،منو سیستم دستگاه را 

صفحه مطابق را وارد کنید. شما اکنون وارد ۱۲۲۳۳۳را لمس کنید. برای ورود رمز   آیکن 
 زیر می شوید. شکل

  

 

 

 

 

 

 

 به صورت زیر نشان داده میشود: تنظیمات منو

بخش تقسیم شده است: ۴این مرحله از  تنظیمات دستگاه، به : (تنظیمات دستگاه)  :Device 

 

General , Data and time , info , printer 

با لمس ھر کدام از آیکن ھای باال، باید یک سری تنظیمات روی دستگاه انجام گیرد که به شرح 
 زیر می باشد:
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• General   : 
۱.  : languages تغییر زبان انتخابی بر روی دستگاه 
۲. Power off : برای تغییر مدت زمان خاموش شدن خودکار دستگاه که

 دقیقه باشد.۳۰۰و یا  ۱۰، ۵می تواند 
۳. Type of turbineاین دستگاه قابلیت استفاده از دو نوع توربین: 

) و Disposableیکبارمصرف( فلومتر . را دارد.بسته به نوع توربین فلومتر
 ) را انتخاب کنید.Reusableدائمی( فلومتر توربینیا 

را  USBویا کابل  این دستگاه قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق بلوتوث .۴
 به کامپیوتر وصل کنیدبلوتوث  از طریق دارید دستگاه را  .اگر تمایلدارد

 را لمس کنید. ONگزینه  
۵. Unit formatتغییر واحد ھای اندازه گیری : 
۶. Brightness دستگاهصفحه نمایشگر :  تغییر نور 

 

•    : Date and timeامکان تغییر ساعت و تاریخ دستگاه 
• Info :  در این قسمت داده شده است.  مشخصات دستگاه 
• Printer:  یک سربرگ تعیین  از دستگاه در این قسمت می توانید برای پرینت خروجی

تا صفحه کلید مجازی برایتان ظاھر  را لمس کنید print headerزیر  قسمت کادر کنید. 
 شود.

 

Spirometry 

 ۳می شوید.این قسمت ھم از  spirometry، وارد قسمت  deviceبعد از تنظیمات قسمت 
تشکیل شده است که توضیحات به شرح زیر  Enabled parameters , Results, incentiveبخش

 .می باشد
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• Parameters(پارامترھا) 

، نمایش پارامتر را در پرینت حذف و با لمس  توانید با لمس کردن روی مربع ھادر این قسمت می 
 آن را بازگردانید. ،مجدد

• Results  : 

  ، F/Vو  V/Tتفسیر اسپیرومتری ، منحنی با لمس ھر یک از گزینه ھا (در این قسمت می توانید 
Best Value و تنھا منحنی بازدمیF/V از داستگاه باشند یا در پرینت خروجی ) تصمیم بگیرید آنھا

را  F/Vو  V/Tرا داشته باشید باید گزینه FVCتوجه داشته باشید اگر تمایل دارید لوپ کامل  .خیر
 خواھید داشت. را  انتخاب نمایید، در غیر این صورت فقط منحنی بازدمی

• Incentive : 

ر تست در نظر گرفته شده انیمیشن خاصی جھت ترغیب بیمار برای انجام بھتدر این قسمت 
در قسمت  ONدر صورت انتخاب گزینه .نمایید (OFF)یا غیر فعال  (ON)فعال آنرا می توانیداست 

Enter the age limit   میتوانید مشخص نمایید تا چه سنی انیمیشن بھنگام شروع تست ظاھر
 را وارد کنید.ی را که در نظر گرفته اید سنبایست  شود.در آن صورت می

 

• Calibration: 

توسط یک پمپ سه لیتری به شما داده می شود.در صورت  دستگاه  امکان کالیبراسیون مجدد
 تماس حاصل فرمایید.نماینده مجاز نیاز به کالیبراسیون با شرکت 

 

Oximetry 

 

 مشخص شده است. Oximetryپارامترھای مورد نیاز در تست تنظیمات در این بخش 
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Riference 

 مینرمال برای یک شخص با توجه به مشخصات آن فرد برای انتخاب مقادیر پیش بینی شده 
و  ERS مطابق با ،برای ایرانیان و بزرگسال این مقادیر که  انتخاب شود ھا بایست یکی از گزینه

 در نظر گرفته میشود. Knudson برای اطفال

Delete results:  

تمامی  ۱۲۲۳۳۳با وارد کردن رمز    در صورتیکه تمایل به پاک کردن حافظه دستگاه دارید میتوانید 
  نمایید.به طور یکجا حذف  را  حافظه دستگاه ۱۰۰۰۰

مس کنید و به صفحه اصلی را ل                     آیکن ،تغییراتی که انجام داده اید در انتھا برای ذخیره 
 باز گردید.

 

 انجام تست اسپیرومتری:نحوه 

را لمس کنید.وارد            به شرح زیر عمل می کنیم. آیکن  PRE تست یک  برای شروع انجام
 زیر می شوید.  قسمت

 

، نام و نام خانوادگی بیمار سال تولد ، قد ، وزن  و جنسیت  IDمشخصات بیمار مانند شماره 
برای نژاد بیمار را مشخص کنید .(گروه نژادی در این قسمت  Originبیمار را وارد کنید.در قسمت 

 انتخاب می شود). Caucasianایرانیان 

به شما اجازه می کلید  به شما اجازه میدھد اشتباه تایپی را پاک کنید.  کلید

وارد کردن ی به شما اجازه می دھد برا   دھد که کاراکترھا را با حروف بزرگ بنویسید.
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به شما اجازه میدھد اطالعات را ذخیره و به صفحه اصلی  به فیلد بعدی بروید. اطالعات
 برگردید.

نرمال مشخصات بیمار باید بطور کامل وارد شود در غیر اینصورت مقادیر پیش بینی شده نکته: 
 .بیمار نمایش داده نمی شود 

 

 روش انجام تست:

: بیمار ابتدا یک دم عمیق انجام می دھد و سپس با نیرو بازدم  FVCتست نحوه انجام 
ثانیه بطول بیانجامد و در نھایت مجددا" یک دم   ۶ تا  عمیق ، بنحوی که بیش از سه ثانیه

 عمیق انجام می شود.
: در این حالت بیمار چند دم و بازدم معمولی انجام می دھد تا بوق  VCنحوه انجام تست
شنیده شود سپس یک دم  عمیق و بعد از آن بازدم عمیق به آرامی تھویه ممتدی از دستگاه 

 می شود.
 ثانیه انجام می دھد. ۱۲: بیمار حداکثر دم و بازدم را در  MVVنحوه انجام تست

 
 انجام شود. Bronchodilatorو بعد از  Postدر مواردی نیاز است که تست بصورت 

با انتخاب بیمار،  PREبعد از انتخاب یک تست و را می زنیم  آیکنبرای این حالت: 
 تست را انجام می دھیم. YESگزینه

با یکدیگر مقایسه شده و تغییرات  POSTو  PREحال مشاھده خواھیم کرد که نمودار دو تست 
 نیز به درصد مشخص است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   POSTبرای انجام تست  PREصفحه نمایش مربوط به انتخاب تست 
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برای مشاھده تست اسپیرومتری انجام شده 

آیکن  را لمس کنید. در این قسمت 

اطالعات مربوط به تست انجام شده را به 

شما نمایش می دھد.اگر بخواھید تست 

انجام شده ای را در این قسمت پاک کنید ، 

روی ستون مورد نظر را لمس کرده و آیکن 

را انتخاب OKو گزینه  لمس کردهرا  

آن ستون از اطالعات و نمودار مربوطه کنید تا 

 پاک شود.

 

 

را لمس کنید. در این قسمت اطالعات و برای مشاھده تست اکسی متری بیمار آیکن
نمایش در سمت چپ BPM و  SPO2مقادیر عددی پارامتر ھای مختلف در سمت راست ، گراف 

  داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در صورتیکه بیمار چندین تست اسپیرومتری انجام دھد ،در قسمت پایین ،روی آیکن تست مورد  
 برای مثال  نظر، تعداد تست انجام شده را نشان می دھد.
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 :تفسیر اسپیرومتری بر اساس شاخص رنگی
 
 

 

 

 

 

 

 

 پشن)آانجام تست اکسی متری(در صورت داشتن 

(دقت کنید  انگشتی (سنسور)کنید. )probب(پرو واردبیمار را  یا انگشت شصت اشارهانگشت 
را  انگشت به طور صحیح در سنسور قرار گیرد)برای ورود به صفحه اکسیمتری آیکن  

 لمس کنید.

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 نکته:

تبدیل به  این  در جایش خوب قرار نگیرد آیکن        انگشتی بپروکانکتور اگر 

 

و ھمان لحظه از دستگاه صدای بیپ شنیده می شود.اگر  ظاھرشود. و عالمت  می عالمت 
آیکن   به طور مناسب و صحیح قرار نگیرد   بدر پرو انگشت         تبدیل به
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شما می توانید برای  می شود و از دستگاه صدای بیپ شنیده می شود. که با لمس آیکن 
 چند دقیقه صدای بیپ را قطع کنید و مشکل را حل نمایید.

 

 

 

 

  روی دستگاهانگشتی   بمحل اتصال پرو 

 

 

 

 

 :را از آرشیو جستجو کنیمبیمار چگونه اطالعات 

 

 

 

تاریخ -نام خانوادگی-شماره پرونده اطالعات را بر حسب خاصی می توانید بیمار قسمت این در 
 ,ID ,Test date, Birthday,Surnameتاریخ انجام تست و یا نمایش ھمه بیماران در حافظه (-تولد

(All patientتستی را که از بیمار نیاز دارید را انتخاب کنید. نیزجستجو کنید و 

روی نام بیمار مورد نظر (که به رنگ  لمسبا  .بیماران را نشان می دھد آرشیو، نمایشی از لیست
انتخاب کرده و یکی از عملکردھای فعال در پایین صفحه آن فرد را  نارنجی به نمایش در می آید)
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ری غیر فعال ھستند).برای تنمایش را انتخاب کنید.(آیکن ھای رنگی فعال  و آیکن ھای خاکس
 را لمس کنید.SAVEخروج از این مرحله آیکن 

 

را لمس اگر شما مایل به انجام تست جدید در ھمین صفحه برای بیمار ھستید آیکن انجام تست 
در صورت ؟ برای شما ظاھر می شود که آیا مایل به انجام تست جدید می باشید ییامپ .نیدک

 تست انجام می شود و در غیر این صورت به صفحه قبل باز می گردید.YESانتخاب گزینه 

 

 :پرینت اطالعات 

برای اینکه  رشیو شده و آخرین تست انجام شده را می دھد.آبه شما امکان پرینت تست ھای 

 ویا  آیکن  بتوانید آخرین تست اسپیرومتری و یا اکسیمتری  انجام شده را پرینت بگیرید 

 را لمس کنید . و گزینه  انتخاب کرده

 
 رعایت شود:باید  SPIROLAB NEWاز نکات مھمی که ھنگام استفاده 

 

۱- Turbine Flowmeter کـه  در شـکل  مشـخص اسـت  بایـد بعـد از ھـر  تسـت درون   دائمی

 ۱۰بمدت فقط %۷۰سفید -الکل طبی %  یا در ۲بھسادکس  محلول ضد عفونی کننده ھمانند

دقیقه غوطه ور گردد و سپس از محلول خارج شده و اجازه دھید تا خشک شود.  از قـرار دادن 

ئید  و برای خشک کردن از مواردی ھمچون  این قسمت در اتوکالو ،  فور و.... جداً خودداری نما

 سشوار و وسایلی مشابه استفاده نکنید.

بـه دسـتگاه :  بـه ھنگـام  اتصـال یـا  جداسـازی سـوکت   مینی فلـومترمحل اتصال سوکت  -۲

 دقت نمائید  که این کار به آرامی انجام گردد تا از قطعی سیم سوکت ممانعت  بعمل آید . 

 

دستگاه و ھمچنـین دائمی  Turbine Flowmeterتوصیه می شود جھت نگھداری مطلوب از   -۳

یکبـار  مصـرف    (Mouthpiece )جلوگیری از انتشـار آلـودگی در بـین بیمـاران از قطعـات دھـانی 

در آن  در ایـن دسـتگاه اسـتفاده از تـوربین یکبـار مصـرف نیـز امکـان پـذیر اسـت شود.استفاده  

، ضمناً  تاکید می گردد در صورت نمی باشد. استریل توربین فلومتر(یکبار مصرف) صورت نیاز به 

از شــرکت نماینــده تھیــه  (Original)دســتگاه از مــوارد اصــلی و مصــرفی نیــاز بــه لــوازم جــانبی

 فرمائید.
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در این مدل دستگاه پیوسته سیم مینی فلومتر به دستگاه متصل باشـد حتـی در  -۴

 کیف قرار داده می شود.مواقعی که دستگاه درون 

 نمایید. ژدرصد نشود و مجددا آنرا شار ۳۰توجه نمایید شارژ دستگاه کمتر از  -۵

 

تاکید می شود جھت کسب  اطالعات  جامع تر راجع  به طریقه  عملکرد  با دستگاه  

راھنمای استفاده از دستگاه که توسط کمپانی سی دی   Spirolabاسپیرومتر  مدل 

 شده است را مطالعه نمائید.سازنده تھیه 

 

 )Disposable(توربین یکبار مصرف                                          

 

 

 

 

 )Reusableتوربین دائمی(                              قطعه دھانی                

 

                                                         

 نحوه قرار دادن توربین در مینی فلومتر: 

 

 

 

 

 

 

 .وارد مینی فلومتر می شود از این سمتتوربین 
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