
 

 

 

  دستگاه :اصلی متعلقات 

 رایانه 
  دستگاهUnique CFM  
 Headbox 
 را انتخاب کرد (هیدروژلی  سوزنی والکترود ) می توان  الکترود های مخصوص  

 متعلقات فرعی دستگاه :

  دوربین با ورودیUSB 
  ژل های آماده سازی پوستی مانندNu-Prep  استفاده همراه با  )در زمان

 ( هیدروژلیالکترودهای 
  سوزنی ضد حساسیت در زمان استفاده از الکترودد چسب 

     راه اندازی و ضبط کردن

 شوید .و وارد برنامه را به برق متصل کرده و آن را روشن کنید  کابل رایانه 

با دکمه را  amplifier CFMدستگاه  روشن می کنیم 
  و دستگاه  رایانهUnique amplifier می شوند و یک مرتبط بلوتوث به صورت اتوماتیک با یکدیگر  از طریق

در صورت عدم مرتبط شدن برای حل مشکل به راهنمای صدای بیپ کوتاه هنگام این اتفاق شنیده می شود . 
 کاربری مراجعه شود .

  دستگاهCFM نیاز به شارژ باید آن را به برق  صورت گنید در باطری را چک  وقتی روشن شود میزان شارژ
 . متصل کرد

 Headbox  را بهCFM amplifier  متصل کنید 
  مکان های الکترود ها را توضیح خواهیم داد ( را به بیمار متصل کنیدالکترودها (  
  الکترودها را به محل های مشخص شده رویHeadbox  با فشردن به سمت پایین متصل کنید 

روی گزینه    کلیک کرده تا یک بیمار جدید برای دستگاه تعریف کنید .

  گزینهAPPEND RECORD  برای ادامه ضبط کردن مراحل درمان بیمار است  

  رویOK  کلیک کنید تا وارد مودPreview   شوید 

 الکترود ها مطمئن شود . برای این کار عملکردشما می توانید الکترودها را تست کنید و از  دراین حالت

 کلیک کنید IMPکافیست روی 

  رویRecord  کلیک کنید تا فرایند ضبط کردن شروع شود 

 

 

 راهنمای کاربری سریع

Unique CFM 



 راهنمای پارامترهای صفحه نمایش 

  : Recordدر حالت 

 که در سمت چپ محیط نرم افزار قرار دارد aEEGو  EEGبرای تغییر مقیاس  : 

 بسیار کاربردی می باشد. Multipatientبرای تغییر اندازه صفحه نمایش بکار می رود ، در مود   : 

                                          ساکت کننده هشدار:    اضافه کردن نشانه بدون توضیحات: 

                                         : افزودن نشانه های از پیش تعریف شده    DSAو  CSAتعویض بین  :

                                               مرتبط: افزودن توضیحات        : برای دیدن اطالعات درمانی بیمار

       Previewتوقف کردن فرایند ضبط کردن و بازگشت به مود   :  

 :  Reviewدر حالت 

 

 

 

 : دیدن تمامی نشانه های اضافه شده و امکان تصحیح و جایگذاری مناسب آن ها

 خاموش کردن 

روی صفحه نمایش کلیک می کنیم و عملیات ضبط کردن متوقف شده  Quitاحتیاج نداریم گزینه  نیکه به دستگاهزما
 و به منوی اصلی بر می گردیم

 Flash Stickتمامی فایل های گزارش می توانند داخل فلش مموری یا سی دی  به صورت آرشیو ذخیره شوند . روی 
 . داده ها را ذخیره کنید یا بتوانید کنیددر منوی اصلی کلیک   Archiveیا 

  رایانه را خاموش کنید .و  شویداز منوی اصلی خارج  

را با فشردن دکمه  Unique CFMدستگاه   خاموش کنید .

  الکترود ها را ازHeadbox جدا کنید 

   می توانCFM Unique . را از محیط درمان خارج کرد 

 Amplifier  وHeadbox را می توان با پد الکلی تمیز کرد 

 از بیمار جدا کنید با احتیاط  الکترود های سوزنی و هیدروژلی را 

 

 

 Scroll barو  aEEGحرکت بین صفحات  :

 به صورت آنالین Wordتهیه گزارش بصورت    :

 

 EEG صفحاتحرکت بین : 

 



      راهنمای درمان

  ( aEEG ( amplitude integrated electroencephalography  روند فعالیت الکترونیکی مغزی را بر

نمایش  بصورت تفسیر های پایینرا  aEEGاین روند یا همان  Unique CFMاساس زمان فراهم می کند و دستگاه 

  می دهد .

                                          

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

  این الگویaEEG  زمانی توسطCFM نمایش داده می شود که ثبت و

 باشد volts 5و حد پایین بیشتر از  volts 10حد باال بیشتر از 

 aEEG  با چرخه خواب و بیداری بیمار مشخص شده است 

  این الگویaEEG  زمانی توسطCFM  نمایش داده می شود که حد باال ثبت و

و با افزایش فعالیت های  volts 5و حد پایین کمتر از  volts 10بیشتر از 

 نامنظم ناسازگار مشخص شده است 

  هیچ چرخه خواب و بیداری در اینaEEG نیست 

 

 به شدت غیر طبیعی

طبیعی  نسبتا غیر طبیعی

  این الگویaEEG  زمانی توسطCFM  ثبت و نمایش داده می شود

 است  هبا کاهش فعالیت همراو  volts 10که حدباال کمتر از 

  هیچ چرخه خواب و بیداری در اینaEEG  وجود ندارد 

 تغییر پذیری تا حد زیادی کاهش می یابد 

 

 تشنج

  این الگویaEEG  زمانی توسطCFM  ثبت می شود که حمله های عصبی

 باعث آسیب به مغز و در نهایت افزایش مداوم فعالیت های مغزی می شود 

 aEEG نزدیک به هم و باال رفته می شود 

 EEG قابل پیش بینی و سازگار می شود 

 
Burst Suppression 

  و یا نسبتا فعالیت مغز کم می شود که فعالیت مغز قطع می شود الگویی 

 حد باال

 پایین حد

یا  رنگیهای  این طیف

(DSA/CSA)  باEEG  و

aEEG  همگام هستند و در

نمایشگر مانیتور در محیط 

 نرم افزار دیده می شوند .

  رنگ های سرد نمایشگر

 فرکانس های پایین 

  رنگ های گرم نمایشگر

 فرکانس های باال هستند 

  این رنگ ها در تشخیص

بهتر و به دنبال آن در 

تفسیر بهتر به پزشک 

 کمک می کند 



  : محل جایگذاری الکترودها

از  aEEGو کانال هایی که می خواهیم   Headboxانتخاب    متفاوت خواهد بود و بستگی به 5و  3تعداد الکترودها ها بین 
 دارد . نمایش دهیم آن ها 

 برای ثبت تک کاناله : یالکترود 3

 

 

 

Ground   و  جایگزاری می گردددر خط میانه سر  فرق الکترود مشکی در جلویReference  ( و مز)الکترود قر
Active   از فرق سر قرار می گیرند . میلی متر75) الکترود زرد ( در دوطرف سر و هر کدام به فاصله 

  و تک قطبی : دوکانالهثبت برای ی الکترود 4

Groung  شانه  روی یاروی خط میانه یا الکترود مشکی در جلوی فرق سر
  . اری می کنیمجایگذ

Reference  اری کنیم جایگذسر  روی خط میانهیا الکترود قرمز را هم باید
خط از  mm 75یا الکترودهای زرد رنگ را در دوطرف سر با فاصله   Activeو

 اری کنیم .سر جایگذ میانه

 برای ثبت دو کاناله و تک قطبی : یالکترود 5

Ground  روی یا  روی خط میانه  یا الکترود مشکی را در جلوی فرق سر

یا الکترودهای قرمز را در دو طرف   Referenceاری کرده و شانه جایگذ

اری می کنیم . اکنون سر جایگذ از خط میانه mm 75جلوی سر به فاصله 

 75را در دو طرف انتهای سر به فاصله  (Active)الکترودهای زرد رنگ یا 

mm  قرار می دهیم  . خط میانه سراز 

  را نداد می توان ازحالت  مناسباگر مو یا هر عامل دیگری اجازه استفاده  موقعیت های جایگزاریدر تمامbi-temporal 

اگر الکترود های سوزنی را استفاده می کنید حتما با دقت آن ها را در سطح سر جایگزاری کرده و با همچنین استفاده کرد. 

 چسب آن ها را پوشش دهید و اگر از الکترود های هیدروژلی استفاده می کنید ، سطح پوست را تمیز و خشک کنید 

 

  

 

 

 ECGاری جایگذ

ECG  توان با میرا Headbox الکترود زردرنگ و قرمز را در  های دوکاناله اندازه گیری نمود .

 قرار دهید . aEEGجای مناسب قرار دهید و الکترود مشکی را در محل مناسب برای 
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Tecotherm Neo 

 راهنمای کاربری سریع دستگاه



 متعلقات دستگاه :

 Techothermدستگاه  1

 پزشکیایع خنک کننده م 2

 دستگاه پر کننده مخزن 3

 شلنگ اتصال 4

 تشک درمانی 5

 الیه محافظ 6

 پروب مقعدی 7

 پوستیپروب  8

 

 پرکردن تشک درمانی :

 روشن می کنیم دستگاه را .1

 متصل کنید   Tecothermتشک درمانی را به وسیله شلنگ اتصال به دستگاه  .2

 متصل کنید Tecothermرا به دستگاه   Fill-up setدستگاه  .3

 را می زنیم   Selectرفته و   Constant Mattress Temperature Modeروی گزینه سوم یا  .4

 گاه رفته و از دستگاه به سمت تشک درمانی به دست Fill-up Setدر این حالت مایع از درون  .5

 می رود .

 مایعی به سمت تشک نرود  Fill-up Set این فرآیند ادامه پیدا می کند تا دیگر از درون  .6

 داخل تشک درمانی باشد تا درمان شروع شودمایع خنک کننده باید  ml 250 حد اقل  .7

 شروع درمان 

تست سالمت خودش را انجام می دهد تا وارد  دستگاه را روشن کنید . در این حالت دستگاه 1

 منوی درمانی شود .

 متصل کنید Tecothermتشک درمانی را با استفاده از شلنگ اتصال به دستگاه  2

 متصل کنید   Tecothermدستگاه پرکننده مخزن را به  3

 

 



 

 

را   Servo Control Complete Treatment Modeبرای شروع گزینه اول یا  4

 انتخاب می کنیم 

 حدالمقدور تنظیمات مربوط به زمان و دما را به حالت پیش فرض باقی بگذارید . 5

 در مود درمانی اصلی حتما باید پروب مقعدی را جایگذاری کنید تا حالت درمانی آغاز شود . 6

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

دستگاه پر کننده 

 مخزن

Fill-Up Set 

 محل اتصال

Fil-Up Set  

 

محل اتصال تشک 

 درمانی

Mattress 

دکمه بیصدا کردن 

 هشدار

دکمه روشن و 

خاموش کردن 

 دستگاه



 

 

 حین درمان : 

هنگام درمان روی صفحه نمایشگر عدد دمای ما بزرگ نمایش داده می شود . وقتی روی مود  1

با عددی که ماتنظیم کردیم فاصله داشته باشد به  ±5/0هستیم این عدد به اگر  Servoدرمانی  

رنگ سبز است که یعنی در مخدوده مجاز قرار دارد و اگر از این حدود خارج شود به رنگ قرمز 

 نمایش داده می شود .

باشد به رنگ آبی و اگر خارج ( ±5/0اگر دما در محدوده مجاز )  Constant Mattressدر مود  2

 مشکی نمایش داده می شود .از محدوده باشد به رنگ 

می توانیم  Detailsاگر در هر زمانی نیاز به دیدن پارامترهای دلخواه داشتیم با فشردن گزینه  3

 به پارامترها دسترسی داشته باشیم

داشتیم بدون قطع  Mattressمی توان در هر زمانی که احتیاج به پر کردن تشک درمانی یا  4

 را انجام دادفرایند درمان یا توقف آن این کار 

  تغییر داد Change Settingدر هر زمانی همه پارامترها را می توان با گزینه  5

 پایان درمان :

با فشردن دکمه روشن و خاموش فقط روشن می شود و در صورتیکه  Tecotherm دستگاه  1

 را انتخاب می کنیم . Power Offنیاز به خاموش کردن داشتیم از منوی اصلی گزینه 

 العات آخرین درمان در صورت نیاز قابل استخراج روی فلش مموری می باشد .تمامی اط 2

 شلنگ اتصال و تشک درمانی با پدهای الکلی قابل تمیز کردن هستند  3
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