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 .3תקציר הפעלה זה מהווה הוראות הפעלה מקוצרות לשימוש והפעלת הקורפולס 

התקציר אינו מחליף את הצורך בקריאת ספר ההפעלה של המכשיר והכרת המכשיר 

 והשימוש בו באופן מלא, לפני הפעלתו.

 

 התקציר מיועד למפעילים המורשים בהפעלת מכשיר מסוג מוניטור דפיברילטור

 

חלקים בתקציר מופיעים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והתקציר מיועד לגברים ונשים 

 כאחד.

 

פרמדיקית  רגב' עינת קרנמתכונת אשר הוכנה ע"י  מבוססים עלחלקים רחבים בתקציר 

תודה על  התבססה עבודת תקציר זועליו במגן דוד אדום, אשר הכינה תקציר דומה 

 עבודתה.
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 הכרת המכשיר. 1

 הקדמה 1.1

דפיברילטור מתקדם, רב פרמטרי, בעל תכונות  -הינו מכשיר מוניטור corpuls3 -מכשיר ה

 חודיות הקשורות ב:יי

 יחידות המתקשרות בינהן באופן קווי כמכשיר אחוד או אלחוטי כיח'  3ת חלוקה ל לוכי

 נפרדות

 סוללות נטענות  3ת ניהול אנרגיה מתקדמת, מבוססת על לוכי 

 מאפשר טעינה מהירה לקיבולת מלאה. מערך מטענים מקבעים חכם 

 ים שונים.ת שידור ייחודיות של המידע בזמן אמיתי באמצעלוכי 

  גלים בו  6אפשרויות תצוגה ייחודיות במסך גדול הנראה בתאורת יום ותצוגה של עד

 זמנית.

 ת תיעוד רחבה לרבות ניטור ליד לוכיII באופן רציף מתחילת אירוע 

 ת החלפת תצוגות מהירה לפי לוכאמצעי עזר בטיפול לרבות מטרונום אינטגראלי, י

 מתווה ועוד

 

 10חלקים כאשר קיימת ביניהם תקשורת )עד לטווח של  3 -המכשיר ניתן לחלוקה פיזית ל

מטופלים חלוקה זו מאפשרת מענה למצבים מורכבים של ליווי וטיפול במטר בשטח פתוח(. 

ובין השאר מאפשר גם מניעת הסרבול הכרוך במגבלות של חוטי מוניטור בין המטפל 

   והמטופל.

 החלקים: אור ית 1.2

 
יחידה זו מאפשרת למטפל שליטה   - יחידת המוניטור

לות של המכשיר, ליחידה תצוגה גדולה ומלאה על כל היכ

אשר מספקת מידע על הסימנים החיוניים של המטופל 

שנבדקו. היחידה כוללת רשם טרמי להדפסה ע"ג נייר 

 המוניטור.

הצג בנוי בשיטה המחזירה קרני אור כך שניתן לראות טוב 

גם כאשר השמש מאירה ישירות עליו, בכל מקרה במידה 

ועדין קיים קושי בראיה ניתן להטותו כלפי מעלה / מטה או / 

 או להפוך את צבעי התצוגה. 
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ליחידה זו מחוברים כל הסנסורים והכבלים  – יחידת החולה 

ל והכוללים בין השאר כבל המטופ רהמשמשים לניטו

ליד, פולס אוקסימטר,  12גידי, א.ק.ג אבחוני  4מוניטור 

, קפנוגרף, טמפרטורה, לחץ דם לא פולשני ועוד. יחידה זו

כשמופרדת מהאחרות, מאפשרת חיבורה למטופל 

מקלה ביכולת השידור שלה בין ווהשארתה בסמוך אליו, 

הורדת  ה השאר על מהלך פינוי או ליווי המטופל, לדוגמ

, טיפול בתאונות או CT, ליווי מטראומה ל במדרגות מטופל

 חילוצים וכו'.

 

 
היחידה הטיפולית של  – יחידת הדפיברילציה והקיצוב

המכשיר המאפשרת חיבור כפות דפיברילציה או מדבקות 

 דפיברילציה/קיצוב לצורך טיפול.

 

 כיבוי והדלקה 1.3

 הדלקת המכשיר  1.3.1

  On/Offהדלקת המכשיר בלחיצה על לחצן הפעלה 

 .דהיחידות במידה והמכשיר במצב אחו 3לחצן זה על גבי המוניטור יפעיל את 

שעל  On/Offיחידות שאינן מחוברות פיזית לא ידלקו ולפיכך יש להדליקן בלחיצה על לחצן 

 כל יחידה נפרדת.

)תלוי בגרסה( המכשיר נדלק ישירות על  Energyאו  Manualבלחיצה על לחצן  –הערה 

 .מצב דפיברילציה

 כיבוי המכשיר 1.3.2

. לחצן זה יכבה את כל . On/Offכיבוי המכשיר בלחיצה על לחצן הפעלה 

היחידות בין אם המכשיר במצב אחוד ובין אם היחידות בתקשורת אלחוטית ובלבד 

 ור לחצן תוכנה:כיבוי המכשיר מחייב איש שמתקיימת תקשורת בין היחידות.
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בכל מצב גם אם המכשיר תקוע מסיבה כלשהי, לחיצה על לחצן כיבוי  -שימו לב 

  סוללה.. בכל מקרה ניתן לשלוף שניות רצוף, מכבה את המודול 8הדלקה למשך 

יש להקפיד שבזמן ההדלקה לא ילחץ הכפתור העגול המסתובב שבקדמת המכשיר. 

לאלונקה ולחצן ההפעלה והלחצן הסיבובי נלחצו מצב זה עלול לקרות כשפני המכשיר 

שניות על לחצני  8בו זמנית. במקרה זה המכשיר נכנס אוטומטית למצב שירות. לחץ 

 הכיבוי לסגירתו והפעל מחדש.

 חיבור והפרדה של החלקים: 1.4

כאשר היחידות מחוברות וגם כאשר הם בתקשורת מלאה גם עובד  corpuls3 -כאמור ה

 .מופרדות

הסוללות  3 במצב אחוד כשהמכשיר מחובר למטען נטענותמשלו.  סוללהלכל חלק יש 

 במכשיר.   צורך בהחלפת מצבריםאין במקביל. 

 סימני חיבור והפרדה: 1.4.1

 רגע נתון את מצב החיבור בין היחידות: כלמציג ב corpuls3 -מכשיר ה

 

 היחידות מחוברות פיזית – קו מלא

 

יח' חולה מופרדת פיזית אבל  –וקו מלאקו מקווקו 

יחידות דפיברילטור מוניטור . מקושרת אלחוטית

 מחוברות פיזית

 

מופרדת פיזית  דפיברילטוריח'  – קו מקווקו וקו מלא

מוניטור מחוברות חולה ויחידות . אבל מקושרת אלחוטית

 פיזית

 

 ת אלחוטיתומקושר כל היחידות – קו מקווקו

 

 

יופיע כאשר יחידה ממכשיר אחד תחובר   -  סימן ?

ליחידה ממכשיר שונה. יש ללחוץ על אישור לממוש 

 מחיבור במעבר לרגע  מופיעים השאלה סימניתקש'.  

 פיזי אלחוטי לחיבור
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 2יחידת דפיברילטור לא הודלקה עם  – אייקון אפור

היחידות האחרות ולכן אינה מתקשרת עם המוניטור 

 ויחידת החולה.

 

יחידות שאינן מאותו  – Ad-Hocחיבור  – ים מקביליםקוו

מכשיר מחוברות פיזית ומתקשרות אך ללא ביצוע צימוד 

Paring  בלבד ולא בחיבור אלחוטי.  פיזייעבדו בחיבור 

 

אין חיבור פיזי ואין תקשורת  –וקווים מקבילים  Xסימן 

אלחוטית לדפיברילטור. יחידת חולה מחוברת פיזית 

 ולא תפעל בתקשורת אלחוטי Ad-Hocלמוניטור בחיבור 

 

אין חיבור פיזי ואין תקשורת  –וקווים מקבילים  Xסימן 

אלחוטית ליחידת חולה. יחידת דפיברילטור מחוברת 

על בתקשורת ולא תפ Ad-Hocפיזית למוניטור בחיבור 

 אלחוטי

 פירוט יחידות המכשיר.  2

 יחידת המוניטור 2.1

 מבנה 2.1.1

 מסך .1

  לתעוד ארועכפתור התרעת אזעקה + כפתור דגל  .2

 מנורת תצוגה למצב טעינה .3

 

 כפתור ומנורת הדלקה / כיבוי  .4

 מתחם כפתורי הדפיברילטור .5

 הלחצן מאיר .כפתור לבחירת פונקציות )מסתובב( .6

 אזעקהבזמן  באדום 

 כפתור חזרה ל"דף" הבית וכפתור "צעד אחורה" .7

 כפתור הדפסה .8

 כפתורי בחירת פונקציות )לפי תפריט( .9

 חריץ ההדפסה .10

 כפתורי בקשה לביצוע )לפי תפריט( .11

  לחצני תכנה .12
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 )הפירוט מתבסס על ברירת המחדל של המכשיר(   –מסך תצוגה תאור  2.1.2

של צבע  קיימת זהות

 פרמטרהגל לצבע ה

לאותו סימן המתייחסים 

חיוני. זהות זו מאפשרת 

איתור מהיר של מקור 

 אה.הקרי

 E.C.Gדופק ו  –שחור 

 סטורציה -כחול 

 לחץ דם –אדום 

  קפנוגרף –סגול 

בשורה זו נרשמים באופן אוטומטי: מצב חיבורי היחידות, זמן שנותר  –שורת סטטוס  .1

 )ביחידת המוניטור(, שעה ות"ז החולה )אם עודכנו פרטים(, והודעות תקלה. לסוללה 

, CO2 ,NIBP)פרמטרים( בשורה זו יוצגו פרמטרים נמדדים בזמן אמיתי:  –שורת מדדים  .2

RR ,SpO2 ,HR ,TEMP( דופק פריפראלי ,PP .) 

ור איזה גלים על פי ברירת המחדל שנקבעה. ניתן לבר 6עד  3המכשיר מציג  –תצוגת גלים  .3

 תצוגות שהוגדרו מראש לנוחות שימוש(. 6גלים ברצוננו לראות. )ניתן לשנות בין 

 שורת הודעות. .4

תצוגת פונקציות המשתנות בהתאם למצב המכשיר ועל מנת לבצעם  –שורת לחצני "תכנה"  .5

 צריך ללחוץ על לחצן התוכנה שמתחתם.

 צבע הפוכהובתצוגת 

.  ECGדופק ו  –ירוק 

ו שאר הצבעים אות

  הדבר.

מעבר לתצוגה הפוכה 

 3לחיצה ממושכת ל ב

 שניות על לחצן מוניטור
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 פירוט מורחב של לחצני התפעול על יחידת המוניטור 2.1.3

 לחצן סיבובי

 נדלק באדום כאשר יש אזעקה: כןולבחירת פונקציות )מסתובב(  לחצן סיבובי 

 כפתור סיבובי באמצעות תפריטים ניווט 

 ולחיצה י סבוב"ע פונקציות ואישור בחירה 

 בכפתור )נדלק בצבע אדום( אזעקה תצוגת 

 

 

 לחצני הדפיברילציה ע"ג המוניטור

 גרסת מסך ותיקה גרסת מסך חדשה נושא

 AEDפונקצית הפעלת  .1

  

 ביצוע אנליזה לטובת מתן שוק .2

  

 הפעלת דפיברילציה מנואלית .3

  

 מכשיר למתן שוק ינתטע .4

 
 

 שוקר ושחר .5

 

 

  ניתן לבצע ברירת אנרגיה במצב דפיברילציה באמצעות לחצני תוכנה בתחתית

 המסך או לחצן סיבובי.

 

  משמש לכניסה למצב קיצוב –לחצן קיצוב 

. לחיצה עליו מחליפה את התצוגה משמש לכניסה למצב קיצוב חיצוני –לחצן קיצוב 

  לחצני התוכנהלתצוגת מצב קיצוב. המשך עבודה במצב קיצוב באמצעות 

 לחצני תפריטים

 )+ נעילת לחיצים(חזרה לדף הבית בית  לחצן

 

 "צעד" אחורה לחצן
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: מחזיר למצב מוניטור מכל מצב אחר של המכשיר חזרה למצב מוניטור לחצן

  ( LT-ECG)דפיברילטור, קוצב, א.ק.ג. דאגנוסטי, 

  לחצני הדפסה וסיכומים

משמש להדפסת תצורת גלים ופרמטרים מהמוניטור ועצירת  - לחצן הדפסה

  כל סוג הדפסה לרבות א.ק.ג. אבחוני ופרוטוקול סיכום טיפול

 / לחיצה ארוכה לכניסה לארכיון לחצן הדפסת סיכום אירוע

 

 לחצני תוכנה: 

ממוקמים בתחתית יחידת המוניטור והפונקציות שלהם משתנות בהתאם למצבים השונים של 

, D-ECG, א.ק.ג. אבחוני NIBPמוניטור הכוללים: מוניטור, דפיבילציה, קיצוב, מדידת לחץ דם ה

LT-ECG ומצב ארכיון 

 

 

 

 מדפסת 2.1.4

המדפסת, שהנה רשם א.ק.ג. טרמי מטריצי, ממוקמת בחלקה הקדמי התחתון של יחידת 

המוניטור. החלפת הנייר במדפסת נוחה יותר כשיחידת המוניטור מופרדת מיח' 

 הדפיברילטור 

 

 

 

 

 גב ותחתית המוניטור: 2.1.5

בגב המוניטור שקע טעינה המאפשר חיבור ישיר של פלג טעינה מגנטי לטעינת 

 של היחידה. ישירה

היח'  2בתחתית המוניטור ממוקמת הסוללה הנטענת אשר זהה לסוללות ב 

 האחרות.
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 יחידת החולה  2.2

 

 אור כלליית 2.2.1

 המיועדים והסנסורים הכבלים כל את מכילה החולה יחידת

 .ליחידה מראש מחוברים ניטור, כשהם לצרכי לחיבור לחולה

מסלול  כל לאורך לחולה פיזית בקרבה נמצאת החולה יחידת

 ללא ,הטיפול של רציפים ותיעוד ניטור לקבל כדי הטיפול

היחידה משדרת קוית או אלחוטית את  .הפסקות הפרעות ואו

 כל הסימנים החיוניים שהיא מנטרת, לצג המוניטור.

 מנת על הקבוע רקע תאורת עם קטן LCDצג ביחידה 

 וכן חיווי, בניהם דפדוף י"ע הפרמטרים בכל צפייה לאפשר

 ומצב החיבור עם יחידת המוניטור. מצב סוללה של עדכני

 

 שלבדקות,  המדויקת התחזית החולה( את ביחידת ומציג )גם מודד 3 הקורפולס

 מהסוללה ביחידה. החולה ליחידת הנותר העבודה זמן

 

  צג יחידת החולה ולחצנים 2.2.2
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 3קורפולס  –הוראות הפעלה 

 

 

 הניטור והחיישנים ביחידת החולהשקעים לחבור כבלי  2.2.3

 

הכבלים והחיישנים המשמשים לניטור החולה מחוברים לשקעים הקבועים ביחידת החולה 

מאפשר חיבור הכבלים באופן קבוע ליחידת החולה תחת הקפדה  corpuls3. ה משני צידיה

 על חוקי הבטיחות הקשורים בדפיברילציה וקיצוב והמורחבים בספר ההוראות המלא.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יחידת הדפיברילטור 2.3

 

ג'אול, והנתמכת  200 – 2ת, באנרגיות בי פאזי הנהיחידת הדפיברילטור תצורת הגל של 

למטופלים עם וולט לקבלת זרמי דפיברילציה גבוהים גם  3500ביכולת אספקה של 

 אימפדנס גבוה.

)קיימות גם מדבקות  דפיברילציה/קיצוב מדבקותאו היחידה מאפשרת עבודה עם כפות 

 .(ג'אול מקסימום 50המגבילות את האנרגיה אוטומטית ל  לתינוקותתואמות 

החיבור טרפזי,  .הנו לכבל דפיברילציה הקבוע בתחתית המכשירחיבור הכפות / מדבקות 

 חד כיווני ומסומן בתבליט נקודה לחיבור כבל וכפות נקודה לנקודה.

 חצי סיבוב  . השחרור הוא ע"יעצמן ממוקמות בצידי במכשיר ונעולותהכפות 

 מאפשר הטיה זויתית. הסוללה  הדפיברילטור .מלמטה ומשיכהקדימה או אחורה 

  אספקתקבועה בתחתיתו. הדפיברילטור מהווה את היחידה הטיפולית ואחראי על 

 הדפיברילטור לדפיברילציה וקיצוב של המטופל. הכפות ומדבקות הזרמים

  מהן. בתקציר זה אין התייחסות לדפיברילציה במצבמאפשרות גם ניטור א.ק.ג. 

 צד שמאל צד ימין 
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AED .על היחידה לחצן הפעלה/  אשר ברובה אינה בשימוש ע"י צוותים רפואיים מתקדמים

 כיבוי, המאפשר הפעלת היחידה וכיבויה באופן עצמאי מהיחידות האחרות.

 הפעלת המכשיר. 3

 אפשרויותתפריטים ובחירת  3.1

הפעלת התפריטים באמצעות הלחצן הסיבובי. שתי אפשרויות תפריטים מתקבלות עפ"י סדר 

 הפעולות הבא:

 בחירת תפריט ראשי:  3.1.1

לסימון האפשרות סיבוב  אח"כ לחיצה תחילה על הלחצן הסיבובי, להצגת התפריט

 לבחירה בה וחוזר חלילה.לחיצה הרצויה בצהוב ואח"כ שוב 

 
 

  תפריט תוכן:בחירת  3.1.2

, פרמטר או גל, ואח"כ לחיצה להצגת בצהוב עד לסימון שדה רצוי ע"ג המסך סיבוב תחילה

 . וחוזר חלילה תפריט התוכן הרלוונטי לאותו שדה
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 3קורפולס  –הוראות הפעלה 

 

 שינויים שניתן לבצע ברמת משתמש רגיל 3.2

 

מצב משתמש רגיל הנו מצב בו מבוצעים שינויים בתפריטים במהלך מקרה  –הבהרה 

והשינויים וההתאמות חלים על המקרה בלבד. שינויים אלו אינם נשמרים למקרים הבאים 

אשר ישמרו כברירת מחדל  3וכיבוי המכשיר מבטל אותם. לביצוע שינויים בקורפולס 

 האדם האחראי על המכשיר. נדרשת הרשאה הכרוכה בהכנסת סיסמה המצויה בידי 

 

 :אזעקות 3.2.1

Alarm – .בחירת אזעקות שיתריעו כאשר הפרמטרים יהיו גבוהים ו / או נמוכים 

Limits )שינויים ספציפיים בגבולות אפשרות ל –קביעת גבולות קבועים  - )גבולות

 להתאמתם למקרה.

 

 

 

 

 

 

 

Auto Limits – והגבולות נקבעים אוטומטיתנרשם מצבו הרגעי של המטופל   
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 3קורפולס  –הוראות הפעלה 

 

 

1.1. Settings  

    

   

 

 

 

 

 

 

 :בחירת תצוגת גלים ו / או המדדים בצג המוניטור 3.2.2

 בתפריט ראשי.  …I,IIע"י בחירת האפשרות תצוגת הגלים והפרמטרים הקיימים  שינוי

מאפשרת שינויים במספר וסוג הגלים שיוצגו.  Curvesבחירה באפשרות הראשונה  .1

 גלים בו זמנית על המסך. 6 – 3ניתן לקבוע תצוגה של 

 

 

 

 

 

 

 

מאפשרת שינוי מספר וסוג  Parametersבחירה באפשרות השניה  -פרמטרים  .2

 הפרמטרים שיוצגו ומאפשרת הצגת בצורה אופקית ואו אנכית.

 שינוי הפרמטרים והגלים יכול להתבצע באופן מקוצר באמצעות תפריטי התוכן –הערה 
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 3קורפולס  –הוראות הפעלה 

תצורות מסך חלופיות  6מאפשרת מעבר בין  – Curvesבחירת האפשרות השלישית  .3

לצורך שינוי מהיר של תצוגת גלים ופרמטרים לתצוגה חדשה. לחצן תוכנה מקוצר 

 הפעיל במצב מוניטור. Viewsלשינוי התצוגות שלא דרך התפריט נקרא לחצן 

 

 

 

 

 

1.1.  

 

 

 

 :שינויים אפשריים נוספים בתפריט הראשי 3.2.3

, שידור נתונים Printerבנושאים כגון הדפסה, התפריט הראשי מאפשר שינויים נוספים גם 

Telemetryוהגדרות לגבי פונקציות הניטור השונות,  , קביעותECG, SpO2, NIBP, IBP, 

CO2  קביעות לגבי פונקציית הדפיברילציה ,Defib הזנת פרטי המטופל, ושינויים ,

 ן שעה, תצוגת צבעים וכו'.כגו Settingsבהגדרות כלליות 

 

 3הפונקציות הטיפוליות בקורפולס . 4

 

 דפיברילציה מנואלית 4.1

 

  (Cardioversionדפיברילציה / היפוך ) 4.1.1

 תלוי בגרסת המכשיר. Energyאו  Manualלמצב דפיברילציה מנואלית לחיצה על 

 בחירת אנרגיה – 1שלב 

לשינוי האנרגיה יש להשתמש ג'אול )מבוגר(.  200המכשיר מציג אנרגית ברירת מחדל 

בלחצן הסיבובי או באמצעות לחצני התוכנה בתחתית המסך. כשהכפות מחוברות ניתן גם 

להצמיד את החלק המתכתי של הכפות זו לזו, להעלות או להוריד אנרגיה ע"י לחיצה על 

 לחצני הכפות.

 ניתן לטעון ולפרוק אנרגיה במצב של מכשיר אחוד, אחוד חלקית או במצב אלחוטי מלא. – שימו לב

במצב אלחוטי יש לודא שכל החלקים בתקשורת. גם במקרה קיצוני שיחידת החולה אינה תקינה 

ואינה מתקשרת בצימוד, ניתן לחבר פיזית את יחידת המוניטור ליחידת הדפיברילטור ולתת שוק )לא 

 מסונכרן(
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 טעינת אנרגיה - 2 שלב

טעינת אנרגיה בשימוש עם כפות ע"י לחיצה על אחד משני הלחצנים שעל הכפות, אדום או 

שעל צג  Chargeירוק. במצב של חיבור מדבקות דפיברילציה הטעינה היא בלחיצה על לחצן 

י חיווי ויזואללא ניתן לטעון אנרגיה מלחצן הטעינה במוניטור כשמדבקות מחוברות. המוניטור. 

 למהלך טעינה מתקבל ע"י בר אנכי המתמלא ובגמר טעינה צפצוף גבוה רציף.

 לא מסונכרנת ומסונכרנת. – פריקת אנרגיה - 3שלב 

בגמר טעינת אנרגיה ניתן לפרוק אותה מהכפות בלחיצה בו זמנית על לחצני הכפות האדום 

 שע"ג צג המוניטור.והירוק, או כשמדבקות דפיברילציה מחוברות ע"י לחיצה על לחצן שוק 

פיברילציה ועור המטופל, יים מגע הדוק בין הכפות/מדבקות דיש להקפיד בזמן הפריקה שק

שהחזה נוגב מזיעה, שהחזה גולח ואין בו יתרות שיער אשר יפחיתו מיעילות 

 הדפיברילציה.

 לחצני הפריקה שעל הכפות או את לחצן הפריקה שעל המוניטורחובה להחזיק את 

 לחוצים לפחות שניה אחת ועד לקבלת פריקה.  ור כפות או מדבקות( )בהתאם לחיב

במידה וניתן לסנכרן את השוק חשמלי. לפיכך נדרש  מנגנון סנכרון אוטומטיבמכשיר 

 להחזיק את הלחצנים לחוצים עד לפריקה. בכל מקרה זוהי גם הנחיה בטיחותית  מקובלת.

 לדוגמה ישוחרר השוק בכל מקרה(. VFכשהמכשיר אינו יכול לשחרר סנכרון בתוך שניה )

 

 ביטול שוק חשמלי 4.1.2

 ריקת השוק קיימות האפשרויות הבאות:פכן לולביטול שוק חשמלי כאשר המכשיר טעון ומ

 לחיצה על מוניטור ויציאה ממצב דפיברילציה. המכשיר פורק את האנרגיה פנימית .1

 שניות, המכשיר פורק פנימית את האנרגיה. 30המתנה ל  .2

בכל מצב בו ההתנגדות שבין הכפות או מדבקות הדפיברילציה גבוהה מידי )נתק(  .3

 .Shock Abortedאו נמוכה מידי )קצר( המכשיר מבטל את השוק, ופורק פנימית. 

הערה:  ניתן לפרוק את האנרגיה להדקי הבדיקה המיועדים לכך בביתי הכפות או בשקע 

 .הבדיקה בתחתית המכשיר. האנרגיה תפרק למכשיר

 דפיברילציה מכפות דפיברילציה ממדבקות
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 דגשים במתן שוק: 4.1.3

  שוק. תבטלהתנגדות גבוהה או נמוכה מ. זיעהלהקפיד על מגע טוב ועל ניגוב 

  ללחוץ על לחצני השוק בכפות או על לחצן השוק במוניטור למשך למעלה  להקפיד

 .א העברת השוקולוידמשניה עד 

  רק מלחצני הכפות. בעבודה עם מדבקות  האנרגי תכפות טעינת ופריקבעבודה עם

 במסך.  Shockו  Chargeאנרגיה אך ורק מהלחצני ופריקת דפיברילציה טעינת 

 

 

 

 

 

 פונקציות נוספות במסך דפיברילציה 4.1.4

  מצב סינכרון, אי סינכרוןחיווי  

 חיווי איכות המגע של הכפות/אלקטרודות ע"י איפדנס OK, LOW, HIGH  

  החלפה מהירה של ליד הסנכרון באמצעות לחצן תוכנה ביןII  לIII .וחוזר חלילה 

 .פונקציית מטרונום להכתבת קצב עיסוי והנשמה בהתאם לפרוטוקול ההחייאה 

  זמנים מכניסה למצב החייאת דפיברילציה, ממתן שוק אחרון ומספר שוקיםחיווי 

 צב דפיברילציה לקבלת שקט בעבודה. השתקת כל האזעקות הפיזיולוגיות במ 

 

 

 

 AEDמצב  –דפיברילציה אוטומטית   4.2

דפיברילטור במצב מכניסה את הדפיברילטור לפעולה  ,  AED לחצןלחיצה על 

במצב זה לאלקטרודות הא.ק.ג. אין חשיבות. המכשיר מחובר עם אלקטרודת  .חצי אוטומטי

ודות טרדפיברילציה ומבצע אבחון ודפיברילציה במידת הצורך, באמצעות אלק

 הדפיברילציה. 
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גורמת למכשיר להתחיל באבחון הקצב.  לחיצה על לחצן  –שלב א'  .1

 בזמן ביצוע האבחנה אין לגעת במטופל.

ו באבחון הדפיברילטור מודיע אחת משתי אפשרויות: במצב בגמר ה –שלב ב'  .2

 Shock“, ובמצב בו לא נדרש שוק Release Shockנדרש שוק המכשיר מודיע 

not recommended”  . טופל.בזמן שחרור השוק אין לגעת במ 

 

 

 

 

 

 

 ת הקיצוב החיצונייפונקצי 4.3

. ליתר Demand  ,Fixed ,Overdriveמצבים:  3מאפשר קיצוב ב  3מכשיר הקורפולס 

 הרחבה בספר ההפעלה המלא.

במצבים של כלומר השלמת הדופק  Demandהוא קיצוב  corpuls3 -ברירת המחדל ב

 70 –מטפל מעוניין בדופק הו 35בברדיקרדיה של  מטופלמה לדוגאיחור/ החסרת פעימה. 

 .ע"י קיצוב במקומות בהם יש להשלים את הקצב בדקה 35המכשיר ישלים עוד 

 

 .Pacerהכניסה למצב קוצב ע"י לחיצה על לחצן 

 לדקה. 70בקצב של  Demandברירת המחדל של הקוצב היא 

 פועל רק כשכבל מוניטור מחובר. ניתוק של אחד  Demandמצב 

הניטור מהכבל תעביר את המכשיר  הפסקתהלידים של כבל מוניטור וכפועל יוצא 

  .Fixedלמצב של קיצוב את הקוצב אוטומטית 

 מיליאמפר. לחיצה על  0הזרם מתחיל בערך של  -בחירת הזרם 

 הזרם את  ואח"כ קביע Intensityלחצן התוכנה מתחת לאופציית 

 ע"י סיבוב ולחיצה של הלחצן הסיבובי לאחר שנצפתה תגובה 

 לי.חשמלית של הלב לזרם החשמ

 בשלב זה הקוצב בפעולה וליד סימון ליד המוניטור מופיעה המילה 

Stim  .המציינת זאת 

 אופציות נוספות במצב קוצב:

  שינוי הקצב ע"י לחצן תוכנהFrequency .ולחצן סיבובי 
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  מעבר לקיצוב על בסיס לידII  אוIII .באמצעות לחצן תוכנה 

  עצירה זמנית של פעולת הקוצב, לחצן תוכנהPause מאפשרת צפיה בקצב הלב ,

של המטופל ללא קוצב וחזרה לאותם פרמטרים שבהם קוצב קודם לכן. )כניסה 

 .OKויציאה ממצב זה מחייבת אישור באמצעות לחצן תוכנה 

  מצבי הקיצוב שתוארו מעלה ע"י לחצן תוכנה  3מעברMODE. 

  כיבוי הקוצב ע"י לחצןOFF חצן אישור.לו 

 

מאפשרת יציאה למצב מוניטור המאפשר חיווי של  Monitorלחיצה על לחצן  – שימו לב

 ממשיכה להופיע.  Stimיותר גלים אך ללא חשש מהפסקת פעולת הקוצב. אינדיקציית ה 

 ואישור בלבד. OFFהפסקת פעולת הקיצוב באופן סופי על 
 

, מרכז על חצי עמוד דו צדדי את 3תקציר הפונקציות הטיפוליות בקורפולס  – *נספח א'

בעיות קות ושל קיצוב לב חיצוני, ומציג עקרונות ההפעלה של דפיברילציה עם כפות ומדב

 .אפשריות ופתרונן

 corpuls3 -ב פונקציות ניטור . 5

 גידי 4ניטור א.ק.ג באמצעות כבל מוניטור  5.1

 כבל מוניטור למטופל. חיבור ע"י I,II,III,AVR,AVF,AVLקבלת תמונת מוניטור של הלידים 

תצוגת  – 2ספירת הדופק מהמוניטור, אזור  – 1אזור 

 א.ק.ג.

 כבל מוניטור –חיבורי גפיים 

  

הלידים על הצג בו זמנית. סימוני משולשים  6את כל תצורות גל לרבות  6עד  3ניתן להציג 

 ניתן לשלב גל קפנוגרף/אחר. , סימני מעויינים מסמלים זיהוי קוצב מושתל.QRSמסמלים 

 

 (D-ECGלידים ) 12א.ק.ג. אבחוני  ביצוע 5.2
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 D-ECG -יש ללחוץ על כפתור הואחריהם חיבורי החזה  גידי עפ"י 6. יש לחבר כבל 1

 הלידים )כאשר כל השורות מלאות(. 12ולהמתין מספר שניות עד להתייצבות 

 לידיעתכם: א.ק.ג. סטנדרטי מחייב העברת כבל המוניטור לחיבור קצות ידים ורגלים.

 חיבורי חזה בא.ק.ג. אבחוני חיבורי כבל מוניטור בא.ק.ג. אבחוני

 
 

 להקפאת תצורת הא.ק.ג. STARTיש ללחוץ  כשתמונה מיוצבת, ללא הפרעות .2

כולל אפשרות הפעלת פילטר לפני בצוע א.ק.ג. אבחוני. הפילטר  3קורפולס  –שים לב 

 עלול לעוות את הא.ק.ג. להביא לאינטרפרטציה שגויה. לפיכך ההמלצה הנה שלא להפעילו.

 

למשלוח למוקד פענוח במידה ואופציה זו מיושמת,  ,PRINTללחוץ יש  להדפסה .3

תתוסף אם המכשיר הוגדר למתן מדידות פרשנות אבחונית   .SENDללחוץ  חובה

במידה  ופרשנות אוטומטית. אחרת פנה לאחראי על המכשיר להפעלת הפונקציה.

ואופציית הפענוח מוגדרת במכשיר אך אינה מופקת באופן אוטומטי, מופיע לחצן 

סה, להוסיף את המדידות והאבחון המאפשר בלחיצה, לפני הדפ Analyzeתוכנה 

 ליד. 12. דוגמת תדפיס פענוח המופיע בסוף תדפיס ה בגמר הדפסת הא.ק.ג.
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 הערה חשובה 

הפילטר אומנם ממזער ארטיפקטים , אינה מומלצת. א.ק.ג -ה במהלך ביצוע הפעלת פילטר

ברירת המחדל של . ועלול לעוות את תצוגת הא.ק.ג  ST -אך משבש את מקטעי ה

 הא.ק.ג.תצוגת על פילטרים שאינם מעוותים את המכשירים הנה 

ניתן לבחור בין הדפסת  D-ECGשל א.ק.ג. אבחוני  Settingsבתפריט ההגדרות  -שים לב 

 ואף לשלוט על משך ההדפסה בכל ליד. 6x2או  3x4א.ק.ג. בתצורת 

 

 

 

 SpO2 - טורציה ס ניטור 5.3

 

על אצבע המטופל,  שניות והשמת החיישן 8ניטור הסטורציה יופיע אוטומטית לאחר כ 

רמטרים לתצוגה התצוגה של המוניטור מוגדרת הסטורציה כאחד הפובהנחה שבמסך 

באמצעות הלחצן הסיבובי ניתן לבחור את אחד משדות  כבררת מחדל. במידה ולא

הפרמטרים המופיעים ולשנותו לתצוגת סטורציה. באותה שיטה אפשר לשנות את אחד 

 המיצג סטורציה. Plethהגלים לגל ה 

 

 

הסטורציה הנה  ניתן לבדוק מבוגר, ילד ותינוק. שונים לכבל המתאםנים שחיבור חיי על ידי

רות לו . לשני תכונות יחודיות המאפשRAINBOW, ו SETמשני דגמים שונים של מסימו: 

 וכו'. SpCO , MetHbא גם פרמטרים נוספים כגון ורעם רשיון וחיישן מתאים לק

  ה גם בפרפוזיות נמוכותהברמה גבו ההמכשיר קורא סיטורצי

 דוגמת סנסור מבוגר דוגמת סנסור ילד דוגמת סנסור חפ תינוק
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 CO2 ניטור 5.4
 

. בשיטה זו הסנסור Mainstreamהנה בשיטת   corpuls3-במכשיר ה גרףבדיקת הקפנו

 CO2אינה מבוססת על דגימה חלקית. למדידת והננשף  CO2בודק באופן מלא את ס"כ ה 

. לאחר השמת החיישן נזאלייש לחבר לחיישני הקפנוגרף מתאם המיועד לטובוס או לחיבור 

 טומטית וניתן להוסיפן על גבי מסך המוניטור במידה ולא.ומוצגות א התוצאות

 תאור החיבור

 אותם מחברים משני צידי המתאם. סנסוריםהחיבור למתאמי הקפנו נעשה על ידי שני 

 משולשים כחולים משמשים כמחווני חיבור.

 מתאם קפנוגרף נזאלי מתאם קפנוגרף לטובוס

 

 

למניעת קריאה לא  המתאם יישום נזאלי מחייב הקפדה על הכנסת צנרות האף וקיבוע

 מדוייקת.
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תוצאת הבדיקה תוצג בשורת הבדיקה בצורה מספרית על שורת המדדים ו/או בשורת גלים 

 . בצג המוניטור

 

 

 

 לא פולשני לחץ דם ניטור

 בתחתית המוניטור. NIBPלכניסה למצב של מדידת לחץ דם יש ללחוץ על לחצן תוכנה 

 .START למדידת לחץ דם לא פולשני יש ללחוץ על לחצן

 )יוסבר בהמשך( כמה דקות.  כלניתן לתכנת את המכשיר לבצע ניטור חוזר 

 

  .מהלך המדידה מוצג במסך באמצעות בר אנכי לבן 

  מדידה מחזורית כל כמה דקות ע"י לחצן תוכנהAuto  ואח"כ לחצן תוכנהInterv 

 לקביעת הפרשי הזמן הרצויים בין מדידות אוטומטיות.

 .בכל שלב מוצג פרק הזמן שעבר מהמדידה האחרונה 

  מידת למעבר בין רגישויות מדידה לתינוק ילד ומבוגר וכן להגבלה אוטומטית של

 .Modeהניפוח לכל גיל יש לבחור במצב המתאים באמצעות לחצן תוכנה 
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 לחצן תוכנה View 5וגת מדידה מוגדלת לתצוגה מפורטת של צמאפשר לעבור מת 

 מדידות אחרונות וחוזר חלילה.

  לחצן תוכנהIntrv שוני שיופעל על אאו להוריד את לחץ הניפוח הר מאפשר להעלות

 המטופל.

  בכל שלב יציאה עם לחצןMonitor  מאפשרת חזרה למסך המוניטור

ובו תוצאת מדידת לחץ הדם האחרונה, אשר תתעדכן בכל מדידה מחזורית במידה 

 והאופציה מופעלת.

כמו כן רמת מדידת לחץ דם לא פולשנית מחייבת השמת השרוול על גף חשופה.  –הערה 

הדיוק של המדידה מושפעת מהתאמת גודל השרוול ליד ואף מתנועות היד והפרעות קצב. 

 את חלקו המתנפח של השרוול יש ליישם על איזור העורק. 

 

 

 

 

 

 טמפרטורה ניטור 5.5

 .C°12-50  טווחי הבדיקה מ. ניתן לבצע מדידה רציפה של חום החולה רקטלית ו/או עורית

יש על מנת לבדוק עורית יש להדביק את המד על העור )לויקופלסט(, וכשבודקים רקטלית 

 לכסות את המדחם באמצעות כיסוי חד פעמי יעודי.

 מנית בשני אתרים. במכשיר שני שקעי טמפרטורה.ה בו זניתן לבצע בדיק

 

 3אור פונקציות נוספות בקורפולס ית. 6
 

 ותהדפס 6.1

 :סוגי הדפסהמאפשר מספר  3קורפולס 

הדפסת תצוגת המוניטור בזמן אמיתי: לחיצה קצרה על לחצן הדפסה מפעילה הדפסת  .1

תצוגת המוניטור הכוללת את הפרמטרים ומספר האירוע בתחילת התדפיס. עצירת 

 ההדפסה ע"י לחיצה נוספת על לחצן ההדפסה.

יס מייצרת תדפ Browserהדפסת פרוטוקול סיכום האירוע: לחיצה קצרה על לחצן  .2

 IIפורטוקול האירוע הכולל את רשימת האירועים לפי סדר האירוע ואח"כ תדפיסי ליד 

בכל אירוע אשר תועד ע"י המערכת אוטומטית או ידנית ע"י לחיצת המשתמש על לחצן 

שניות אחריו.  10שניות טרום האירוע ו  10בפרוטוקול כולל  IIהדגל. כל תדפיס ליד 
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יברילציה, לפני ואחרי קיצוב, ראשוני, לפני ואחרי דפ הדפיס כולל באופן אוטומטי, קצב

 עי "הדגל" לפני ואחרי לחיצה.ורואי

בנוסף מציג הפרוטוקול את האזעקות השונות במהלך האירוע ובסיומו טבלת ערכים  .3

מסכמת של כל המדדים החיוניים שנמדדו בהפרשי מדידה קבועים )כל  דקות או מרווח 

 אחר שנקבע כברירת מחדל.

מדדים בלבד בסיכום אירוע )במידה ואין סיכום הניתן להדפיס מדדים בלבד:  הדפסת .4

. Trend Pageואח"כ  Printer, צורך בהדפסת כלל הסיכום(. יש לבחור בתפריט

המדפסת תפיק טבלה של מדדים הקשורים באותו אירוע באינטרוול דגימה שנקבע 

 . HR ,NIBP ,SpO2  ,RR ,CO2ימה של גדקות ד 5מראש. לדוגמא: ברירת מחדל כל 

מייצרת תדפיס   Print: לחיצה ארוכה על לחצן  Print Screenהדפסת תדפיס במסך  .5

 התדפיס כולל גם חיווי על מצב הטעינה של כל סוללה במכשיר. צילום המסך.

 

 

 

 

 

ולחיצה על  D-ECGלאחר כניסה למצב  Printלידים: לחיצה על לחצן תוכנה  12הדפסת  .6

Start. 

 Printבאמצעות לחצן תוכנה  LT-ECG: לאחר לחיצה על לחצן התוכנה LT-ECGהדפסת  .7

 מתוך האירוע לצרכי תיעוד או התייעצות. IIניתן להדפיס כל קטע של ליד 
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ניתן  Browserהדפסות מתוך הארכיון: לאחר כניסה לארכיון ע"י לחיצה ארוכה על לחצן  .8

 על לחצן התוכנה המתאים. ע"י לחיצה D-ECGאו  Protocol ,LT-ECGלהדפיס את 

 

 שינוי תצוגת המוניטור לתצוגת צבע הפוכה 6.2

קיימת אפשרות לשנות את צבע המסך לכהה,  כך שבמידה  corpuls3 -במכשיר ה

ל ת בתצוגה יש באפשרותו לשנות את כוהמטפל נמצא במקום מאוד מואר וקשה לראו

 שניות. 3ניתן לעשות זאת על ידי לחיצה ממושכת על לחצן מוניטור ל  התצוגה.

 

 

 QRSנוי עצמת הצליל של ה שי 6.3

 

  ל )כלומר בכ 7של המכשיר היא עוצמה ברירת המחדל  -בחירת עוצמת קול

הדלקה המכשיר משמיע אוטומטית קול. אם רוצים להשתיק יש ללחוץ על כפתור 

 לברירות עוצמת קול נוספות:. לחצן זה משמש גם  QRS  -ה

 

 

 Viewsשינוי תצוגת המוניטור  6.4
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. המכשיר נדלק על Viewsמסכי תצוגה שונים ניתן להשתמש בלחצן  6למעבר בין עד 

כפתור ובחירה עם  תברירת מחדל של תצוגת מסך אך מאפשר מעבר בין תצוגות בלחיצ

 לחצן סיבובי

 

 

 

 

  השתקת זמנית של האזעקה 6.5

 

על ידי שניות  120זמנית למשך  הניתן להשתיקקה מתריעה האזעכאשר   -כפתור אזעקה 

  לחצן האזעקה. על ארוכה לחיצה 

 

  תיעוד אירוע 6.6

 

של הטיפול. כל לחצן הדגל משמש לסימון אירועים אשר מתועדים לפרוטוקול הסיכום של 

 שניות לפני ואחרי הלחיצה. II 10 דלחיצה תרשם בפרוטוקול ויודפס לי

 

6.7 LT-ECG 

 

למשך כל האירוע מרגע הדלקת המכשיר ועד כיבויו. בכל  IIאוגר את תצוגת ליד  3קורפולס 

חצן הסיבובי לשעה הרצויה ללדפדף עם ה LT-ECGרגע נתון ניתן ללחוץ על לחצן 
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עבור רופא המיון, לצורך בדיקת הקצב לפני ואחרי פעולה כלשהי,  IIולהדפיס את ליד 

 לאיתור הפרעת קצב שנחזתה וכו'.

 

 זיכרונות וארכיון 6.8

 

של מאות אירועים אך מתריע וממליץ על מחיקת שומר אחורה מידע  corpuls3 -מכשיר ה

 אירועים על כרטיס הזיכרון.  300הזכרון לאחר הצטברות של 

קודמים. המכשיר מציג באופן  ולהדפיס מידע זה על מנת לחקור טיפוליםניתן לראות 

 את המקרים מהתאריך והשעה הקרובים ביותר ועד לרחוקים. ולוגי כרונ

 ניתן לשנות את החיפוש לפי שם החולה או ת"ז )כמובן במידה והוכנסו(

ת תפתח את החלונית המוצג     -שניות( על כפתור ה 3 -לחיצה ארוכה )יותר מ

 מטה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ניתן לבחור אחת משלוש האופציות )המסומנות באדום(: תכע

1. Protocol –  הדפסתBrowser – .סיכום כל אירועי המקרה 

2. D-ECG – בדיקות ה כלשל  הדפסה- ECG  הלידים. 12 תדפיסייוצגו 
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3. LT-ECG – יוצג רק בליד והאירוע מהדלקת המוניטור ועד כיבוי כלכניסה ל ,II ,

 ניתן לדפדף ולבחור איזה שלב רוצים להדפיס.

 .לחיצה על כפתור מוניטור או כפתור "בית" –יציאה מהארכיון 

 מורשית ע"י אדם האחראי על המכשיר בלבד. CFמחיקת הזכרון מכרטיס ה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3תקציר הפונקציות הטיפוליות בקורפולס  –נספח א' 

 דפיברילציה עם מדבקות - 3קורפולס  כפותדפיברילציה באמצעות  - 3קורפולס 

 אזהרה: 

  הגידים  4במידה והניטור מבוצע מכבל מוניטור, כל

 חייבים להיות מחוברים למטופל.

  חוטים מחובר אף הוא, על כל  6במידה וכבל

החוטים להיות מחוברים. אין להשאיר אף חוט 

 שאינו מחובר למטופל

 אזהרה: 

  אלקטרודות יש לודא הדבקה מיטבית של

דפיברילציה, לנקות את העור מכל גורם )שיער, 

 י לאפשר ניטור תקין.דשומן, זיעה, כ

  יש לודא שלא נוצרים כיסי אויר בהדבקת

. יש להקפיד להדביק CorPatchאלקטרודות 

 ולהדק את האלקטרודות מהמרכז כלפי חוץ.

 שלבי הביצוע בדפיברילציה עם כפות: 

 חובר לכפות( )ודא כי כבל הדפיברילציה מ

 שלבי הביצוע בדפיברילציה עם מדבקות: 

 )ודא כי כבל הדפיברילציה מחובר לאלקטרודות( 

  על גבי המוניטור לחץ על לחצן . 1

 בחר אנרגיה באמצעות לחצן סיבובי או לחצני אנרגיה בתחתית המוניטור. 2

 

 



  
 

 32 

 3קורפולס  –הוראות הפעלה 

לחץ על אחד מלחצני הכפות )אדום או ירוק( לטעינת . 3

 שניות 5משך הטעינה כ . אנרגיה
על גבי המוניטור לטעינת  לחץ לחצן . 3

 שניות 5. משך הטעינה כ אנרגיה

 Ready to Shockהמתן לקבלת הודעה . 4

כשהכפות לחוצות לחזה . 5

המטופל ומרוחות ג'ל דפיברילציה, 

לחץ על לחצני הכפות בו זמנית 

והחזק אותם לחוצים עד לשחרור 

  שוק )כשניה(

 לחץ על לחצן  .5

על גבי המוניטור והחזק אותו 

לחוץ עד לשחרור שוק 

 חשמלי )כשניה(
 

 :שים לב

 .על הכפות להיות לחוצות ומהודקות לחזה המטופל בעת מתן השוק 

 .מתן השוק עשוי להתעכב בכשניה מאחר ועל השוק להיות מסונכרן אוטומטית במידה וניתן 

  לחוצים בו הקפד להחזיק את שני לחצני הכפות

 זמנית למשך זמן עד להעברת השוק

 על האלקטרודות להיות מודבקות היטב 

 הקפד להחזיק לחצן שוק עד להעברת השוק 

 פתרון בעיות:

  הודעתConnect Therapy Cable הכפות אינן :

 מחוברות או מחוברות הפוך

 ן לטעון ולפרוק אך ורק  תבעבודה עם כפות ני

 מלחצני כפות ולא מלחצני המסך.

 פתרון בעיות:

  הודעתConnect Therapy Cable האלקטרודות :

 אינן מחוברות או שעלולות להיות מחוברות הפוך

  בעבודה עם אלקטרודות ניתן לטעון ולפרוק מלחצן

Charge  וShock  על גבי המוניטור ולא מלחצני

 הכפות.

  ההתנגדותמקרא High –  ההתנגדותיש למרוח ג'ל נוסף מקרא Low לנגב בית חזה 

 המלצה: לאורך כל ההחייאה מומלץ להשאר במצב דפיברילציה ולא לעבור למצב מוניטור 

 

 קיצוב חיצוני

  שים לב:

  במקרה של קיצוב ההמלצה הנה למקם אלקטרודות במצבAnterior 

Posterior 

  הקיצוב המבוצע ע"י המכשיר מסומן בקו אנכי ירוק ע"ג תמונת ניטור

מעויין קטן מופיע מתחת לכל קו ומעויין גדול מהבהב הלב, סימון 

 מופיע ליד סימון הליד

 

 

  לחיצה על לחצןPacer .מכניסה את המכשיר למצב הגדרות והפעלת קוצב 

  ניתוק וחיבור אלקטרודות מוניטור עלולים להכניס קריאה שגויה של סימוני קוצב. אם קורה

קצר, כאילו קיים קוצב מושתל בפעולה אצל כנ"ל המכשיר עלול לזהות בטעות ולפרק זמן 

 המטופל.

 מהבהבת הודעת  ,כשקיצוב בפעולהSTIM  מעל תצוגת הליד המוביל. הקוצב נמצא במצב

( או במצב הפסקה OFF(. רק כשהקוצב אינו פעיל )DEMANDפעיל ומקצב )כלומר במצב 

(PAUSE לא מופיעה הודעת )STIM. 
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 ות הדפיברילציה קיצוב הקוצב יכול לפעול אך ורק אם אלקטרודCorPatch בל מחוברות לכ

 הדפיברילציה. הקוצב מפסיק פעולתו במידה והאלקטרודות אינן מחוברות.

  דקה. 150/ לדקה עד  30/ דקה בטווח שבין 5תדר הקוצב ניתן לשינוי בקפיצות של / 

 ( הקוצב מתחיל עבודתו אוטומטית ברגע שהזרםIntensity נקבע על מעל )0 mA. 

 

 ביצוע: שלבי

 גידי כבל מוניטור מחוברים. 4ודא שאלקטרודות הקיצוב דפיברילציה מודבקות היטב, וודא ש 

 כדי להכנס למצב הגדרות קוצב.  לחץ לחצן קוצב  .1

 ובחר בקצב הרצוי באמצעות הלחצן הסיבובי. [Freq]לחץ על לחצן תכנה  .2

 ובחר בזרם הנדרש באמצעות הלחצן הסיבובי. [Intens]לחץ על לחצן התוכנה  .3

בלחיצה על  III. ניתן לשנות לליד IIמופיע מעל תצוגת ליד  STIMהקוצב כעת בפעולה. סימון 

 .[II->III]לחצן תכנה שמאלי 

 Pause“במענה ל  [Yes]ואח"כ על  [Pause]להפסקת הקוצב לחץ על לחצן  .4

pacing?“ 

 Continue“במענה ל  [Yes]ואח"כ על  [Cont]להפעלתו לאחר הפסקה לחץ על לחצן  .5

pacing?“  

. “?Switch off pacer“במענה ל  [Yes]ואח"כ על  [Off]לחץ על לחצן תוכנה  .6

 .min  DEMAND, 0 mA/70 ,במצב זה הקוצב יחזור להגדרות התחלתיות:

 

 

 3ניהול אנרגיה ע"י קורפולס  –נספח ב' 

 יחידת הדפיברילציהמקבע של /טעינת סוללות באמצעות מטען

 למטען מקבע 3הכנסת הקורפולס 

החלק את תחתית המכשיר לתוך שני פיני הקיבוע 

 /המכשיר ינעל למטען. (Aמקבע )פריט /שבמטען

 מקבע וכל אחת מהיחידות תטען.

 

 הוצאת המכשיר מיחידת הטעינה

( והוצא את Bמשוך את הידית מעלה )פריט 

 מקבע./המכשיר מהמטען
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 באמצעות מטען טעינה ממתח הרשתטעינה 

להתחלת תהליך הטעינה שים את פלג הטעינה 

( על איזור שקע הטעינה בתחתית 1המגנטי )פריט 

 (2המכשיר )פריט 

על גבי היחידות ואו  LEDנוריות ה  - חיווי טעינה

המכשיר האחוד מציינות את מצב החיבור למטען 

 ומצב הטעינה של המכשיר.

 

= המכשיר בטעינה. כשמפעילים את המכשיר  כתום= המכשיר טעון באופן מלא,  ירוק

והוא נמצא בטעינה יתקבל על הצג חיווי לאחוז )%( הטעינה. לקבלת תדפיס של אחוז 

שניות. בפינה הימנית  3למשך  Printהטעינה בכל יחידה לחץ והחזק את לחצן 

לפי הסדר הבא: יחידת חולה, העליונה של התדפיס יתקבל אחוז הטעינה בכל יחידה 

 מוניטור, יחידת דפיברילציה/קיצוב. 

 3משטר ניהול אנרגיה בקורפולס 

סוללות אחת בכל יחידה ומקיים משטר ניהול אנרגיה חכם  3מכיל  3קורפולס 

מתוך הנחה שהמכשיר משמש צוותים בשטח במקומות בהם החיבור לרשת 

 החשמל אינו טריוויאלי.

כשהמכשיר אינו בטעינה ונמצא במצב  –צריכת אנרגיה כשהמכשיר אינו בטעינה 

אחוד וכל הסוללות באותה רמת טעינה יצרוך המכשיר אנרגיה באופן שווה מכל 

הסוללות. כאשר מופרדים המודולים מתקיימת צריכת אנרגיה שונה מכל מודול. 

דת הדפיברילטור כל יחידת החולה והמוניטור צורכות כל אחת יותר אנרגיה מיחי

עוד זה אינו מקצב או במצב של דפיברילציה, ולהיפך משיחידת הדפיברילציה 

בטיפול צריכת האנרגיה על ישה גבוהה יותר מזו של יחידת המוניטור ויחידת 

החולה. במצב של הפרדה בין היחידות לא מתקיים שיתוף אנרגיה בין 

ו לזו או למצב אחוד מלא, המודולים. עם זאת לאחר החזרת היחידות חלקית ז

המכשיר ימשיך לצורך אנרגיה עבור כל היחידות מהסוללה הטעונה ביותר עד 

להשוואת אנרגיה לסוללה הבאה ואח"כ יצרוך משתיהן באופן שווה עד שיגיעו 

לרמת הטעינה של שביחידה הפחות טעונה. מכאן יצרוך המכשיר באופן שווה מ 

 הסוללות. 3

במצב זה יטען המכשיר את  – מחובר למטען צריכת אנרגיה כשהמכשיר

הסוללה הכי פחות טעונה עד להשוואתה לסוללה הבאה ולאחר מכן יטען את 

 3שתיהן עד להשוואתם עם הסוללה הטעונה ביותר. מכאן יטען המכשיר את 
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 הסוללות באופן שווה.

 

 

 הערות נוספות 

הוא מספק אנרגיה גם לתפעול  בזמן שהמכשיר טוען את הסוללות .1

השוטף, קרי באותו הזמן הסוללות רק נטענות ואינן נפרקות לצורך ניטור 

 או טיפול.

כאשר אחת הסוללות אינה תקינה או אפילו מחוץ ליחידה והיחידות  .2

מחוברות במצב אחוד, תועבר אנרגיה על מנת להפעיל את המודול. יחד 

הלא תקינה אלא משמשת עם זאת האנרגיה אינה עוברת לסוללה 

 לתפעול המכשיר בלבד

הסוללות אינן תקינות או חסרות ביחידות )מצב תיאורטי  3גם כאשר כל  .3

 לחלוטין(, במידה והמכשיר מחובר למטען או מקור כח הוא יוכל לעבוד.

 


