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I.

Lời nói đầu

 Giới thiệu
 Hướng dẫn An toàn
 Ứng dụng lâm sàng được đề xuất
1. Giới thiệu
Chào mừng bạn đến với Màn hình theo dõi sản nhi FM8007.
Sổ tay hướng dẫn sẽ mô tả chi tiết các chỉ số hoạt động, cách sử dụng và bảo trì của Màn hình
theo dõi sản nhi FM8007 dành cho những nhân viên đã quen thuộc với các thông số và có kinh
nghiệm sử dụng Màn hình theo dõi sản nhi FM8007.
Trước khi sử dụng Màn hình theo dõi sản nhi FM8007, vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng để
có thể sử dụng Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 đúng cách, đảm bảo thiết bị đạt được các chỉ số
hoạt động và sử dụng theo các tiêu chuẩn an toàn được yêu cầu.
Hướng dẫn sử dụng này được cung cấp cùng với Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 và phải
được đặt gần Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 để dễ dàng tham khảo.
2. Hướng dẫn An toàn
Thiết bị di động hỗn hợp BF

cho biết ứng dụng BF.

Bảo vệ BF chỉ ra rằng kết nối bệnh nhân phải tuân theo các yêu cầu của IEC60601-1 về dòng điện
rò cho phép và độ bền điện môi.
Xếp hạng chống thấm nước của đầu dò siêu âm là IPX1.
Hướng dẫn An toàn Vận hành
Để tránh bị thương, hãy đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn an toàn sau đây khi vận hành Màn hình
theo dõi sản nhi FM8007.
Cảnh báo:
Không chỉ dựa vào hệ thống cảnh báo của Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 khi theo dõi
bệnh nhân.
Nếu giới hạn báo động được đặt quá thấp hoặc âm thanh báo động bị tắt, nó có thể làm tổn
thương bệnh nhân. Phương pháp tốt nhất là chính các chuyên gia chăm sóc sức khỏe theo dõi chặt
chẽ và sử dụng đúng cách Màn hình theo dõi sản nhi FM8007. Các chức năng cảnh báo của Màn
hình theo dõi sản nhi FM8007 phải được xác nhận định kỳ. Khi một số thiết bị được sử dụng
đồng thời trên cùng một bệnh nhân, dòng điện rò có thể chồng chất lên nhau. Trước khi kết nối, nên
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nhờ chuyên gia có trình độ chuyên môn kiểm tra dòng rò để đảm bảo rằng dòng rò nằm trong phạm
vi an toàn, nghĩa là không gây hại cho bệnh nhân, người vận hành và môi trường xung quanh.
Nếu bạn còn thắc mắc, hãy tham khảo ý kiến của nhà sản xuất để sử dụng chính xác. Trước khi sử
dụng Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 này, người vận hành phải xác minh rằng Màn hình theo
dõi sản nhi FM8007 đang ở trong điều kiện làm việc và môi trường hoạt động thích hợp. Khi sử
dụng dòng điện cao tần, dây dẫn và dây điện của bệnh nhân nên đặt cách xa khu phẫu thuật, nơi dây
cáp cách xa các thiết bị khác để giảm nguy cơ bỏng do dao điện cao tần nếu dây nối trung tính.
Nghèo kiểm tra xem các phụ kiện có thể tái sử dụng và cảm biến có bị hỏng không, nếu các dây cáp
được kết nối chắc chắn, hãy thay thế nếu cần và vứt bỏ các phụ kiện bị hỏng đúng cách như rác thải
y tế.
Cảnh báo:Không sử dụng thiết bị khi có khí dễ cháy như thuốc mê hoặc có thể gây nổ.
Cảnh báo:Không ném pin vào lửa, nếu không có thể gây nổ.
Cảnh báo:Không chạm vào đầu vào tín hiệu hoặc đầu nối đầu ra tín hiệu và kiên nhẫn cùng
một lúc thời gian.
Cảnh báo:Thiết bị được sử dụng trên một bệnh nhân cùng một lúc.
Cảnh báo:Dụng cụ này không được bảo vệ khỏi rung lắc, không được sử dụng gần phòng
phẫu thuật điện thiết bị (bao gồm cả thiết bị hoạt động tần số cao), hoặc đang tiến hành kiểm tra
MRI để sử dụng Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 thai nhi, để tránh nguy hiểm cho người vận
hành hoặc bệnh nhân.
Thận trọng:Dụng cụ này phải được bảo trì bởi các kỹ sư có trình độ.
Thận trọng:Dụng cụ này được thiết kế để hoạt động liên tục, kiểu chống rơi nước, trả chú ý để
tránh bị văng.
Thận trọng:Giữ dụng cụ này sạch sẽ và tránh rung.
Thận trọng:Không khử trùng ở nhiệt độ cao, khử trùng bằng tia điện tử hoặc tia γ.
Thận trọng:Nhiễu điện từ - đảm bảo môi trường hoạt động của thiết bị tránh xa nhiễu sóng
mạnh, chẳng hạn như thiết bị phát sóng không dây, điện thoại di động hoặc các thiết bị gây nhiễu
khác.
Thận trọng:Trước khi sử dụng thiết bị, vui lòng kiểm tra xem có bất kỳ hư hỏng nào của thiết
bị có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của bệnh nhân hoặc hiệu suất của thiết bị. Khoảng thời gian
kiểm tra khuyến nghị là một tháng một lần hoặc ngắn hơn. Nếu phát hiện bất kì hư hỏng, nên tìm
cách giải quyết trước khi sử dụng.
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Thận trọng:Việc kiểm tra an toàn sau đây được thực hiện bởi người có thẩm quyền, thông
thường hai năm/lần hoặc theo quy định kiểm tra của tổ chức công.
- Kiểm tra xem có hư hỏng về cơ và chức năng hay không.
- Kiểm tra xem nhãn an toàn tương đối có dễ nhận biết không.
- Kiểm tra xem chức năng có giống như mô tả trong hướng dẫn sử dụng hay không.
Thận trọng:Sau thời gian không còn nhu cầu sử dụng, vui lòng gửi lại cho nhà sản xuất để tái
chế theo quy tắc.
Thận trọng:Vứt bỏ pin đúng cách theo các quy tắc sau khi hết khả năng của pin cạn kiệt.
Thận trọng:Nếu thiết bị này không được sử dụng trong một thời gian dài, hãy tháo pin kịp thời.
Thận trọng:Pin cần được bảo quản trong môi trường khô ráo và thoáng mát.
Thận trọng:Khi cất giữ pin, vui lòng không để pin với các vật kim loại để tránh đoản mạch,
cháy nổ.
Thận trọng:Chúng tôi khuyến nghị rằng việc tiếp xúc với sóng siêu âm nên được giữ ở mức
độ, khoảng cách hợp lý. Đây được coi là một thực hành tốt và cần được tuân thủ mọi lúc.
Thận trọng:Không sử dụng thiết bị này ngay lập tức khi nó được chuyển từ môi trường lạnh
đến một nơi ấm áp và ẩm ướt.
Thận trọng:Để đảm bảo an toàn lắp đặt điện, môi trường phải không có bụi ở mức hợp lý,
không có khí ăn mòn hoặc dễ cháy, nhiệt độ hoặc độ ẩm quá cao.
Thận trọng:Vui lòng ngừng hoạt động nếu thiết bị này bị chập chờn hoặc có giọt nước.
Thận trọng:Mặc dù thiết bị mạnh mẽ và được thiết kế để chịu được việc sử dụng lâm sàng,
thiết bị có chứa các thành phần tinh vi và cần được xử lý cẩn thận. Điều này đặc biệt áp dụng cho
các đầu dò không được làm rơi hoặc va đập.
Thận trọng:Khuyến khích việc sử dụng gel gốc nước được chứng nhận bởi các nhà cung cấp.
Gel gốc dầu có thể làm hỏng đầu dò và không được sử dụng. Việc sử dụng gel gốc dầu sẽ làm mất
hiệu lực bảo hành của bạn.
Thận trọng:Gel thừa phải luôn được lau sạch sau khi sử dụng. Mặt nạ đầu dò, thân đầu dò và
bộ phận chính có thể được làm sạch bằng khăn ẩm có tẩm chất tẩy rửa hoặc chất khử trùng nhẹ.
Thận trọng:Có thể sử dụng vải mềm được làm ẩm bằng natri hypoclorit 1000ppm để làm sạch
và khử trùng.
Thận trọng:Thiết bị chính, đầu dò và các phụ kiện khác không thể khử trùng bằng hơi nước.
Thận trọng:Đầu dò TOCO là loại không chống thấm nước, không sử dụng Gel và tránh bất kỳ
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chất lỏng nào vào đó.
Thận trọng:Dây điện phải được luồn vào ổ cắm bằng ba dây. Dây nối đất
không được gỡ bỏ. Không sử dụng ổ cắm có kết nối kém.
Thận trọng:Sau khi sử dụng, không đấu dây cáp đầu dò cùng với đầu dò để tránh tổn hại.
Thận trọng:Không tắt âm lượng trong quá trình theo dõi, điều này rất quan trọng để theo dõi
thai nhi tiếng tim.
Thận trọng:Độ chính xác của FHR do máy tự quyết định và không thể điều chỉnh được. Nếu
bạn nghi ngờ về độ chính xác của kết quả, bạn có thể xác minh kết quả đó thông qua các thiết bị
khác như ống nghe hoặc bạn có thể liên hệ với các nhà phân phối hoặc nhà sản xuất địa phương
để được trợ giúp.
3. Xác nhận sự sống của thai nhi trước khi sử dụng Màn hình theo dõi sản
nhi FM8007.
Nên biết:
● Dấu vết MHR và dấu vết FHR có thể được hiển thị các đặc điểm cực kỳ giống nhau, cũng
như khả năng tăng và giảm tốc.
● Đừng chỉ dựa vào chuyển động của đặc điểm theo dõi để xác định nguồn nhịp tim của thai
nhi. Chỉ có dấu vết chuyển động của thai nhi trên đường cong (FM), không phải lúc nào cũng
đảm bảo rằng thai nhi vẫn còn sống. Thai nhi chết lưu cũng chuyển động cơ thể và dẫn đến dấu
hiệu theo dõi chuyển động của thai nhi.
Dưới đây là một vài ví dụ, chỉ ra cách MHR sẽ được xác định là FHR do nhầm lẫn.
● Khi sử dụng đầu dò Siêu âm: bạn có thể nhận các tín hiệu từ nguồn mẹ, chẳng hạn như
tim mẹ, động mạch chủ hoặc các mạch lớn có nhịp đập khác. Khi MHR cao hơn bình thường (đặc
biệt là trên 100bpm), có thể xác định được lỗi xảy ra ở đâu.


Khi bật đường cong AFM (AFM):
Những điều sau đây có thể gây chết thai và vẫn xuất hiện trong ngữ cảnh của thẻ FM:
-

Thai chết trong tử cung khi vận động hoặc sau khi vận động.

-

Trong và sau khi sờ nắn các chuyển động của thai nhi bằng tay (đặc biệt nếu áp lực quá
lớn), thai chết lưu sẽ di chuyển.

-

Chuyển động của đầu dò siêu âm.

-

Đầu dò siêu âm phát hiện nguồn tín hiệu chuyển động, chẳng hạn như động mạch chính
của nó.
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Để giảm khả năng nhầm lẫn giữa MHR và FHR, cũng khuyến nghị rằng theo dõi nhịp tim của
mẹ và thai đồng thời.
4. Mục đích người dùng
Theo dõi thai nhi áp dụng cho việc theo dõi bên ngoài.
-

Theo dõi trước sinh tại bệnh viện

-

Theo dõi trước sinh trong gia đình hoặc cộng đồng

-

Kiểm tra trước khi nhập viện

9

II.

Cài đặt Màn hình theo dõi sản nhi FM8007

 Mở gói và kiểm tra
 Nguồn cấp
 Khởi động
 Kết nối đầu dò
 Kiểm tra máy in
Note:
Để đảm bảo Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 hoạt động bình thường, vui lòng đọc kỹ
Chương hiện tại và mục 1.2 Hướng dẫn An toàn trước khi sử dụng và cài đặt theo yêu cầu.
1. Mở gói và kiểm tra
Mở gói và lấy Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 và các phụ kiện một cách cẩn thận, đồng
thời giữ các vật liệu đóng gói để vận chuyển hoặc cất giữ trong tương lai. Vui lòng kiểm tra Màn
hình theo dõi sản nhi FM8007, phụ kiện và các tài liệu được cung cấp theo Danh sách đóng gói.
- Đơn vị chính
- Dây điện
- Đầu dò ba trong một (đầu dò siêu âm U / S, đầu dò cơn co tử cung TOCO và tay cầm đánh
dấu sự kiện cho phụ nữ mang thai)
- Đầu dò siêu âm thứ hai (tùy chọn)
- Đầu dò Oximeter (SpO2) cho bà bầu, đo huyết áp bà bầu
- Giấy in
- Tác nhân ghép nối (tùy chọn)
- Chứng chỉ
- Thẻ bảo hành
- Hướng dẫn sử dụng
- Bảng kê hàng hóa
※Kiểm tra bất kỳ hư hỏng cơ học nào.
※Kiểm tra tất cả các dây tiếp xúc và kết nối các phụ kiện.
Để lắp đặt, hãy giữ khoảng trống ít nhất 2 inch (5 cm) xung quanh Màn hình theo dõi sản nhi
FM8007 để đảm bảo không khí lưu thông. Môi trường cho Màn hình theo dõi sản nhi FM8007
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phải tránh rung động, bụi, khí ăn mòn hoặc nổ, nhiệt độ và độ ẩm quá cao. Mọi thắc mắc vui lòng
liên hệ Phòng kinh doanh hoặc đại lý.
2. Nguồn cung cấp
2.1.

Nguồn AC

Để kết nối dây nguồn AC:
※Đảm bảo nguồn điện AC đáp ứng các thông số kỹ thuật sau: AC 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
※Sử dụng dây nguồn được cung cấp. Cắm dây nguồn vào đầu nối nguồn của Màn hình theo
dõi sản nhi FM8007 và cắm đầu kia vào ổ cắm điện ba dây nối đất.
Note :
Kết nối dây nguồn với ổ cắm chuyên dụng trong bệnh viện
※Chuyển công tắc nguồn sang “-”.
2.2.

Nguồn pin

Khi nguồn AC bị cắt, Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 sẽ được cấp nguồn bằng pin tích
hợp. Trước khi sử dụng, vui lòng sạc pin. Khi Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 được kết nối
với nguồn AC, quá trình sạc sẽ tự động bắt đầu và không yêu cầu bộ sạc bổ sung. Để đảm bảo pin
được sạc đầy, chúng tôi khuyên người dùng nên kết nối Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 này
với nguồn điện AC ngay cả khi Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 không được sử dụng.
Pin mới được sạc đầy có thể duy trì hoạt động của Màn hình theo dõi sản nhi FM8007, trong
khi các phép đo NIBP và sử dụng máy in sẽ đẩy nhanh quá trình tiêu hao năng lượng. Khi pin sắp
hết, biểu tượng pin ở góc dưới bên trái của Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 sẽ nhấp nháy,
nhắc người dùng sạc càng sớm càng tốt.
Cảnh báo:
Ngay cả khi thiết bị không hoạt động, pin sẽ dần cạn kiệt. Nếu muốn Màn hình theo dõi sản
nhi FM8007 được lưu trữ trong thời gian dài, vui lòng sạc đầy pin. Kiểm tra tình trạng pin ít nhất
mỗi tháng một lần và sạc lại.
3. Khởi động
Nhấn và giữ nút Nguồn trong khoảng 2 giây để vào trạng thái khởi động, và đèn cảnh báo sáng
màu xanh lục. Sau ba giây, hệ thống kiểm tra thành công và tự động đăng nhập vào Màn hình
theo dõi sản nhi FM8007 chính, sau đó người dùng có thể bắt đầu thao tác.
NOTE:
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-

Nếu phát hiện lỗi nghiêm trọng trong quá trình tự kiểm tra, hệ thống sẽ báo động.

-

Kiểm tra tất cả các chức năng theo dõi hiện tại để đảm bảo rằng Màn hình theo dõi sản
nhi FM8007 hoạt động bình thường.

Cảnh báo:
Nếu chức năng Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 có bất kỳ dấu hiệu hư hỏng hoặc thông
báo lỗi nào, không tiếp tục sử dụng Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 nữa và liên hệ với kỹ sư
y sinh của bệnh viện hoặc kỹ sư bảo trì của công ty.
4. Kết nối đầu dò
Kết nối đầu dò mong muốn với Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 và vị trí theo dõi của bệnh
nhân.
NOTE:
-

Để biết kết nối chính xác của các đầu dò và các yêu cầu liên quan, xem Chương 5-9.

5. Kiểm tra máy in
Kiểm tra xem ổ cắm giấy ở phía trước của Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 có giấy của
máy in hay không. Nếu không, hãy xem Chương 11 Máy In.
6. Tắt Màn hình theo dõi sản nhi FM8007
6.1.

Tự động tắt nguồn

Chọn “Tắt Màn hình theo dõi sản nhi FM8007” trong giao diện Cài đặt Hệ thống để đặt thời
gian tự động tắt nguồn: 0 cho biết chức năng không hợp lệ. Các giá trị khác chỉ ra rằng nếu thời
gian không có tín hiệu vượt quá giá trị, hệ thống sẽ tự động tắt. Thời gian tự động tắt nguồn có thể
được cài đặt lên đến 240 phút.
Khi hết thời gian tự động tắt nguồn đã đặt, giao diện sẽ nhắc: Tự động tắt nguồn.
6.2.

Tắt nguồn thủ công

Nhấn và giữ nút Nguồn trong 2 giây, Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 hiển thị “Tắt
nguồn”, sau đó tắt Màn hình theo dõi sản nhi FM800
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III.

Tổng quan về Màn hình theo dõi sản nhi FM8007



Tổng quan về Màn hình theo dõi sản nhi FM8007



Khung cảnh phía trước



Hoạt động và chức năng của phím



Giao diện bên ngoài
1. Tổng quan về Màn hình theo dõi sản nhi FM8007

Những yêu cầu về môi trường


Nhiệt độ

- Hoạt động: +5℃ ~ +40℃
- Vận chuyển và lưu trữ: -10℃ ~ +55℃


Độ ẩm

- Hoạt động: <85%
- Áp suất khí quyển: 86kPa ~ 106kPa
- Vận chuyển và bảo quản: <93%
- Áp suất khí quyển: 86kPa ~ 106kPa


Yêu cầu công suất

- Điện áp cung cấp: AC100-240V, 50 / 60HZ
- Công suất tối đa: Ptối đa= 70VA Pin:
- Pin lithium 7.4V
Không sử dụng vượt quá các yêu cầu về môi trường và yêu cầu về nguồn điện đã chỉ định, nếu
không Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 có thể không hoạt động bình thường.
Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 này áp dụng cho việc theo dõi tại giường của thai nhi, phụ
nữ có thai và bệnh nhân trên điện tâm đồ, huyết áp không xâm lấn (NIBP), độ bão hòa oxy
(SPO2), hô hấp (RESP) và các thông số chính khác trong cuộc sống. Nó tích hợp tính năng đo
thông số, hiển thị và ghi đầu ra, nhỏ gọn, nhẹ và dễ sử dụng. Giao diện hiển thị độ phân giải cao
có thể hiển thị rõ ràng các dạng sóng và tất cả các thông số theo dõi.
2. Mặt trước
Mặt trước của Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 được hiển thị trong Hình 3-1. Nó có một
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giao diện thân thiện và tất cả các hoạt động đều có sẵn thông qua các nút và đĩa mã hóa trên
bảng điều khiển phía trước (① ~⑮ được hiển thị trong Hình 3-1). Để biết thêm thông tin, hãy
xem 3.3 Hoạt động và Chức năng của Phím.
12
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1

9
10

1

11

8

Hình 3-1 Mặt trước
①Phím đóng băng ②Khóa NIBP ③Bác sĩ đánh dấu được sử dụng ④Phím Shift ⑤Tăng

âm lượng

⑥ Giảm âm lượng ⑦Khóa in ⑧Khóa đặt lại TOCO ⑨Giá đỡ đầu dò ⑩Mã hoá

⑪Hộp máy in

⑫Đèn hiệu ⑬Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 hiển thị ⑭Chìa khóa khởi động cho

hộp máy in ⑮Phím nguồn
2.1.

Phím đóng băng:

Nhấn một lần, thiết bị vào trạng thái đóng băng, giao diện chính hiển thị “đóng băng”, nhấn một
lần nữa, xóa trạng thái đóng băng, trở lại trạng thái theo dõi.
2.2.

Khóa NIBP:

Nhấn phím này để bắt đầu đo NIBP, nhấn lại trong khi đo sẽ dừng lại.
Bác sĩ đánh dấu được sử dụng: Nó được đánh dấu bởi bác sĩ cho sự kiện lâm sàng. Nhấn phím
này một lần, biểu tượng Sự kiện sẽ hiển thị trên Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 hiển thị.
Phím Shift: Dưới Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 sinh đôi, chuyển đầu ra giữa âm thanh
FHR1 và FHR2.
Tăng âm lượng: Ở trạng thái theo dõi, hãy nhấn nó để tăng âm lượng. Ở trạng thái đóng băng,
nhấn để phát lại các bản ghi đã lưu để chuyển tiếp
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2.3.

Giảm âm lượng:

Ở trạng thái theo dõi, nhấn nó để giảm âm lượng. Ở trạng thái đóng băng, hãy nhấn nó để phát
lại các bản ghi đã lưu trữ trở lại
Chìa khóa in ấn: Sau khi nạp giấy, nhấp vào nút này để vào trạng thái in, sau đó nhấp để dừng,
in ra 3 cm giấy. Trong trạng thái đóng băng, nhấn để in ra các bản ghi đang hiển thị. Nhấn lại,
dừng In.
2.4.

Phím Reset TOCO:

Nhấn phím này một lần, giá trị đọc TOCO sẽ được đặt lại về giá trị đặt trước
3. Hoạt động và chức năng của các phím
3.1.

Giá đỡ đầu dò:

Các cổng kết nối đầu dò và thiết bị chính
3.2.

Bộ mã hóa:

Ở trạng thái theo dõi, xoay bộ mã hóa, có một khung màu xanh dương thô trong vùng hiển thị
thông số hoặc vùng hiển thị trạng thái, nhấn bộ mã hóa để vào MENU FETAL & MENU hoặc
MENU THIẾT LẬP HỆ THỐNG, sau đó xoay lại để chọn mục cài đặt tương ứng. Ở trạng thái
đóng băng, hãy xoay bộ mã hóa để xem lại các bản ghi.
3.3.

Hộp máy in:

Nạp giấy máy in vào đây sau khi mở.
3.4.

Đèn báo:

Ở trạng thái bình thường, đèn báo màu xanh lá cây; Theo dõi, nó sẽ nhấp nháy khi nhịp tim thai
thay đổi, nếu nhịp tim nằm trong phạm vi cài đặt an toàn, đèn sẽ có màu xanh lá cây, nếu không
sẽ là màu đỏ.
3.5.

Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 hiển thị:

Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 TFT 7 ”hiển thị dạng sóng, menu, báo động và đo lường
sinh lý tham số và như vậy.
3.6.

Chìa khóa khởi động cho hộp máy in:

Nhấn phím này để mở hộp máy in.
3.7.

Phím nguồn:

Nhấn vào đó khoảng 2 giây để bật, nhấn lại khoảng 2 giây để tắt. Trong trạng thái theo dõi, nhấn
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nhẹ nó một lần, Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 sẽ được làm mới và có ID thai mới, đồng
thời, các bản ghi FM sẽ được xóa. Nút nguồn
4. Giao diện bên ngoài
Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động, các giao diện khác nhau được đặt ở các phần khác
nhau của Màn hình theo dõi sản nhi FM8007.

KHÔNG DÂY

Hình 3-2 Bảng điều khiển bên trái

Hình 3-3 Bảng điều khiển bên phải

 Mô tả giao diện:
NET: được giữ lại.
USB: được giữ lại.
DC15V 3.3A: ổ cắm đầu vào bộ điều hợp: dương bên trong, âm bên ngoài
FHR1: cổng đầu dò 3 trong 1 (đầu dò nhịp tim thai, đầu dò TOCO, dấu hiệu chuyển
động của thai nhi
FHR2: cổng đầu dò siêu âm thứ hai khi thực hiện theo dõi song sinh (tùy chọn).
SpO2: ổng của đầu dò SpO2 mẹ.
NIBP: cổng đầu vào vòng bít NIBP của mẹ
TEMP: Cổng thăm dò nhiệt độ của mẹ (tùy chọn) WAKER:
WAKER: Cổng thiết bị kích thích âm thanh thai nhi (FAS) (tùy chọn)
IV.

Giao diện hiển thị Màn hình theo dõi sản nhi FM8007

 Tổng quan
 Mô tả giao diện chính
 Mô tả Giao diện Cài đặt Menu
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1. Tổng quan
Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 đa thông số cho Thai nhi / Phụ nữ mang thai / Bệnh nhân
có các kiểu máy: 3 thông số, 6 thông số và 9 thông số, các chức năng theo dõi là:

Chức năng

Ba tham số

Sáu tham số

Giao diện

Giao diện bào thai

Giao diện bào thai, sáu thông số

Nhịp tim thai nhi (FHR)

Dạng sóng / Dạng số

Dạng sóng / Dạng số

Áp suất co của tử cung (TOCO)

Dạng sóng / Dạng số

Dạng sóng / Dạng số

Bào thai chuyển động

Dạng sóng / Dạng số

Dạng sóng / Dạng số

Tốc độ xung (MHR)

Không có

Giá trị số

Oxy trong máu (SPO2)

Không có

Giá trị số

Huyết áp (NIBP)

Không có

Giá trị số

Mô hình

(AFM / MFM)

2. Mô tả giao diện chính
Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 đa thông số của Thai nhi / Phụ nữ mang thai / Bệnh nhân
là Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 TFT màn hình 7,0 inch, máy có thể hiển thị thông tin về
phụ nữ mang thai, dạng sóng và dạng số, trạng thái theo dõi, thông tin cảnh báo và các thủ thuật
khác.
Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 có giao diện thai nhi, giao diện sáu tham số và giao diện
mẹ-thai nhi, như trong bên dưới Giao diện theo dõi có ba phần:①Dạng sóng;②Thông
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số;③Thông tin
2.1.


Dạng sóng
Giao diện thai nhi / giao diện sáu tham số: Các dạng sóng từ trên xuống dưới là:
- Dạng sóng FHR (được hiển thị dưới dạng hai dạng sóng FHR cho các cặp song
sinh, khoảng cách giữa hai dạng sóng được xác định bởi giá trị tách đôi do hệ
thống đặt)
- Dạng sóng áp suất co bóp tử cung
- Dạng sóng chuyển động của thai nhi (người dùng có thể chọn hiển thị hoặc đóng
dạng sóng theo yêu cầu)



2.2.

Giao diện mẹ - thai nhi: các dạng sóng từ trên xuống dưới là:
-

Dạng sóng điện tâm đồ

-

Dạng sóng hô hấp

-

Dạng sóng oxy máu.
Thông số

Phần thông số bên phải Màn hình theo dõi sản nhi FM8007：
• Nhịp tim của thai nhi (FHR)
Nhịp tim thai nhi mỗi phút (Đơn vị: bpm)
Báo động tắt; chỉ hiển thị khi tắt báo động.
Chỉ báo âm lượng loa ở tám mức (0-7); khi hệ thống hiển thị, bạn có thể điều chỉnh âm
lượng thông qua nút Tăng / Giảm trên bảng điều khiển. (20) Các giá trị phân tách của đường cong
FHR1 và đường cong FHR2.
• Co tử cung (TOCO)
Hiển thị giá trị co hồi tử cung (giá trị tương đối từ 0 đến 100). Giá trị này không có ý nghĩa ở
trạng thái đông lạnh. (20) Giá trị cơ bản co hồi tử cung, có thể điều chỉnh
• Chuyển động của thai nhi (FM)
AFM: Đếm cử động thai nhi tự động, MFM: Đếm cử động thai nhi bằng tay
• Độ bão hòa oxy (SPO2): Độ bão hòa oxy SPO2 (đơn vị:%)
• Nhịp tim / nhịp tim (PR): đơn vị: xung / phút.
•

Huyết áp không xâm lấn (NIBP)
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Huyết áp tâm thu / trung bình / tâm trương (S / M / D, Đơn vị: mmHg hoặc kPa)
Người dùng có thể cài đặt chi tiết các thông số theo dõi và Màn hình theo dõi sản nhi
FM8007 chính hiển thị menu tương ứng trong cài đặt cụ thể. Phương pháp cụ thể sẽ được mô tả
chi tiết trong chương theo dõi thông số.
2.3.

Thông tin

Phần thông tin ở dưới cùng của Màn hình theo dõi sản nhi FM8007, hiển thị tình trạng hiện tại
của thai phụ và Màn hình theo dõi sản nhi FM8007. Từ trái sang phải: dấu nguồn, dấu mạng, dấu
in, tốc độ in, ID phụ nữ mang thai, dấu âm lượng báo động, thông tin báo động, ngày / giờ.
Dấu điện: Khi nguồn điện bên ngoài được kết nối, biểu tượng cuộn pin hiện lên
là pin đang được sạc. Sau khi được sạc đầy, biểu tượng thay đổi thành.

nghĩa

. Khi sử dụng nguộn

điện bên ngoài và pin đã được sạch đầy. Khi sử dụng nguồn điện của pin, biểu tượng

sẽ hiện

lên và cho biết tình trạng hiện tại của pin.
Nhãn hiệu mạng: Khi kết nối với trạm trung tâm, biểu tượng mạng hiện lên

và khi bị ngắt

kết nối, biểu tượng thay đổi
Tốc độ in: Khi bắt đầu in, biểu tượng

đang nhấp nháy.Khi dừng in, biểu tượng máy in sẽ

thay đổi thành
Tốc độ in: tốc độ cài đặt: 1 cm/phút, 2 cm/phút hoặc 3 cm/phút.
ID phụ nữ mang thai: sau mỗi lần khởi động, hệ thống sẽ tự động tạo ra một số thứ tự theo
ngày giờ. Số sê-ri có thể được thay đổi trong quá trình theo dõi và ID đã thay đổi chỉ có giá trị
cho dữ liệu sau này.
Dấu âm lượng báo động:
đặt trong menu. Nhấn biểu tượng

cho biết âm lượng báo động hiện tại, có thể được đặt trong
để tắt trạng thái báo thức cho đến khi có trạng thái báo

động mới xuất hiện sự kiện xảy ra; nhấn và giữ dấu

để bắt đầu tạm dừng trạng thái

báo động với thời lượng là 2 phút. Trong khoảng thời gian tạm dừng báo động, nó sẽ không báo
động ngay cả khi sự kiện báo động xảy ra.
Thông tin báo động: Khi báo động xảy ra, vị trí này cho biết lý do báo động; nếu cảnh báo
giới hạn tham số được đặt thành BẬT, tùy chọn sẽ hiển thị thông tin cảnh báo tham số khi cảnh
báo xảy ra. Khi hết giấy, cửa chưa đóng hoặc máy in bị trục trặc, hệ thống sẽ báo động và hiển thị
Print Alarm Info, cho biết máy in đang ở trạng thái không bình thường.
Nút xếp hạng

: Nhấp vào nút này để vào Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 xếp hạng.
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Ngày giờ: Ngày giờ theo dõi; ở trạng thái đóng băng, nó hiển thị ngày và thời gian bắt đầu của
các bản ghi theo dõi.
3. Mô tả Giao diện Cài đặt Menu
3.1

Menu chính:

 Nhấp để thao tác chạm = Quay bánh xe mã + Nhấn bánh xe mã Vào menu chính theo
các bước sau:
Xoay đĩa mã hóa -> chọn phần tham số ở bên phải Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 và
nhấn đĩa mã hóa để vào giao diện menu Chính.
Thao tác trong giao diện này rất đơn giản và dễ dàng: Xoay đĩa mã hóa, nhấn đĩa mã hóa để
xác nhận khi một mục chuyển sang màu xanh lam để vào giao diện Cài đặt hoặc chạm vào một
mục nhất định để truy cập giao diện cài đặt của mục này.
Các thông số chi tiết của giao diện như dưới đây:

Date Setup

Đặt ngày và giờ hệ thống

System Setup

Đặt các thông số hệ thống

Print Setup

Đặt các thông số in

Alarm Setup

Thiết lập thông tin báo động

Color Setup

Đặt màu tham số

Mainten

Đặt thông tin bảo trì

Fetal Param
Mat.Info

Cài đặt các thông số của thai nhi
Thông tin liên quan của phụ nữ mang
thai

NIBP Setup

Đặt thông số huyết áp

Score Setup

Thiết lập thông tin xếp hạng
20

Hoạt động trong mỗi giao diện cài đặt như sau: Xoay đĩa mã hóa, khi một mục chuyển sang
màu xanh lam -> nhấn đĩa mã hóa để xác nhận và bật lên các thông số có thể điều chỉnh -> sau đó
xoay đĩa mã hóa để chọn -> nhấn đĩa mã hóa để xác nhận, cuối cùng xoay đĩa mã hóa sang X và
nhấn đĩa mã hóa để thoát cài đặt.
Hoặc có thể:
Chạm vào một mục nhất định để bật lên các thông số có thể điều chỉnh của mục này. Sau đó,
chạm vào thông số cần thiết. Cuối cùng chạm vào【X】để thoát khỏi mục này.

3.2

Ngày

Đặt ngày và giờ hệ thống (24 giờ).
Đặt ngày, giờ và định dạng ngày của hệ thống thành hệ thống 24 giờ.

3.3

Hệ thống
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Độ dài in (Print Length): Đặt thời lượng in (lên đến 60 phút); khi hết thời gian in, đang in
dừng lại. 0 chỉ ra rằng chức năng không hợp lệ.
Chế độ hiển thị (Dislay Mode): Chọn “Theo dõi” hoặc “Trình diễn”. Ở chế độ demo, giao
diện đường cong hiển thị “DEMO”.
Tốc độ hiển thị (Dislay Speed): Điều chỉnh tốc độ hiển thị đường cong; các tùy chọn khả dụng
là X1, X2, X4 và X8.
Ngôn ngữ (Language): Chuyển đổi ngôn ngữ.
Tắt nguồn (Power Off); 0 cho biết rằng chức năng bị vô hiệu hóa; các giá trị khác chỉ ra rằng
nếu thời gian không có tín hiệu vượt quá giá trị, hệ thống sẽ tự động tắt. Thời gian tự động tắt
nguồn có thể được cài đặt lên đến 240 phút.
Đặt âm lượng báo động (ALM Volume); các tùy chọn khả dụng là 0, 1, 2 và 3.
Cài đặt gốc (Factory Settings): Nhấn tùy chọn này để khôi phục hệ thống về các giá trị mặc
định của nó.
3.4

In

Tốc độ PRT (PRT Speed): Điều chỉnh tốc độ in; các tùy chọn có sẵn là 1 cm/phút, 2 cm/phút
và
3 cm/phút.
Mật độ PRT (PRT Density): Điều chỉnh mật độ in của các đường cong để phù hợp với nhiệt
khác nhau giấy; các tùy chọn khả dụng là 1, 2, 3, 4 và 5.
Bốn thao tác sau để đảm bảo rằng bạn có thể in với giấy in 112mm các thông số kỹ thuật
khác nhau:
Vị trí TOCO 0: Điều chỉnh vị trí in của TOCO 0
Vị trí TOCO 100 Vị trí: Điều chỉnh vị trí in của TOCO 100
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Vị trí FHR 90 Vị trí: Điều chỉnh vị trí in của FHR 90
Vị trí FHR 210: Điều chỉnh vị trí in của FHR 210
Phương pháp điều chỉnh như sau:
Trong giao diện cài đặt in, xoay đĩa mã hóa để chọn một trong các mục, nhấn đĩa mã hóa để
xác nhận và nhập menu phụ, và máy in bắt đầu in bốn dòng trên giấy in, đó là UC 0, UC 100,
FHR 90 và FHR 200 tương ứng. Nếu một vị trí có độ lệch, hãy điều chỉnh trong menu phụ để làm
cho các vị trí trùng khớp. Sau khi điều chỉnh, nhấp vào X ở đầu menu phụ để đóng menu phụ và
dừng in.
Hệ thống này có thể in với giấy in 112mm có quy cách khác nhau.

3.5

Thiết lập cảnh báo

Báo động thai nhi (Fetal Alarm): Vào giao diện cài đặt cảnh báo thông số thai nhi.
Báo động NIBP & SpO2 : Vào giao diện cài đặt báo động thông số huyết áp và oxy

Alarm Enable: Cho phép kích hoạt cảnh báo ngoài giới hạn thông số thai nhi; BẬT – TẮT
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Mức báo động: Mức độ báo động ưu tiên: cao, trung bình và thấp.
ALM HI_LIMIT: Giới hạn max của cảnh báo FHR; các tùy chọn khả dụng là 160, 170, 180
và 190
bpm.
ALM LO_LIMIT: Giới hạn min của cảnh báo FHR; các tùy chọn khả dụng là 90, 100, 110
và 120
bpm.
Alarm Delay: Thời gian kích hoạt; khoảng thời gian từ khi phát hiện ra FHR vượt quá giới hạn
cho đến khi cảnh báo đã bắt đầu; các tùy chọn khả dụng là 15 giây và 30 giây; khi cảnh báo được
đặt thành BẬT, âm thanh cảnh báo sẽ được tạo ra khi hết thời gian kích hoạt.
PRT_ALM ENABLE: Có bật cảnh báo lỗi in hay không; BẬT --- Kích hoạt; TẮT --- Tắt.

BẬT / TẮT: Có bật cảnh báo ngoài giới hạn thông số hay không; BẬT --- Kích hoạt; TẮT --Tắt. Mức độ: Ưu tiên báo động: cao, trung bình và thấp.
HI_LIMIT: Giới hạn cao của cảnh báo thông số. Giới hạn cao của tâm thu, tâm trương và
trung bình
áp suất là 35 ~ 250mmHg, và bước nhảy là 5; giới hạn cao của phạm vi oxy trong máu là 86 ~
100 và bước nhảy là 1.
LO_HIMIT: Giới hạn dưới của cảnh báo thông số. Giới hạn dưới của tâm thu, tâm trương và
trung bình
áp suất là 30 ~ 245mmHg, và bước nhảy là 5; giới hạn dưới của phạm vi oxy trong máu là 85 ~
99 và bước nhảy là 1.
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3.6

Màu sắc

Đặt màu sắc của các thông số trong giao diện.
Bình thường: cho biết vùng hiển thị bình thường FHR, nghĩa là, các giá trị giữa giới hạn trên
và giới hạn dưới của cảnh báo FHR.

3.7

Bảo trì

Bệnh viện: Có thể chỉnh sửa bằng cách nhập tên bệnh viện, tên này có thể được lưu sau khi
tắt. Bạn có thể nhập tối đa 20 ký tự.
Màn hình theo dõi sản nhi FM8007: Giao diện theo dõi hiển thị biểu mẫu, bao gồm cả giao
diện thai nhi, giao diện sáu tham số và giao diện mẹ-thai nhi.
Phạm vi FHR: Phạm vi hiển thị của đường cong tim thai: 50-210 bpm / 30-240 bpm.
Grid: lưới hiển thị trên Màn hình theo dõi sản nhi FM8007, ON nghĩa là hiển thị, OFF nghĩa
là không
trưng bày.
Mạng: kết nối với Hệ thống Theo dõi Trung tâm, TCP / IP hoặc RS485 tùy chọn.
25

Hiệu chuẩn cảm ứng: vào chế độ hiệu chuẩn Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 cảm ứng.
Phiên bản: Số phiên bản phần mềm; không điều chỉnh được.

3.8

Thông số thai nhi

Twin Offset: Ở trạng thái sinh đôi, để tránh đường cong FHR2 trùng với đường cong FHR1,
hãy hạ thấp vị trí của đường cong FHR2 đối với một số điểm đơn vị, là các giá trị phân tách
đường cong; các tùy chọn có sẵn là 0, 20, 30; 0 cho biết không có sự phân tách. Đơn vị: bpm.
FM Trace: Hiển thị hoặc đóng đường cong chuyển động của thai nhi trên giao diện. Đường
cong chuyển động của thai nhi là đường cong co bóp tử cung thể hiện trong vùng TOCO, cho
biết thông tin động về chuyển động của thai nhi; chọn “BẬT” để hiển thị đường cong của thai nhi
hoặc chọn “TẮT” để ẩn.
Đếm FM: “Thủ công” và “Tự động” có sẵn; chọn “Tự động” và Màn hình theo dõi sản nhi
FM8007 hiển thị
“Chuyển động tự động của thai nhi” ở bên phải khu vực chuyển động của thai nhi; chọn “Thủ
công” và Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 hiển thị “Chuyển động của thai nhi bằng tay” ở bên
phải khu vực chuyển động của thai nhi. Về “Chuyển động của thai nhi tự động” và “Chuyển động
của thai nhi bằng tay”, hãy tham khảo mô tả về chuyển động của thai nhi trong Chương 7.
FM Threshold: Ngưỡng cử động thai nhi tự động, có thể điều chỉnh từ 10% đến 80%; bào
thai ngưỡng cử động cho biết phần trăm cường độ cử động của thai nhi; nếu 10% được chọn,
một thay đổi nhỏ của thai nhi được tính là cử động của thai nhi; nếu chọn 80% thì chỉ tính cử
động mạnh của thai nhi; nên đặt thành 40% ~ 60%. Nếu 'đếm chuyển động của thai nhi' được đặt
thành 'Tự động', tức là chuyển động của thai nhi tự động, thì cài đặt này có hiệu lực.
Kênh FHR: Chọn kênh âm tim thai.
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TOCO Reset: Chọn giá trị đặt lại cơn co tử cung; các tùy chọn có sẵn là 0, 05, 10, 15 và 20.

3.9

Thông tin về phụ nữ mang thai

ID: Giấy tờ tùy thân của sản phụ được theo dõi; nếu nó không được đặt, hệ thống sẽ tự động
tạo một ID theo ngày và giờ.
Tên: Chọn tùy chọn này để vào giao diện nhập tên, chỉ chấp nhận số và các chữ cái tiếng
Anh. Tên này sẽ không được lưu sau khi tắt máy.
Cử chỉ. Tuần: Tuổi thai từ 25 ~ 44.
Cử chỉ. Ngày: Số ngày sau khi bỏ số tuần thai: 0 ~ 6. Ngày chửa: Các lần thai.
ID giường: Đặt giường khi được nối mạng với ga trung tâm. Tùy chọn kết nối mạng R485
tương ứng với 1-4; tùy chọn mạng TCP / IP tương ứng với 1-32.
3.10

Huyết áp

Chế độ đo: Chế độ đo huyết áp: “Tự động” và “Thủ công” khả dụng. Chế độ đo đã chọn có
thể được hiển thị trong phần giá trị huyết áp trong giao diện theo dõi.
Đo số nguyên: 03, 05, 10, 20, 30, 60, 90, 120 và 240; đơn vị: min; chỉ khi Chế độ đo là “Tự
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động”, giá trị khoảng thời gian đo có hiệu lực.
Đơn vị: Đơn vị huyết áp, kPa hoặc mmHg.
Kiểm tra áp kế: Nhấp vào tùy chọn này để quay lại giao diện theo dõi và khu vực hiển thị giá
trị huyết ấp sẽ nhắc nhở: Kiểm tra rò rỉ không khí; dấu nhắc biến mất khi quá trình kiểm tra
hoàn thành. Nếu không khí bị rò rỉ, nó sẽ nhắc "Rò rỉ khí" sau khi thử nghiệm. Trong quá trình
kiểm tra, nhấn nút ‘Đo huyết áp’ để hủy thử nghiệm.

3.11

Đánh giá, xếp hạng

Tiêu chí xếp hạng: Tham chiếu của xếp hạng; các tùy chọn có sẵn là Fischer và Krebs.
Loại thí nghiệm: NST, CS-NST, OCT và CST
4. Hoạt động sao lưu:
Trong menu Màn hình theo dõi sản nhi FM8007, chọn 'Back' để quay lại từng bước các menu
trước đó hoặc nhấn nút UC Reset để quay lại giao diện theo dõi trực tiếp.
Ở trạng thái menu, hệ thống vẫn có thể tính được nhịp tim thai theo thời gian thực và áp suất
co bóp tử cung; nếu hệ thống ở trong trạng thái thời gian thực, bạn vẫn có thể in trong thời gian
thực.
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V.

Theo dõi FHR

 Xác định sai MHR là Giới thiệu FHR
 Cài đặt FHR
 Theo dõi FHR
 Các triệu chứng thường gặp khi theo dõi thai nhi
 Làm sạch và bảo dưỡng theo dõi thai nhi
1. Xác định nhầm MHR là FHR
Không phải lúc nào thai nhi vẫn còn sống khi Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 phát hiện
FHR. Trước khi theo dõi, xác nhận rằng thai nhi vẫn còn sống, và sau đó xác nhận rằng thai nhi là
nguồn nhịp tim được ghi lại (xem 1.1 Xác nhận thai nhi vẫn còn sống trước khi theo dõi).
Các ví dụ sau đây chỉ ra cách MHR bị xác định nhầm là FHR.
●Khi sử dụng đầu dò siêu âm:
-

Nguồn tín hiệu của mẹ có thể được thu nhận, chẳng hạn như nhịp đập của tim mẹ, động
mạch chủ hoặc các mạch lớn khác.

-

Khi MHR cao hơn giá trị bình thường (đặc biệt là trên 100bpm), việc xác định sai có
thể xảy ra.

●Khi đường cong chuyển động của thai nhi (FM) được sử dụng:
Hãy nhớ rằng dấu FM duy nhất trên dấu vết thai nhi không phải lúc nào cũng cho thấy thai nhi
vẫn còn sống. Ví dụ, vạch FM vẫn xuất hiện khi thai chết lưu trong các điều kiện sau:
-

Thai chết lưu di chuyển trong hoặc sau khi mẹ di chuyển.

-

Thai chết lưu di chuyển trong và sau khi sờ thấy chuyển động nhân tạo của thai (đặc biệt
nếu áp lực đè lên quá lớn).

2. Giới thiệu
Theo dõi FHR đạt được dựa trên Hiệu ứng Doppler. Chúng ta biết rằng một tần số sóng siêu
âm nhất định sẽ bị phản xạ khi gặp chướng ngại vật trong quá trình truyền sóng. Nếu vật đứng
yên thì sóng phản xạ và sóng truyền qua có cùng tần số. Khi vật chuyển động, tần số phản xạ sẽ
thay đổi. Tần số phản xạ của vật quay lại nguồn âm càng cao thì tần số phản xạ của vật quay lại
nguồn âm càng thấp. Vật chuyển động càng nhanh thì tần số thay đổi càng lớn. Hiệu ứng này
được gọi là Hiệu ứng Doppler. Về mặt lâm sàng, cảm biến siêu âm được sử dụng để phát ra sóng
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siêu âm đến cơ thể con người, tín hiệu tiếng vọng thay đổi khi gặp các cơ quan đang chuyển
động, chẳng hạn như tim và nhịp tim được bắt nguồn bằng cách xử lý tín hiệu tiếng vọng.
Về mặt lâm sàng, vị trí tốt nhất để theo dõi nhịp tim bằng Doppler là thai nhi quay lưng về
phía bụng mẹ. Nếu thai quay mặt vào bụng, tay và chân sẽ ảnh hưởng đến tiếng vang, thai quay
đầu làm tim lệch khỏi vùng chiếu xạ của đầu dò, tín hiệu echo sẽ bị phân rã, một số thành phần
Doppler biến mất.
Vị trí thăm dò tim thai

Hình 5-1 Bảng điều khiển bên phải
Đầu dò tim thai được kết nối với ổ cắm đầu dò ba trong một FHR1 và ổ cắm đầu dò thứ cấp
FHR2 trong Hình 5-1.
Cảnh báo:
Vui lòng sử dụng các phụ kiện do nhà sản xuất hoặc khuyến nghị.
3. Cài đặt FHR
Cài đặt FHR bao gồm: Tách đường cong (đối với sinh đôi), giới hạn báo động trên, giới hạn
báo động dưới, công tắc báo động, mức báo động, âm lượng báo động, kênh âm báo thai (đối
với song thai), v.v.
Chú ý:
Giới hạn cao của cảnh báo FHR thường được đặt thành 160bpm và giới hạn thấp hơn
được đặt thành 120bpm. Vui lòng đặt công tắc cảnh báo thành BẬT để có thể phát hiện kịp thời
các bất thường của FHR
4. Theo dõi FHR
Đo FHR là lấy tim thai bằng thành bụng của mẹ: đặt đầu dò siêu âm vào bụng thai phụ, cảm
biến sẽ phát ra tín hiệu siêu âm năng lượng thấp để tim thai và nhận tín hiệu vọng lại từ tim thai.
4.1.

Các phương pháp và bước thu nhận tín hiệu FHR:

1) Tìm vị trí tim thai mạnh nhất bằng ống nghe, hoặc chạm vào vị trí của thai nhi và tìm vị trí tối
ưu của thai nhi;
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2) Lớp phủ chất kết nối đồng đều trên bề mặt âm thanh của đầu dò siêu âm;
3) Đặt đầu dò siêu âm về phía thai nhi của mẹ, di chuyển chậm và lắng nghe tín hiệu tim thai
cho đến khi bạn tìm thấy tín hiệu tim thai rõ ràng nhất;
4) Cố định đầu dò siêu âm bằng băng, sau đó điều chỉnh để tín hiệu rõ ràng và thiết bị có thể
đếm chính xác; nếu thai nằm ngôi đầu, vị trí tốt nhất thường là ở bên trái hoặc bên phải dưới rốn;
nếu thai nhi ở tư thế ngôi mông, vị trí tốt nhất có thể là phía trên tử cung;
5) Kiểm tra xem giá trị FHR do Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 hiển thị có xuất hiện
không.
Trong quá trình theo dõi, Monitor luôn để âm lượng với nhịp tim thai nghe rõ ràng. Không tắt
hoàn toàn âm thanh của Màn hình theo dõi sản nhi FM8007;
6) Khi có cử động mạnh của thai nhi, cơn co tử cung hoặc cử động cơ thể của thai phụ, vị trí tim
thai có thể thay đổi rất nhiều, không nghe rõ được nhịp đập của tim thai. Trong trường hợp này,
hãy điều chỉnh vị trí của đầu dò siêu âm để lấy lại các tín hiệu tim thai tuyệt vời.
Chý ý:
Hồ sơ theo dõi có chất lượng tốt nhất chỉ có thể đạt được khi đầu dò được đặt ở vị trí tốt
nhất.
Cảnh báo:
Không tắt âm lượng loa trong khi theo dõi. Khi tín hiệu FHR rất yếu (tim thai bất thường
hoặc tim thai trôi ra rìa của vùng phát hiện đầu dò) hoặc không có tín hiệu FHR (tim thai trôi ra
khỏi vùng phát hiện đầu dò hoặc thai chết lưu) và hầu như không nghe thấy nhịp tim thai. nghe
qua loa, cần đặc biệt chú ý trong trường hợp này. Con số FHR hiển thị trên Màn hình theo dõi sản
nhi FM8007 là vô nghĩa.
4.2.

Theo dõi thai nhi đơn

Theo dõi một thai. Xác định vị trí tim thai và buộc đầu dò siêu âm theo 5.3.1 Các phương pháp
và bước thu nhận tín hiệu FHR.
Trong quá trình theo dõi, Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 sẽ hiển thị giá trị FHR và đường
cong tương ứng. Nếu FHR lớn hơn giới hạn cảnh báo trên hoặc thấp hơn giới hạn cảnh báo dưới,
chỉ báo trên bảng điều khiển phía trước của Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 sẽ chuyển từ
màu xanh lá cây sang màu đỏ và nhấp nháy. Nếu thời gian vượt quá giới hạn FHR vượt quá độ
trễ cảnh báo đã đặt, hệ thống sẽ báo động nếu cảnh báo được bật, dưới cùng của Màn hình theo
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dõi sản nhi FM8007 có lời nhắc và biểu tượng cảnh báo

xuất hiện phía trên đường cong

FHR; nếu báo động bị tắt, dấu nhắc báo động và biểu tượng báo động sẽ không xuất hiện.
4.3.

Theo dõi sinh đôi

Theo dõi các cặp song sinh. Xác định vị trí tim thai và buộc đầu dò siêu âm chính và phụ theo
5.3.1 Các phương pháp và bước thu nhận tín hiệu FHR. Để quan sát rõ hai đường cong FHR, nên
đặt giá trị phân tách của đường cong sinh đôi (tức là giá trị khác 0).
Tách đường cong: Ở trạng thái sinh đôi, để tránh đường cong FHR2 trùng với đường cong
FHR1, hãy hạ thấp vị trí của đường cong FHR2 cho một số điểm đơn vị, đó là các giá trị phân
tách đường cong; các tùy chọn có sẵn là 0, 20, 30; 0 cho biết không có sự phân tách. Nếu 20
được chọn, đường cong FHR2 thấp hơn 20BPM so với đường cong thực; giá trị FHR2 được hiển
thị trong vùng tham số ở bên phải là giá trị true và không bị ảnh hưởng bởi cài đặt phân tách
đường cong.
Xác định âm thanh phát ra từ đầu dò chính (FHR1) hoặc đầu dò phụ (FHR2) bằng cách cài đặt
kênh âm tim của thai nhi.
Trong quá trình theo dõi, Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 sẽ hiển thị hai giá trị FHR và
các đường cong tương ứng. Nếu FHR lớn hơn giới hạn cảnh báo trên hoặc thấp hơn giới hạn
cảnh báo dưới, chỉ báo trên bảng điều khiển phía trước của Màn hình theo dõi sản nhi FM8007
sẽ chuyển từ xanh sang đỏ (báo động mức cao) hoặc vàng (báo động mức trung bình / thấp) và
nhấp nháy. Nếu thời gian vượt quá giới hạn FHR vượt quá độ trễ cảnh báo đã đặt, hệ thống sẽ báo
động nếu cảnh báo được bật, phía dưới Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 có lời nhắc, và biểu
tượng cảnh báo

xuất hiện phía trên đường cong FHR; nếu báo động bị tắt, dấu nhắc báo động

và biểu tượng báo động sẽ không xuất hiện.
Để theo dõi thai đơn bằng Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 song thai, vui lòng chọn FHR1
làm kênh âm thanh của thai nhi, nếu không bạn không thể nghe được âm báo của tim thai.
5. Các triệu chứng phổ biến khi theo dõi thai nhi
Phạm vi bình thường của đường cơ sở FHR là 120 ~ 160 nhịp / phút (BPM), và những thay đổi
cơ bản là những thay đổi trong 15 phút.
(1) Nhịp tim nhanh của thai nhi:
Nhịp tim cơ bản vượt quá 160BPM, và các yếu tố liên quan hoặc dẫn đến nhịp tim nhanh bao
gồm: thiếu oxy ở thai nhi, sốt ở mẹ, cường giáp ở mẹ, thiếu máu ở thai nhi, viêm màng ối; nhịp
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tim nhanh của thai nhi thường đi kèm với sự thay đổi nhịp tim biến mất.
(2) Nhịp tim chậm của thai nhi:
Đường cơ sở nhịp tim thấp hơn 120BPM.
(3) Sự thay đổi nhịp tim:
Sự thay đổi nhịp tim là một đặc điểm quan trọng để ước tính tình trạng của thai nhi tại bất kỳ
thời điểm nào. Nó phản ánh tính toàn vẹn của hệ thống điều hòa thần kinh và hệ thống tim mạch
của tim thai, bao gồm cả sự thay đổi ngắn hạn và dài hạn.
Sự thay đổi ngắn hạn là sự không đều giữa các nhịp tim và gây ra bởi lỗi của chu kỳ hoạt động
điện tim bình thường.
Độ biến thiên dài hạn là sự dao động của đường cong nhịp tim.
Gia tốc là nhịp tim thay đổi định kỳ trên mức cơ bản FHR và liên quan đến chuyển động của
thai nhi và các cơn co thắt tử cung.
Giảm tốc là nhịp tim thay đổi định kỳ dưới mức cơ bản FHR. Không giống như sự thay đổi
đường cơ sở, thời gian giảm tốc tương đối ngắn, thường dưới 10 phút. Theo hình dạng và mối
quan hệ với chu kỳ co hồi tử cung, có thể chia nó thành ba loại sau:
① Giảm tốc sớm: Đặc điểm dễ thấy là FHR bắt đầu giảm trước khi có cơn co tử cung và trở

về mức cơ bản sau cơn co tử cung. Nó thường liên quan đến áp lực lên não của thai nhi.

② Giảm tốc độ muộn: Đặc điểm rõ ràng là FHR bắt đầu giảm khi cơn co tử cung bắt đầu,

và trở lại mức cơ bản sau khi cơn co tử cung. Nó thường được gây ra bởi tình trạng thiếu oxy của
thai nhi.

③ Sự giảm tốc có thể thay đổi: Hình dạng, thời gian bắt đầu và khoảng thời gian của đường

cong FHR

không giống nhau. Đây là trường hợp phổ biến nhất trong quá trình sinh nở, và thường là do

dây rốn bị chèn ép.
6. Vệ sinh và Bảo dưỡng
Thận trọng:
Nếu có thể, hãy luôn tuân thủ các hướng dẫn cụ thể đi kèm với đầu dò. Những dữ liệu này có
thể mới hơn thông tin được cung cấp trong Sổ tay hướng dẫn này. Thông tin được cung cấp trong
chương này nhằm mục đích hướng dẫn làm sạch chung khi bạn không thể sử dụng các phương
pháp làm sạch đặc biệt của một số sản phẩm nhất định.
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Nếu có bất kỳ sự suy giảm hoặc hư hỏng nào, vui lòng thay thế cáp. Trong trường hợp này,
không tiếp tục sử dụng cáp này để theo dõi bệnh nhân.
6.1

Vệ sinh cáp đầu dò

Để duy trì cáp không bị bám bụi, hãy lau sạch nó bằng một mảnh vải không xơ, ngâm trong
nước xà phòng ấm (≤ 40 ° C / 104 ° F), chất tẩy rửa không ăn mòn đã pha loãng hoặc một trong
những chất làm sạch đã được phê duyệt sau đây.
Các chất làm sạch và nhãn hiệu được đề xuất: Xà phòng: xà phòng nhẹ
Chất tẩy rửa máy rửa bát Tensides: Alconox Amoniac: amoniac pha loãng <3%, chất tẩy rửa
cửa sổ Ethanol: 70% ethanol, 70% isopropanol, chất tẩy rửa cửa sổ 70%
6.2

Khử trùng cáp

Để tránh gây hư hỏng lâu dài cho cáp, chúng tôi khuyến nghị chỉ tiệt trùng cáp khi thấy cần
thiết theo quy trình của bệnh viện. Chúng tôi khuyên bạn nên làm sạch trước.
Vật liệu khử trùng được đề xuất: Cồn-etanol 70%, cồn isopropyl 70% Oxoetyl Clidex
6.3

Xử lý cáp để ngăn ngừa nhiễm chéo

Để tránh gây hư hỏng lâu dài cho cáp, chúng tôi khuyến nghị chỉ tiệt trùng cáp khi thấy cần
thiết theo quy trình của bệnh viện. Chúng tôi khuyên bạn nên làm sạch trước.
Thận trọng:
Không khử trùng cáp bằng nồi áp suất hoặc thuốc tẩy có chứa natri hypoclorit.
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VI.

Theo dõi áp suất co bóp tử cung

 Giới thiệu
 Cài đặt UC
 Theo dõi áp suất UC
 Đánh dấu UC Reset:
1. Giới thiệu
Theo dõi áp suất cơn co tử cung là đo các hoạt động của tử cung bằng cách đặt một đầu dò
TOCO vào bụng sản phụ.
Đo và ghi lại sự thay đổi áp suất tương đối, như hình dưới đây.

Hình 6-1 Sơ đồ theo dõi áp lực co thắt tử cung
Theo dõi áp suất UC là theo dõi các cơn co tử cung. Áp suất UC là chỉ số đo sức mạnh sinh đẻ.
Về mặt lâm sàng, cơn co tử cung đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động nhịp tim của thai nhi và
quá trình sinh nở. Các đường cong được ghi lại bằng cách theo dõi áp suất có thể cung cấp nhiều
thông tin, chẳng hạn như cường độ, tần suất và thời gian của cơn co tử cung, mức độ đều đặn và
hình dạng; cơn co tử cung có thể làm tăng hoặc giảm FHR. Hiện tại, việc theo dõi FHR đi kèm
với theo dõi áp suất UC, và nhân viên y tế có thể kết hợp tình hình UC và những thay đổi của
FHR để chẩn đoán.
Theo dõi áp suất bên ngoài là để có được áp suất UC từ bụng mẹ. Khi cơn co thắt xảy ra, lực
nén của sức căng thành bụng tác dụng lên cảm biến áp suất, cảm biến này sẽ chuyển áp suất thành
tín hiệu điện. Các tín hiệu áp suất kết quả được khuếch đại và xử lý thông qua thiết bị, cuối cùng
là xuất ra hoặc in ra.
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2. Cài đặt TOCO
 Cài đặt các tùy chọn để theo dõi áp suất TOCO:
 Đặt lại TOCO: Chọn giá trị Đặt lại TOCO từ 0, 5, 10, 15 và 20.
 Hiển thị cường độ co dựa trên giá trị đã chọn.
3. Theo dõi TOCO
3.1

Chuẩn bị Màn hình theo dõi sản nhi FM8007

3.2

Kết nối đầu dò

Đặt đầu dò TOCO trên bụng mẹ và cố định bằng dây đeo.
Cảnh báo:
Không theo dõi bệnh nhân dưới nước.
3.3

Thu thập dữ liệu TOCO

Dây đeo cần có độ đàn hồi vừa phải. Nếu quá chặt, đỉnh của cơn co tử cung có thể bằng phẳng
và thấp hơn 100 trên áp kế. Nếu quá lỏng, đầu dò có thể bị trượt, gây ra các kết quả đọc không
bình thường. Điều chỉnh áp lực dây đeo theo yêu cầu.
Chú ý:
Không sử dụng tác nhân ghép nối siêu âm trên đầu dò UC hoặc khu vực tiếp xúc với đầu dò.
3.4

Điều chỉnh theo dõi

Nhấn nút UC Reset trên bảng điều khiển phía trước để điều chỉnh áp suất đến giá trị đặt lại.
Nhấn nút UC Reset một lần, giao diện chính sẽ hiển thị dấu UC reset, và chỉ một lần nhấn là hợp
lệ nếu nút UC Reset được nhấn liên tục trong vòng 5 giây.
Chú ý:
Việc điều chỉnh áp suất phải được thực hiện giữa hai lần co bóp tử cung.

VII.
 Giới thiệu

Theo dõi chuyển động và đánh thức thai nhi
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 Theo dõi chuyển động của thai nhi
 Đánh thức thai nhi
 Dấu hiệu cử động thai tự động:

; dấu cử động thai bằng tay

dấu hiệu đánh thức

thiết bị:
1. Giới thiệu
Các hoạt động của thai nhi trong tử cung được gọi là cử động của thai nhi, được thể hiện như
cử động chân tay của thai nhi, xoay người, đầu và thân của thai nhi xoay, quay và lăn. Chuyển
động của thai nhi là những tín hiệu chuyển động do thai nhi gửi đến mẹ và là dấu hiệu khách
quan của sự sống của thai nhi. Sự hiện diện hay không có cử động của thai nhi liên quan trực
tiếp đến sự an toàn của thai nhi, và tình trạng cử động của thai nhi cũng là một chỉ số quan trọng
được các bác sĩ sản khoa sử dụng để quan sát thai nhi. Vì vậy, cả thai phụ và bác sĩ sản khoa
phải biết cử động của thai nhi kịp thời.
Theo dõi chuyển động của thai nhi bao gồm theo dõi tự động và thủ công. Theo dõi cử động
thai tự động là chuyển tín hiệu chuyển động của thai nhi thành tín hiệu điện thông qua cảm biến,
khuếch đại và xử lý thông qua thiết bị, sau đó tự động ghi lại thông tin cử động của thai nhi mà
thiết bị thu được. Theo dõi cử động thai nhi bằng tay là việc thai phụ sử dụng các phụ kiện liên
quan để đánh dấu thông tin cử động của thai nhi theo cử động của thai nhi trong quá trình theo
dõi.
2. Theo dõi chuyển động của thai nhi
Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 này có tính năng theo dõi chuyển động của thai nhi tự
động và thủ công. Đặt các tùy chọn để theo dõi chuyển động của thai nhi
 Đường cong cường độ chuyển động của thai nhi
 Chế độ đếm chuyển động của thai nhi
 Ngưỡng đếm chuyển động của thai nhi
Xem 4.3.8 Cài đặt thai nhi để biết các cài đặt thông số cụ thể.
Nếu đếm chuyển động của thai nhi là 'Tự động', Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 sẽ xác
định xem chuyển động của thai nhi có xảy ra hay không theo ngưỡng cử động của thai nhi; nếu
có, nó đánh dấu một lần

và số lượng thai nhi chuyển động tăng lên một.

Nếu chức năng đếm cử động của thai nhi là 'Thủ công' thai phụ sẽ cầm thiết bị đánh dấu cử
động của thai nhi, nhấn vào nút ở trên cùng của dấu sự kiện cử động của thai nhi khi cảm thấy
37

chuyển động của thai nhi; giao diện hiển thị dấu

và số lượng chuyển động của thai nhi tăng lên

một.
[Ghi chú]:
Dạng sóng chuyển động của thai nhi và cơn co tử cung được hiển thị trên cùng một kênh. Kết
quả đo theo dõi cử động thai tự động có thể liên quan đến các yếu tố sau: cử động thai, cử động
cơ thể mẹ, ngoại cảnh khác sự can thiệp. Vì vậy, hãy giảm bớt sự can thiệp từ bên ngoài (chạm
vào thai phụ, di chuyển giường theo dõi,…) trong quá trình theo dõi, đồng thời thai phụ nên giữ
yên lặng để có kết quả theo dõi cử động thai tự động chính xác.
3. Đánh thức thai nhi
Đánh thức thai nhi là sử dụng thiết bị đánh thức thai nhi để tạo cho thai nhi một lượng kích
thích nhất định và đánh thức thai nhi đang ngủ. Đánh thức thai nhi chủ yếu áp dụng nghiệm pháp
không gắng sức (NST), có thể tránh việc bác sĩ sản khoa đánh giá sai kết quả NST. NST là quan
sát và ghi lại nhịp tim thai và đường cong co bóp tử cung nếu không có cơn co tử cung hoặc các
căng thẳng bên ngoài khác; nó là một phương pháp lý tưởng để xác định chức năng của nhau
thai.
3.1

Thiết bị đánh thức thai nhi

Hình 7-1 Thiết bị đánh thức và cáp kết nối
① Công tắc nguồn

Nhấn công tắc này và thiết bị bắt đầu hoạt động; nhấn nó một lần nữa để dừng hoạt động.
Có hai chế độ hoạt động: chế độ liên tục hoạt động khi nhấn công tắc và chế độ ba lần hoạt
động ba lần và dừng trong bất kỳ điều kiện nào.
② Công tắc bộ chọn chế độ
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Chế độ liên tục và chế độ 3 giây là tùy chọn.
③ Ổ cắm điểm đánh dấu

Kết nối với Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 thai nhi thông qua cáp âm thanh.
④ Núm NHANH, CHẬM

Điều chỉnh nhịp rung trong quá trình hoạt động (khoảng thời gian lặp lại không liên tục).
⑤ Đầu rung Bề mặt rung
⑥ Giá đỡ pin

Sử dụng hai pin kiềm.
⑦ Cáp âm thanh

Kết nối với Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 thai nhi và một thông báo tự động xuất hiện
khi xung âm thanh rung động xảy ra.
3.2
(1)

Chuẩn bị cho hoạt động

Bật thiết bị đánh thức thai nhi và kiểm tra xem thiết bị có hoạt động bình thường không.

Không sử dụng nếu có bất kỳ vấn đề;
Trước khi sử dụng, nạp pin và đóng nắp ngăn chứa pin theo các bước như sau:
 Tháo nắp ngăn chứa pin
Chèn đồng xu, nhíp hoặc vật phẳng tương tự vào vị trí được chỉ định bằng mũi tên ở phía dưới
bên trái để tháo nắp ngăn chứa pin và nhấn ngăn chứa pin xuống trong hướng mũi tên:

 Nạp pin
Nạp hai pin kiềm vào ngăn chứa pin theo
chỉ báo cực tính trên ngăn chứa pin (cực dương của pin và cực âm khớp với cực dương và cực
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âm trên ngăn chứa pin) và đóng nắp pin, như thể hiện trong hình dưới:
 Tháo pin

Dùng ngón tay ấn vào cực âm Θ của pin để tháo pin.
Thận trọng: Nếu thiết bị không được sử dụng trong một thời gian dài, hãy tháo pin.
[Ghi chú]:
① Không trộn lẫn pin cũ và pin mới hoặc các loại pin khác nhau với nhau;
② Không tháo rời pin để tránh rò rỉ hoặc vỡ pin

(2) Kết nối thiết bị đánh thức thai nhi với giao diện phía sau Màn hình theo dõi sản nhi FM8007
thai nhi. Ví dụ kết nối được hiển thị bên dưới:

Cắm một đầu của cáp âm thanh vào ổ cắm đánh thức thai nhi.
Cáp âm thanh có sẵn trong các phiên bản kênh đơn và kênh đôi. Màn hình theo dõi sản nhi
FM8007 thai nhi do các nhà sản xuất khác nhau sản xuất có thể yêu cầu các loại cáp âm thanh
khác nhau. Hai loại cáp âm thanh được áp dụng cho Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 thai nhi
do Công ty chúng tôi sản xuất.
(3) Nhấn nút Chế độ để chuyển thiết bị đánh thức giữa chế độ ba lần (tự động dừng sau khi
rung ba lần) và chế độ liên tục.
3.3

Đánh thức thai nhi

Đặt đầu rung của dụng cụ lên bụng mẹ, nhấn công tắc rung và thả ra để ngừng rung. Trong
những trường hợp bình thường, rung động có thể đánh thức thai nhi. Khi thiết bị đánh thức thai
nhi được khởi động, giao diện chính sẽ hiện ra dấu thiết bị đánh thức thai nhi.
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VIII.

Theo dõi NIBP

 Giới thiệu
 Đo lường NIBP
 Làm sạch và bảo trì
1. Giới thiệu
Huyết áp là lực mà tim chèn ép khỏi máu và gây lên thành mạch khi máu chảy. Đây là một
thông số sinh lý quan trọng phản ánh chức năng hệ tuần hoàn của con người, có ý nghĩa rất quan
trọng đối với việc theo dõi huyết áp trong thực hành lâm sàng.
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Huyết áp có thể được đo sau khi được chuyển đổi thành tín hiệu điện bằng đầu dò huyết áp.
Các phương pháp đo bao gồm trực tiếp và gián tiếp. Phép đo trực tiếp là chính xác và có thể theo
dõi sự thay đổi tức thời của huyết áp động mạch, nhưng nó xâm lấn vì ống thông phải được đưa
vào mạch máu qua da, và thường được sử dụng cho những bệnh nhân nặng hoặc bệnh nhân cần
phẫu thuật. Phương pháp gián tiếp là phương pháp đơn giản và không xâm lấn, gây ra những xáo
trộn nhỏ cho cơ thể con người, và được sử dụng rộng rãi trong các phép đo lâm sàng. Các
phương pháp gián tiếp bao gồm nghe tim mạch, siêu âm, dao động và vòng bít kép. Sản phẩm
của chúng tôi sử dụng phương pháp dao động, được hầu hết các máy đo huyết áp không xâm
lấn của nước ngoài sử dụng.
Phương pháp đo dao động còn được gọi là phương pháp máy đo độ rung hoặc phương pháp
máy hiện sóng. Phương pháp đo dao động vẫn sử dụng vòng bít bơm hơi để chặn dòng máu
động mạch. Do xung động của dòng máu động mạch, pin áp suất không khí được tạo ra bởi
dòng máu động mạch có thể được phát hiện trong vòng bít. Đầu tiên, vòng bít được bơm căng
lên cao hơn 20mmHg so với huyết áp tâm thu, sau đó vòng bít từ từ xẹp xuống; khi áp suất trong
vòng bít cao hơn huyết áp tâm thu, động mạch bị tắc nghẽn; do xung huyết gần xảy ra sóng dao
động với biên độ nhỏ hơn. Khi áp suất trong vòng bít bằng áp suất tâm thu, biên độ của sóng dao
động tăng lên; khi áp suất trong vòng bít giảm liên tục, biên độ của sóng dao động tăng lên; khi
áp suất trong vòng bít đạt đến một giá trị nhất định, biên độ đạt mức tối đa, và áp suất trong
vòng bít là áp suất động mạch trung bình. Phương pháp đo dao động là xác định áp suất trung
bình của động mạch dựa trên sự biến đổi của biên độ sóng dao động dưới các áp suất vòng bít
khác nhau, sau đó thu được huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương của động mạch với áp suất
trung bình.
2. Phép đo NIBP
Đo huyết
240 phút.
[Ghi chú] áp không xâm lấn (NIBP) sử dụng phương pháp đo dao động Chế độ đo: thủ công
và tự động. Mỗi chế độ hiển thị áp suất tâm thu, trung bình và tâm trương.
Chế độ “Thủ công” chỉ đo một lần.
Chế độ “Tự động” đo nhiều lần. Khoảng thời gian có thể được đặt thành 3, 5, 10, 20, 30, 60,
90, 120 và
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1) Không cho phép đo huyết áp không xâm lấn đối với bệnh nhân mắc bệnh hồng cầu hình
liềm và tổn thương da hoặc bất kỳ tổn thương nào dự kiến.
2) Đối với những bệnh nhân bị rối loạn đông máu nặng, xác định xem nên đo huyết áp tự động
theo đánh giá lâm sàng, vì ma sát giữa cơ thể và vòng bít có thể tạo ra tụ máu.
[Cảnh báo]
Không cài vòng bít vào chi bằng truyền tĩnh mạch hoặc ống thông. Trong quá trình bơm hơi
vòng bít, nếu dịch truyền bị chậm lại hoặc bị tắc, có thể gây thương tích xung quanh ống thông.
Ống bơm hơi nối máy đo huyết áp và Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 phải trơn tru.
2.1.

Phương pháp đo

1. Lắp ống bơm hơi vào cổng máy đo huyết áp của Màn hình theo dõi sản nhi FM8007,
và bật thiết bị.
2. Theo phương pháp sau, buộc dây đo huyết áp trên cánh tay hoặc đùi của bệnh nhân
※Xác nhận vòng bít hoàn toàn xì hơi.
※Sử dụng vòng bít có kích thước phù hợp cho bệnh nhân để đảm bảo rằng ký hiệu φ nằm
ngay phía trên động mạch thích hợp. Đảm bảo rằng băng quấn quanh tay chân không quá chặt,
nếu không có thể gây biến màu vùng da hoặc thiếu máu cục bộ.

Ghi chú:
Chiều rộng vòng bít phải bằng 40% chu vi chi (50% ở trẻ sơ sinh), hoặc 2/3 chiều dài cánh tay
trên. Chiều dài của phần bị phồng của vòng bít phải đủ từ 50 đến 80% xung quanh chi, vì vòng
bít sai kích thước sẽ tạo ra kết quả đọc sai. Nếu có bất kỳ vấn đề gì với kích thước vòng bít, hãy
sử dụng vòng bít lớn hơn để giảm sai sót.
Khi đo ở chế độ sơ sinh, áp suất tối đa có thể có trong vòng bít là 147mmHg, áp suất tối đa khi
sử dụng bình thường là 140mmHg và áp suất lạm phát ban đầu là 70mmHg.
3. Kết nối vòng bít và ống lạm phát. Phần cơ thể để đo áp suất phải ở cùng vị trí nằm ngang
với tim của bệnh nhân. Nếu không thể, hãy sửa kết quả đo theo phương pháp sau:
※Nếu vòng bít ở trên vị trí mức tim, khoảng trống trên mỗi cm phải là giá trị hiển thị cộng với
0,75mmHg (0,10kPa).
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※Nếu vòng bít nằm dưới vị trí mức tim, khoảng cách trên mỗi cm phải là giá trị hiển thị nhỏ
hơn 0,75mmHg (0,10kPa).
4. Chọn chế độ đo: nếu chọn 'Tự động', nên chọn khoảng thời gian; xem “Mẹo vận hành” sau
đây để biết các phương pháp cụ thể.
5. Nhấn nút đo huyết áp trên bảng điều khiển phía trước để bơm hơi và đo áp suất.
2.2.

Mẹo vận hành

1. Đo lường tự động.
Đặt "chế độ đo" thành "Tự động" và người dùng có thể chọn giá trị "khoảng thời gian đo" để đo
tự động.
2. Dừng phép đo tự động
Trong quá trình đo tự động, nhấn nút đo huyết áp để dừng quá trình đo.
3. Đo lường thủ công
Đặt “chế độ đo” thành “Thủ công”, sau đó nhấn nút đo huyết áp trên bảng điều khiển phía trước
để bắt đầu đo bằng tay.
4. Tiến hành đo thủ công trong quá trình đo tự động
Trong thời gian nhàn rỗi của máy đo tự động, nhấn nút đo huyết áp để bắt đầu đo bằng tay.
Trong quá trình đo, nhấn nút đo huyết áp để dừng quá trình đo thủ công và tiếp tục đo tự động.
[Cảnh báo]:
Thời gian đo không xâm lấn của chế độ tự động quá dài và các chi bị ma sát với vòng bít có
thể kèm theo ban xuất huyết, thiếu máu cục bộ và tổn thương thần kinh. Trong quá trình theo dõi
bệnh nhân, cần kiểm tra màu sắc, độ ấm và độ nhạy của vùng xa. Một khi có bất kỳ dấu hiệu bất
thường nào, hãy đặt vòng bít vào chỗ khác hoặc dừng ngay việc đo huyết áp.
3. Vệ sinh và Bảo dưỡng
[Cảnh báo]
※Không bóp vòi trên vòng bít.
※Không để nước hoặc dung dịch tẩy rửa chảy vào ổ cắm đầu nối của Màn hình theo dõi sản
nhi FM8007 để tránh làm hỏng thiết bị.
※Khi vệ sinh Màn hình theo dõi sản nhi FM8007, chỉ lau bên ngoài của ổ cắm khớp nối và
không lau bên trong của Màn hình theo dõi sản nhi FM8007.
Vòng bít có thể được tái sử dụng, khử trùng bằng lò không khí nóng thông thường, khử
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trùng bằng phương pháp khử trùng bằng khí hoặc bức xạ, hoặc nhúng vào dung dịch khử
nhiễm để khử trùng. Nhưng hãy nhớ rằng nên bỏ túi cao su để sử dụng phương pháp này. Không
thể giặt khô vòng bít. Nó có thể được giặt máy hoặc giặt tay, và giặt tay có thể kéo dài thời gian
sử dụng. Trước khi làm sạch, hãy tháo túi cao su. Khi vòng bít khô, hãy nạp lại túi cao su

IX.

Theo dõi SPO2

 Giới thiệu
 Theo dõi nồng độ Oxy trong máu
 Biện pháp phòng ngừa
 Các yếu tố ảnh hưởng đến đọc
 Vệ sinh và bảo trì
 Xử lý sự cố
1. Giới thiệu
Thông số SpO2 đo độ bão hòa oxy trong động mạch, là tỷ lệ phần trăm của hemoglobin
được oxy hóa trong tổng số hemoglobin được oxy hóa và hemoglobin được khử oxy.
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Theo dõi oxy sử dụng công nghệ quang học, có thể đo độ bão hòa oxy trong máu động mạch
liên tục mà không cần lấy máu. Đầu dò oxy thông thường của Màn hình theo dõi sản nhi
FM8007 là một đầu dò ngón tay, được đặt trên ngón tay để sử dụng. Thành trên của đầu dò gắn
hai điốt phát sáng (LED) đặt cạnh nhau, phát ra ánh sáng đỏ bước sóng 660nm và ánh sáng
hồng ngoại bước sóng 890nm. Thành dưới có một bộ tách sóng ánh sáng, chuyển đổi ánh sáng
đỏ và ánh sáng hồng ngoại truyền qua động mạch ngón tay thành tín hiệu điện. Xung của tín hiệu
quang học giống với nhịp đập của tim, do đó chu kỳ lặp lại của tín hiệu được phát hiện và tốc độ
xung được xác định.
Thận trọng:
Xử lý các cảm biến và cáp cẩn thận. Các cảm biến có các thành phần điện tử nhạy cảm bên
trong, sẽ bị hỏng do xử lý thô. Bảo vệ cáp khỏi tiếp xúc với các vật sắc nhọn. Sự hao mòn do
chuyển động của bệnh nhân và vệ sinh cảm biến thông thường có nghĩa là tuổi thọ của cảm biến
SpO2 bị hạn chế.
Đảm bảo của chúng tôi không áp dụng cho các thiệt hại do sử dụng không đúng cách.
Cảnh báo:
Trong quá trình chụp MRI, việc áp dụng cảm biến SpO2 có thể gây bỏng nặng. Để giảm thiểu
rủi ro này, hãy đảm bảo rằng vị trí của cáp sẽ không hình thành các vòng cảm ứng. Nếu cảm
biến không thể hoạt động chính xác, hãy mang nó ra khỏi bệnh nhân ngay lập tức.
Không gắn cảm biến SpO2 ở nhiệt độ môi trường trên 37 ° C, vì gắn lâu sẽ gây bỏng nặng.
Thận trọng:
Thuốc nhuộm được tiêm như xanh methylen, hoặc hemoglobin nhuộm nội mạch, chẳng hạn
như methemoglobin, có thể dẫn đến kết quả đo không chính xác.
Các nguồn gây nhiễu đã biết bao gồm ánh sáng xung quanh mạnh và chuyển động của bệnh
nhân.
2. Theo dõi oxy trong máu
2.1.

Đầu dò oxy trong máu

Đầu dò ngón tay người lớn, tái sử dụng
Đưa ngón tay của bệnh nhân vào đầu dò và đảm bảo rằng đầu dò bao bọc hoàn toàn ngón
tay.
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2.2.

Các bước theo dõi:

1. Bật Màn hình theo dõi sản nhi FM8007;
2. Gắn cảm biến vào ngón tay của bệnh nhân ở nơi thích hợp;
3. Cắm một đầu của cáp cảm biến vào lỗ SpO2 của mô-đun SpO2.

Cảnh báo:
Không đưa đầu dò vào các chi có ống động mạch hoặc ống tiêm tĩnh mạch. Đảm bảo rằng
bộ phát sáng và bộ phát hiện ánh sáng đối diện nhau và tất cả ánh sáng phát ra đều đi qua mô của
bệnh nhân.
[Ghi chú]:
Xác nhận rằng có tồn tại dòng máu xung động ở vị trí gắn.
Đảm bảo vị trí gắn không có rung động hoặc chuyển động quá mức.
Đảm bảo da ở vị trí gắn không quá dày cũng không quá mỏng.
Đặt đầu dò dưới ánh sáng mạnh có thể dẫn đến kết quả đo không chính xác; xin vui lòng che vị
trí đính kèm bằng vật liệu mờ đục.
Giữ cáp nguồn cách xa cáp thăm dò.
Cảnh báo:
Theo dõi liên tục trong thời gian quá dài có thể khiến da mẩn đỏ, phồng rộp hoặc hoại tử. Do
đó, hãy thường xuyên kiểm tra vị trí gắn của đầu dò, và thay đổi vị trí của đầu dò nếu chất lượng
da giảm sút; đối với tình trạng đặc biệt của bệnh nhân cụ thể, có thể cần phải kiểm tra thường
xuyên hơn.
3. Biện pháp phòng ngừa
Cảnh báo:
Kiểm tra vị trí gắn 2 đến 3 giờ một lần để đảm bảo chất lượng da và vị trí đo quang học
chính xác. Nếu chất lượng da thay đổi, hãy di chuyển đầu dò sang vị trí khác. Tránh ảnh hưởng
đến độ chính xác của phép đo do chuyển động và các yếu tố khác gây ra.
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[Ghi chú]
Làm sạch bề mặt của đầu dò oxy bằng dung dịch etanol 70% trước và sau mỗi lần sử dụng,
nhưng không nhúng hoàn toàn đầu dò vào dung dịch.
Nếu gói hoặc đầu dò cảm biến oxy bị hỏng, không sử dụng.
Không khử trùng đầu dò oxy trong máu bằng bức xạ, hơi nước hoặc ethylene oxide. Cẩn thận
khi kết nối dây cáp để tránh vướng vào người bệnh.
Nếu không thể định vị chính xác vị trí thử nghiệm và đầu dò, kết quả đo oxy có thể không
chính xác và cần phải định vị lại.
4. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc đọc
1. Sơn móng tay, đặc biệt là màu tím và xanh lam; sự đọc sẽ bị giảm đi bởi cùng một sự hấp
thụ; Bạn nên rửa sạch sơn móng tay trước khi đo.
2. Móng tay giả ngăn cản sự phát hiện xâm nhập vào mô, do đó ảnh hưởng đến việc đo các
giá trị oxy.
3. Giá trị oxy trong máu của bệnh nhân quá thấp.
4. Những người hút thuốc quá nhiều có mức CO tức thời cao, dẫn đến chỉ số oxy trong máu
cao hơn.
5. Hemoglobin nhuộm tiêm hoặc nhuộm nội mạch.
6. Các nguồn gây nhiễu tiềm tàng đã biết: ánh sáng xung quanh mạnh, chuyển động của
bệnh nhân.
7. Cảm biến được đặt không đúng cách hoặc sử dụng cảm biến không đúng cách.
8. Vị trí đo được tưới máu kém.
9. Khi có Hb-CO, Met-Hb hoặc tác nhân hóa học, giá trị oxy trong máu có thể cao.
10. Tĩnh mạch có sự rung động nhịp nhàng.
11. Rối loạn nghiêm trọng chức năng haemochrome (như hemoglobin và ferritin).
5. Vệ sinh và Bảo dưỡng
Cảnh báo:
Trước khi vệ sinh Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 và đầu dò, hãy đảm bảo rằng nguồn
điện đã được ngắt hoặc đã rút dây nguồn.
Thận trọng:
Không khử trùng cảm biến trong nồi hấp.
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5.1

Vệ sinh đầu dò

1. Làm sạch bề ngoài cảm biến bằng dung dịch tẩy rửa nhẹ, dung dịch muối (1%) hoặc một
trong các dung môi sau:
2. Microzid (tinh khiết), Mucocit (4%), Incidin (10%), Cidex (tinh khiết), Sporicidin (1:16),
Mucaso (3%), Buraton (tinh khiết), rượu (nguyên chất), Alconox (1:84) ), Cetylcide (1:63)
3. Lau bề ngoài của cảm biến bằng vải khô và để khô.
4. Lau các bộ phận phát và nhận của cảm biến bằng vải mềm thấm chất tẩy rửa hoặc cồn y
tế, sau đó lau bằng vải khô.
5. Kiểm tra cảm biến và cáp, không sử dụng nếu có bất kỳ dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng.
5.2

Vệ sinh cáp

Làm sạch cáp theo phương pháp sau:
1. Vui lòng lau bề mặt bên ngoài của cáp bằng nước xà phòng diệt khuẩn hoặc cồn; cẩn thận
để tránh chất lỏng xâm nhập vào các kết nối cáp.
2. Lau sạch bằng vải khô sạch.
Cảnh báo:
Không ngâm đầu dò trong bất kỳ chất lỏng nào hoặc để bất kỳ chất lỏng nào xâm nhập vào
các kết nối điện.
6. Khắc phục sự cố
6.1

Không có giá trị oxy trong máu

Thất bại:
Trong quá trình theo dõi xử lý, không có bất kì giá trị hay dạng sóng của oxy trong máu.
Phương pháp kiểm tra:
Kiểm tra xem đầu dò ngón tay có nhấp nháy màu đỏ không, cánh tay của người khám có bị đè
lên không và nhiệt độ trong phòng theo dõi có quá thấp không.
Giải pháp:
Nếu đầu dò ngón tay không nhấp nháy đèn đỏ, tiếp xúc giao diện dây có thể kém; vui lòng
kiểm tra dây mở rộng và giao diện ổ cắm. Ở những vùng lạnh, không được để hở cánh tay của
bệnh nhân để tránh ảnh hưởng đến hiệu quả xét nghiệm. Không đo huyết áp và oxy trong máu trên
cùng một cánh tay để tránh ảnh hưởng đến kết quả đo.
Nếu dạng sóng kênh oxy trong máu không hiển thị, mô-đun oxy trong máu và thiết bị chính có
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vấn đề về giao tiếp; vui lòng tắt thiết bị và bật lại; nếu vẫn còn lời nhắc như vậy, vui lòng liên hệ
với kỹ sư y sinh của bệnh viện hoặc nhà cung cấp của bạn.
6.2

Giá trị oxy trong máu ngắt quãng

Thất bại:
Các giá trị oxy trong máu xuất hiện không liên tục khi đo độ bão hòa oxy của cơ thể.
Phương pháp kiểm tra:
1. Trong quá trình theo dõi và phẫu thuật lâu dài, bệnh nhân bị rung hoặc vận động mạnh, dẫn
đến các trị số oxy trong máu không liên tục.
2. Kiểm tra dây nối oxy trong máu.
Giải pháp:
Giữ cho bệnh nhân ổn định; một khi giá trị oxy trong máu bị thiếu do cử động của tay, nó được
coi là bình thường. Nếu dây nối oxy trong máu bị hỏng, hãy thay thế nó.

X.

Báo động

Báo động là một phương tiện nhắc nhở khi dữ liệu theo dõi bệnh nhân và trạng thái của Màn
hình theo dõi sản nhi FM8007 có bất thường. Danh mục báo động bao gồm sinh lý và kỹ thuật.
Các phương tiện chỉ báo cảnh báo bao gồm cảnh báo bằng âm thanh, đèn cảnh báo nhấp nháy
và lời nhắc văn bản.
1. Danh mục báo động
Báo động theo dõi chủ yếu đề cập đến cảnh báo sinh lý và cảnh báo kỹ thuật.
Báo động sinh lý được tạo ra khi tâm sinh lý của người bệnh có bất thường.
Cảnh báo kỹ thuật được tạo khi Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 hoặc phần ứng dụng
không thể theo dõi bệnh nhân đúng cách.
1.1.

Cảnh báo sinh lý

Cảnh báo thông số sinh lý yêu cầu ba điều kiện sau:
+ Công tắc cảnh báo đang BẬT;

+ Giá trị tham số nằm ngoài giới hạn và thời lượng vượt quá độ trễ cảnh báo đã đặt;
+ Báo động xảy ra trong khoảng thời gian không tạm ngừng của báo động.
50

Các cảnh báo sinh lý của Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 này bao gồm:
FHR1 cao / thấp

Mean cao / thấp

FHR2 cao / thấp

spO2 cao / thấp

Sys cao / thấp

MHR cao / thấp

Dia cao / thấp

1.2.

Cảnh báo kỹ thuật

Các cảnh báo kỹ thuật của Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 này bao gồm:
+ In các cảnh báo bất thường của hệ thống bao gồm Ngăn in chưa đóng. Thiếu giấy in

+ Cảnh báo trạng thái bất thường của hệ thống bao gồm Cuff rò rỉ khí, hết thời gian đo áp
suất

+ Các thông báo nhắc nhở được Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 sử dụng, bao gồm
“FHR trùng khớp”, “pin yếu”, v.v.

2. Mức báo động

Cả báo động kỹ thuật và báo động sinh lý đều có các mức báo động tương ứng, và cần điều trị
y tế khác nhau.
Các mức cảnh báo sinh lý của Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 được đặt thành cao, trung
bình và thấp, và mức cảnh báo kỹ thuật luôn ở mức thấp.
3. Chỉ báo cảnh báo
Khi Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 báo động, có ba cách để chỉ báo cảnh báo, cảnh báo
bằng âm thanh, cảnh báo nhấp nháy đèn cảnh báo và cảnh báo bằng văn bản.
3.1

Báo động bằng âm thanh

Cảnh báo bằng âm thanh là Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 tự động gửi âm thanh cảnh
báo khi cảnh báo xảy ra. Theo các cấp độ báo động, báo động âm thanh được chia thành ba loại.
- Báo động bằng âm thanh mức cao là 'bíp, bíp, bíp - bíp, bíp' Báo
- động bằng âm thanh mức trung bình là 'bíp, bíp, bíp'
- Cảnh báo âm thanh mức độ thấp là 'bíp, bíp'
Ghi chú
Khi các mức cảnh báo khác nhau xảy ra đồng thời, âm thanh cảnh báo là âm thanh báo động ở
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mức cao nhất.
Nhấn và giữ

nút để tạm dừng báo động. Nhấn vào

nút để kích hoạt chức năng tắt / đặt

lại báo động.
Chức năng đặt lại / tắt tiếng báo động được thực hiện bằng cách điều khiển âm thanh cảnh báo;
trong khi đèn cảnh báo nhấp nháy báo động và cảnh báo văn bản không được điều khiển.
3.2

Đèn cảnh báo Cảnh báo nhấp nháy

Cảnh báo nhấp nháy đèn cảnh báo là chỉ báo cảnh báo của Màn hình theo dõi sản nhi FM8007
tự động thay đổi khi có cảnh báo.
Chỉ báo cảnh báo:
+ Đỏ nhấp nháy ------ Báo động mức cao

+ Màu vàng nhấp nháy ------- Báo động mức trung gian
+ Màu vàng liên tục ------ Báo động mức thấp

Ghi chú

Khi các mức báo động khác nhau xảy ra đồng thời, chỉ báo cảnh báo ưu tiên mức cao nhất.
3.3

Cảnh báo bằng văn bản

Khi Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 có cảnh báo tình trạng bất thường, dưới cùng của
Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 sẽ hiển thị lời nhắc văn bản.
Báo động văn bản bao gồm:
- FHR1 cao / thấp, FHR2 cao / thấp, sys cao / thấp, Dia cao / thấp, Trung bình cao / thấp,
SpO2 cao / thấp, MHR cao / thấp
- Ngăn máy in chưa đóng, thiếu giấy in, trùng FHR, pin yếu.
Bảng 10-1 Các giới hạn cảnh báo mặc định của các thông số
Loại

Báo động mặc

Phạm vi Phạm vi

Step

định, cấp độ

thấp

FHR

Med

90-120

160-190

120-160

10

Oxy trong máu

Med

85-99

86-100

90-100

1

Nhịp tim

Med

30-235

35-240

50-120

5

Máu không xâm lấn
Áp suất (mmHg)
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cao

Báo động mặc định
Phạm vi giới hạn

Huyết áp tâm thu

Med

30-245

35-250

90 ~ 160

5

Áp suất tâm trương

Med

30-245

35-250

50-90

5

Áp suất trung bình

Med

30-245

35-250

60-110

5

XI.

In ấn

 Cài đặt giấy in
 Cài đặt in
 In
 Vệ sinh đầu in
1. Lắp đặt giấy in
Máy in có thể thu vào như hình dưới đây. Đây là loại giấy máy in nhiệt khổ 112mmz, các bước
cài đặt như bên dưới

B1: Đẩy công tắc ① trong hình (a) để mở khe máy in (b), đặt giấy máy in dưới trục cuốn và

ấn nó vào nút của khe giấy máy in. Sau khi hoàn thành sẽ như hình (c), lưới FHR (đường màu

xanh lá cây) nằm bên trái.

B2: Kéo giấy máy in ra khoảng 10cm, sau đó đóng khe máy in lại.
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B3: Đặt cuộn giấy máy in ra đúng vị trí và nhấn nắp máy in, công tắc sẽ được khôi phục tự
động.
Để ý:
- Khi đóng nắp máy in, hai tay phải ở bên trái và bên phải riêng biệt, đồng thời giữ thăng
bằng.
- Nếu cơ chế máy in không được đóng chặt hoặc không có giấy máy in bên trong, Màn
hình
toàn.

theo dõi sản nhi FM8007 sẽ báo động và sẽ có các mẹo sau trong vùng thông tin.
+
+

Mở bảng điều khiển: Bảng điều khiển máy in không đóng hoặc không đóng hoàn
Không có giấy: hết giấy

2. Cài đặt in
Xoay đĩa mã hóa và nhấn đĩa mã hóa để cài đặt thông số hệ thống cho máy in
Tốc độ in: Điều chỉnh tốc độ in thành 1cm / phút, 2cm / phút hoặc 3cm / phút
Mật độ in: Điều chỉnh mật độ của các đường cong in thành 1, 2, 3, 4 hoặc 5.
Bốn thao tác sau để đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng các khổ giấy 112mm khác nhau để in:
•

Điều chỉnh vị trí in của TOCO 0

•

Điều chỉnh vị trí in của TOCO 100

•

Điều chỉnh vị trí in của FHR 90

•

Điều chỉnh vị trí in của FHR 210

Phương pháp điều chỉnh như sau:
Trong giao diện Thông số hệ thống, xoay đĩa mã hóa để chọn bất kỳ một trong bốn tùy chọn ở
trên, nhấn đĩa mã hóa để vào trạng thái có thể điều chỉnh và máy in bắt đầu in bốn dòng trên giấy
in, đó là TOCO 0, TOCO 100, FHR 90 và FHR 210 tương ứng. Nếu bất kỳ vị trí nào có độ lệch,
hãy xoay đĩa mã hóa để điều chỉnh khi tùy chọn ở trạng thái điều chỉnh sao cho vị trí trùng khớp.
Sau khi điều chỉnh, nhấn đĩa mã hóa để dừng in.
3. Máy In
Để in, hãy nhấn nút In một lần. Khi máy in đang hoạt động, dưới cùng của Màn hình theo dõi
sản nhi FM8007 sẽ hiển thị động biểu tượng In, cho biết rằng quá trình in đã bắt đầu. Nhấn lại
phím Print để dừng in. Ở trạng thái đông lạnh, tất cả các dữ liệu hiển thị của thai phụ có thể
được in ra.


Xử lý kẹt giấy: Nếu âm thanh của máy ghi âm chạy và đầu ra của giấy ghi âm bất thường,
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hãy mở cửa máy ghi âm và kiểm tra kẹt giấy. Để xóa kẹt:
+

Mở cửa ngăn máy in;

+

Kéo giấy in ra một phần nhỏ, và đảm bảo rằng cả hai mặt của giấy và cả hai mặt của cửa

+

Nhẹ nhàng đóng cửa ngăn máy in.

+

Lấy giấy bị kẹt trong máy in ra;
ngăn về cơ bản song song với nhau;

4. Vệ sinh đầu in
Thời gian giữa các lần hỏng đầu in nhiệt của Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 này là hơn
20 năm. Đây chỉ là sự đảm bảo về điện. Độ sạch của giấy in và môi trường hoạt động có ảnh
hưởng lớn đến quá trình in. Nếu bản in không rõ ràng hoặc một số khu vực không thể in được,
hãy làm sạch đầu in theo các phương pháp và bước như sau:
1.

Tắt Màn hình theo dõi sản nhi FM8007.

2.

Mở bảng điều khiển máy in.

3.

Chèn một tăm bông nhúng trong etanol khan lên bộ phận cảm ứng nhiệt của đầu in

(băng keo nhiệt mỏng màu đen có thể nhìn thấy trên đầu in), di chuyển xung quanh và lau nhẹ
nhàng, đặc biệt là ở khu vực in không rõ ràng, và bật thiết bị sau một vài phút.
4. Nếu

vấn đề vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn, hãy lặp lại bước 3.
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XII.

Đánh giá

 Mô tả
 Hoạt động
 Báo động
1. Mô tả
Xoay bánh xe mã trong chế độ theo dõi, chọn “

” và nhấn bánh xe để xác nhận để truy cập

chế độ đánh giá.
Hoặc là
Nhấn nút

trên mặt Máy theo dõi sảnt khoa để truy cập chế độ đánh giá.

Viền đỏ — Tùy chọn được chọn.
Viền xanh lá cây — Tùy chọn có thể điều chỉnh được.
Khoảng thời gian giữa hai mốc thời gian lân cận là 5 phút.
Khoảng thời gian tối thiểu để đánh giá và phân tích là 10 phút và thời gian tối đa thời lượng là
40 phút.
Lựa chọn các kênh đánh giá của tim thai
Dữ liệu của chỉ một tim thai có thể được đánh giá tại một thời điểm. Khi số của thai phụ bị thay
đổi, việc chọn tim thai sẽ khôi phục về giá trị mặc định.
Nguyên tắc sau:
Chọn dữ liệu FHRwith theo mặc định; nếu cả FHR1 và FHR2 có hoặc không có dữ liệu, mặc

định là FHR1
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2. Hoạt động
1)

Chọn bản ghi, xem lại theo dõi bản ghi IDs của các sản phụ khác nhau

Phương pháp hoạt động: Xoay đĩa mã hóa để chọn biểu tượng, nhấn bộ mã hóa đĩa để xác
nhận, và sau đó chọn các bản ghi. Xoay đĩa mã hóa ngược chiều kim đồng hồ để chuyển sang IDs
trước đó, xoay đĩa mã hóa theo chiều kim đồng hồ để chuyển sang IDs tiếp theo, và cuối cùng
nhấn đĩa mã hóa để xác nhận; hoạt động đã hoàn thành.
Phương pháp hoạt động chạm: Nhấn
thai khác. Nhấn
2)

, và bạn sẽ chuyển sang số ID của phụ nữ mang

và bạn sẽ quay ngược lại số Ids của phụ nữ mang thai trước đó.

: Chọn khu vực; chọn các bản ghi theo dõi của cùng một ID để vùng được đánh
giá cùng hiển thị trên màn hình.

Phương pháp hoạt động: Xoay đĩa mã hóa để chọn biểu tượng, nhấn bộ mã hóa đĩa để xác
nhận, và sau đó điều chỉnh dạng sóng; xoay đĩa mã hóa ngược chiều kim đồng hồ để chuyển sang
dữ liệu năm phút trước đó, xoay đĩa mã hóa theo chiều kim đồng hồ để chuyển sang dữ liệu năm
phút tiếp theo, và cuối cùng nhấn đĩa mã hóa để xác nhận; hoạt động đã hoàn thành;
Phương pháp hoạt động chạm:Nhấp vào
Nhấp vào
3)

và bạn sẽ chuyển tiếp dữ liệu 5 phút.

và bạn sẽ quay ngược dữ liệu 5 phút.
Chọn điểm bắt đầu và điều chỉnh điểm bắt đầu của dữ liệu thành đã đánh giá.

Phương pháp hoạt động: Xoay đĩa mã hóa để chọn biểu tượng, nhấn bộ mã hóa đĩa để xác
nhận, và sau đó thang điểm bắt đầu của dữ liệu xếp hạng thay đổi từ màu xanh lam sang màu đỏ;
di chuyển đĩa mã hóa theo các hướng khác nhau để di chuyển thang đo bắt đầu của dữ liệu xếp
hạng, chọn vị trí thích hợp, nhấn đĩa mã hóa để xác nhận, thang đo trở thành màu xanh lam và
biểu tượng chuyển sang màu đỏ; hoạt động đã hoàn thành;
Phương pháp hoạt động chạm:Nhấp chuột

và bây giờ là quy mô dữ liệu ban đầu

được đánh giá chuyển từ màu xanh sang màu đỏ. Nhấp vào vùng dạng sóng và di chuyển tỷ lệ
đến vị trí bạn nhấp. Nhấp chuột
4)

một lần nữa để thoát khỏi hoạt động.

: Lựa chọn điểm cuối, để điều chỉnh điểm cuối của dữ liệu được đánh giá. Các

phương thức hoạt động giống như (3). Trong khi hoạt động của (3) và (4) là đang được thực hiện,
tất cả các nút khác không thể hoạt động.
5)

: Chọn dạng sóng FHR.

Phương pháp vận hành bánh xe mã: Xoay bánh xe mã, chọn biểu tượng, nhấn bánh xe mã
để xá nhận và nó sẽ chuyển sang FHR2. Xác nhận lại và nó sẽ chuyển sang FHR1.
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Phương pháp hoạt động chạm:Nhấp vào biểu tượng và nó sẽ chuyển sang FHR2. Nhấp lại
và nó sẽ chuyển sang FHR1.
6)

: Phân tích dữ liệu đã chọn và đánh dấu kết quả trên vị trí của dạng sóng.

Phương pháp vận hành bánh xe mã: Xoay bánh xe mã, chọn biểu tượng, nhấn bánh xe mã
để xác nhận và kết quả phân tích sẽ được hiển thị. Biểu tượn thay đổi thành

. Nhấp lại

và kết quả phân
.

tích sẽ được xóa. Biểu tượng thay đổi thành

Phương pháp hoạt động chạm: Nhấp vào biểu tượng và kết quả phân tích sẽ hiển thị.
Biểu tượng thay đổi thành

. Nhấp lại, và

kết quả phân tích sẽ được xóa. Biểu tượng thay đổi thành

.

7)

: Nhấp vào biểu tượng và kết quả xếp hạng sẽ được hiển thị dưới dạng bảng.

Khi đó, biểu tượng sẽ thay đổi thành

. Nhấp lại và kết quả xếp hạng sẽ được xóa.

Phương pháp vận hành bánh xe mã: Xoay bánh xe mã, chọn biểu tượng, nhấn bánh xe
mã để xác nhận và kết quả xếp hạng sẽ được hiển thị trong một dạng bảng. Khi đó, biểu tượng
sẽ thay đổi thành

. Nhấn bánh xe mã để xác nhận lại và biểu tượng sẽ thay đổi thành

nhấn và kết quả xếp hạng sẽ bị xóa.
Phương pháp hoạt động chạm:Nhấp vào biểu tượng và kết quả xếp hạng sẽ được hiển thị
dưới dạng bảng. Khi đó, biểu tượng sẽ thay đổi thành
thành
8)

. Nhấp lại, và biểu tượng sẽ thay đổi

và kết quả xếp hạng sẽ bị xóa.
: Nhấp vào biểu tượng này để in ra dạng sóng và xếp hạng hiện đang được

chọn bảng kết quả; nếu thao tác “Phân tích” hoặc “Kết quả xếp hạng” đã được thực hiện, dạng sóng
in ra sẽ có nhận xét phân tích và bảng kết quả xếp hạng có các điểm xếp hạng; nếu không có thao
tác nào được thực hiện, kết quả xếp hạng sẽ không xuất hiện và bảng xếp hạng trống.
9)

: Nhấp vào biểu tượng này để thoát khỏi chế độ đánh giá và quay lại theo dõi
chế độ.

[Ghi chú]
- Các thao tác của biểu tượng (1) - (5) là chọn dạng sóng, là các thao tác chính; các hoạt động
khác có thể được thực hiện sau các hoạt động này;
- Các thao tác của biểu tượng (6) và (7) là quá trình cho điểm và hiển thị kết quả, là các thao
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tác phụ. Nếu một hoặc nhiều thao tác được thực hiện, nhưng không bị hủy bỏ, chỉ có tùy chọn
(6), (7) và (8);
- Hoạt động (8) (In) có hiệu quả trong cả hoạt động chính và hoạt động thứ cấp; Sự khác biệt
là thao tác chính không thể in kết quả, trong khi thao tác phụ có thể in kết quả.
- Hoạt động (9) trở về chế độ theo dõi, và là hoạt động chính.
- Trước khi vào chế độ cho điểm, hãy chọn tiêu chí chấm điểm (FISCHER và KREBS) trong
Cài đặt Hệ thống.
3. Báo động
Nếu độ dài dữ liệu theo dõi của ID phụ nữ mang thai hiện được chọn dưới 10 phút, Màn
hình theo dõi sản nhi FM8007 hiển thị hộp nhắc nhở và chỉ có hai thao tác khả dụng, tức là cuộn
ID phụ nữ mang thai, thoát khỏi xếp hạng và quay lại chế độ theo dõi.
Nếu độ dài dữ liệu hiện tại dài hơn 10 phút, các thao tác khác có thể được thực hiện. Nếu
khoảng thời gian giữa hai thang đo dưới 10 phút khi điều chỉnh thang điểm bắt đầu và thang
điểm kết thúc, hệ thống sẽ nhắc dữ liệu quá ngắn và không thể rút ngắn dữ liệu xếp hạng nữa.
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Phụ lục 1: Khắc phục sự cố
Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 có chất lượng và độ tin cậy cao. Nếu có bất kỳ vấn đề gì,
vui lòng kiểm tra và loại bỏ sự cố theo bảng dưới đây.
Lỗi sự cố
Không hiển thị

Nguyên nhân

Giải pháp

Cáp nguồn kết nối kém. Mất điện, Kiểm tra bộ chuyển đổi và cáp nguồn.

khi đã bật thiết bị. phích cắm điện hoặc ổ cắm kém
kết nối.
Khác thường FHR Đầu dò kết nối kém với thiết bị.
giá trị

Kết nối lại.

Không tìm thấy tim thai, vị trí đầu Điều chỉnh lại

các siêu âm đầu dò.

dò không chính xác.

Thêm gel.

Không có gel hoặc ít gel. Hoạt

Điều chỉnh lại đầu dò siêu âm khi có tín hiệu

động của thai nhi / mẹ. Đầu dò bị đã phục hồi.
hỏng.

Thay thế các siêu âm đầu dò.

TOCO bất thường Đầu dò kết nối kém với thiết bị.
giá trị

Kết nối lại

các

Nơi đặt đầu dò không chính xác. Điều chỉnh lại

siêu âm đầu dò.
các

siêu âm đầu dò.

Không đặt lại áp suất

Đặt lại giá trị TOCO. Chờ đợi các cơn co thắt

Không co lại

xuất hiện.

Nhấn TOCO đầu Giá trị đầu ra ban đầu nên được

Điều chỉnh lại bên trong

dò. Giá trị TOCO điều chỉnh lại.

chiết áp bên trong đầu dò.

không thay đổi

Thay đầu dò TOCO.

Đầu dò TOCO bị hỏng

hoặc thay đổi một
chút
Nhấn điểm đánh Điểm đánh dấu xấu.

Kiểm tra bằng đồng hồ vạn năng và xác

dấu, không có

nhận.

biểu tượng là
nhiển thị và đã in
Không có âm

Âm lượng quá thấp

Tăng âm lượng lên

thanh từ loa

62

Máy in đang hoạt Các giấy Là nghịch lại Cài đặt.

Nạp lại giấy với mặt nhiệt hướng vào đầu

động, nhưng

máy in.

Hoặc mặt phải và mặt trái bị đảo

không có đường ngược.
cong FHR, đường
cong TOCO bật
giấy, hoặc đường
cong FHR và
TOCO
đường cong
không ở trong
đúng khu vực.
In không rõ ràng

Độ sâu in nhẹ Giấy không đủ tiêu Điều chỉnh độ sâu của máy in. Thay giấy.

hoặc một số phần chuẩn

Làm sạch đầu máy in.

không thể được in Đầu máy in bẩn.
ra
Giấy đi với bí

Giấy không được nạp vào đúng

Nạp lại giấy. Thay thế bằng giấy đủ tiêu

danh

vị trí của nó. Sử dụng giấy của

chuẩn. Điều chỉnh lại vị trí dữ liệu in theo

In dữ liệu lỗi vị trí máy in nhãn hiệu khác Vị trí in

hướng dẫn này.

không được hiệu chỉnh.
Bảng xếp hạng

Công tắc chuyển mạch chuyển

Vào cài đặt Bảo trì và chuyển công

không được in

sang OFF

tắc xếp hạng thành BẬT
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Phụ lục 2: Thông số kỹ thuật FM8007
Phân loại: cl assⅠ BFtype phần được áp dụng.
Tên sản phẩm: Thai nhi / Phụ nữ có thai / Bệnh nhân Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 đa
thông số
Nguồn cấp: AC 100-240V, 50 / 60Hz
Sự tiêu thụ năng lượng: <70VA
Pin: Pin lithium 7.4V
Chế độ sạc: Kết nối Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 với nguồn AC và quá trình sạc pin sẽ
tự động bắt đầu
Bảo vệ xả : Ở chế độ chạy bằng pin, Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 sẽ tự động tắt khi gần
hết pin.
Nhịp tim thai nhi:
Đầu dò: Đa tinh thể, Chùm tia rộng, doppler xung, độ nhạy cao. Sức mạnh: <5mW / cm2
Tần số làm việc: 1.0MHz
Xử lý tín hiệu: tín hiệu số đặc biệt.
Phạm vi đo: 50 ~ 210 bpm / 30-240bpm
Phạm vi báo động:
Giới hạn cao: 160,170,180,190 bpm
Giới hạn dưới: 90,100,110,120 bpm
Đầu ra âm thanh tối đa: 1,5 W
TOCO:
Phạm vi đo lường: 0 ~ 100 đơn vị
Đo SpO2 của mẹ:
Phạm vi đo lường: 70%〜99%。 Độ chính xác của phép đo: ± 3%
Đo nhịp tim khi mang thai:
Phạm vi đo lường: 30bpm 〜 240bpm Độ chính xác của phép đo: ± 2 bpm
Đo huyết áp không xâm lấn
Dải đo:
a) Huyết áp tâm thu: 6,7 ~ 32,0kPa (50 ~ 240mmHg)
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b) Áp suất trung bình: 3,4 ~ 26,6kPa (25 ~ 200mmHg)
c)Áp suất tâm trương: 2,0 ~ 24,0ka (15 ~ 180mmHg)
Độ chính xác: ± 1.1kPa (± 8mmHg) hoặc đọc ± 5%, tùy theo giá trị tuyệt đối nào lớn hơn;
Phạm vi đo tốc độ xung: 40bpm ~ 240bpm.
Độ chính xác tốc độ xung: ± 2 bpm hoặc đọc ± 5%, tùy theo giá trị tuyệt đối lớn hơn.
Chế độ đo: đo NIBP bằng tay / tự động;
Trưng bày:
Màn hình theo dõi sản nhi FM8007 TFT hiển thị FHR, TOCO, FM, các thông số của mẹ, thời
gian, ngày tháng, âm lượng, v.v. và xem lại dữ liệu Màn hình theo dõi sản nhi FM8007.
Độ phân giải:800x480
Kích thước:295x240x73 (mm) (LXWXH)
Khối lượng tịnh:1,75kg
Môi trường
Môi trường làm việc: Nhiệt độ: -10℃〜 +55;Độ ẩm: <93％
Áp suất khí quyển: 86kPa〜106kPa
Nhiệt độ vận chuyển và bảo quản: Nhiệt độ: -10℃〜 +55;Độ ẩm: <93％
Áp suất khí quyển: 86kPa〜106kPa
Đầu ra âm thanh thăm dò : Phù hợp với các quy định của IEC1157 năm 1992, áp suất âm đỉnh
âm không được vượt quá 1 MPa và cường độ chùm tia không được vượt quá 20mW / cm2. Mật
độ cường độ trung bình tức thời đỉnh cao trong không gian không được vượt quá 100mW / cm2.
Cường độ âm thanh của mô hình này không vượt quá 5mW / cm2. Đầu ra âm thanh đáp ứng các
điều kiện được miễn xuất bản.
Tác nhân ghép nối (GEL) : Hợp chất gốc nước nhớt, không gây kích ứng da hoặc dị ứng, ổn
định về mặt hóa học, kìm khuẩn.
Làm sạch
① Tháo pin trước khi làm sạch.

② Lau sạch bằng khăn ẩm và lau khô bằng khăn mềm, sạch.

③ Không sử dụng amoniac, phenol hoặc axeton để bảo vệ vỏ máy khỏi bị hư hỏng.

④ Không để chất lỏng lọt vào tủ nhựa của thiết bị Theo dõi Thai nhi.

⑤ Đảm bảo rằng thiết bị Theo dõi thai nhi được để khô đúng cách trước khi cắm điện.``
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