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بلندگو )Probe( پروب دکمه روشن/خاموش

ورودی کابل صدا
محل باتری 

دکمه های کم/ زیاد کردن صدا

چراغ نشانگر 
روشن بودن 

دستگاه

1. اجزای دستگاه
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2. محتویات همراه دستگاه
۱. باتری )۹ ولت(

۲. کابل صوتی
۳. هدفون

۴. روان کننده )۱۵ گرم(
۵. دفترچه راهنمای کاربر

۳. نحوه ی استفاده از دستگاه
جــدا  را  پــروب  روی  پالســتیکی  محافــظ  پوشــش  ابتــدا 
کنیــد. ســپس درپــوش باتــری را در بیاوریــد و  باتــری ۹ 
ولـتـی را در آن قــرار دهیــد. در آخــر درپــوش باتــری را در 

ــد. ــرار دهی ــود ق ــای خ ج

       توجه
هنگام جا زدن باتری اطمینان حاصل کنید که قسمت های 

"+" و "-" در باتری و سرباتری، مطابق یکدیگر باشند.
برای محافظت از دستگاه و باتری، اگر احتمال می دهید 
به مدت طوالنی از دستگاه استفاده نمی کنید، باتری را از 

دستگاه خارج کنید.  
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قرار  نحوی  به  خود  دستان  در  را  جنین  قلب  صدای  دستگاه 
دهید که بلندگوی آن به سمت باال و دکمه »روشن/ خاموش« 
زیاد کردن صدا«  بدنه در سمت چپ و دکمه های »کم/  روی 
در سمت راست قرار داشته باشند. با استفاده از سیم اتصال، 
به  هندزفری  اتصال  )همانند  خود  همراه  تلفن  به  را  دستگاه 

تلفن همراه( متصل کنید.

       توجه
دســتگاه وقتــی توســط کابــل صــدا بــه یــک تلفــن همــراه متصــل 
شــود به طــور خــودکار روشــن می شــود. اگــر تلفــن  همــراه شــما 
از ایــن قابلیــت پشــتیبانی نمی کنــد، بایــد بــه طــور دســتی 

دســتگاه را روشــن نماییــد.
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توجــه داشــته باشــید کــه در صــورت عــدم تمایــل بــه ضبــط 
صــدای قلــب جنیــن خــود و در صورتــی کــه می خواهیــد تنهــا بــه 
آن گــوش دهیــد میتوانیــد هندزفــری را مســتقیما بــه دســتگاه 
داپلــر جنیــن متصــل کنیــد. دکمــه  »روشــن/ خامــوش« را فشــار 
داده و حــدود ۲ ثانیــه نگــه داریــد، وقتــی چــراغ نشــان گر ســبز 

شــد، دســتگاه روشــن شــده اســت.
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بــر  ســونوگرافی،  دســتگاه  مشــابه  دســتگاه  ایــن  کار  اصــول 
اســاس امــواج صوتــی اســت. بنابرایــن بــه منظــور انتقــال بهتــر 
امــواج بایــد از ژل مخصــوص، هــر نــوع روان کننــده )لوبریکانــت( 
یــا روغــن زیتــون روی پــروب دســتگاه )مطابــق شــکل( اســتفاده 
کــرد. پــس از روشــن کــردن دســتگاه، اتصــال آن بــه تلفــن 
همــراه، گــذر از مراحــل آمــوزش داده شــده در بخــش »راهنمــای 
اتصــال دســتگاه صــدای قلــب جنیــن بــه اپلیکیشــن مامانیــا« و 
ــروب را روی شــکم خــود  ــروب دســتگاه، پ ــری ژل روی پ قرارگی
ــر روی ســطح  ــروب ب ــا حرکــت دادن پ ــه آرامــی ب ــرار داده و ب ق
شــکم، بــه دنبــال صــدای قلــب جنیــن باشــید. پــس از پیــدا 
کــردن صــدای ضربــان قلــب جنیــن، می توانیــد از دکمه هــای 
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روی بدنــه دســتگاه جهــت تنظیــم بلنــدی صــدا بــه میــزان 
ــد. دلخــواه اســتفاده کنی

توجــه کنیــد کــه صــدای قلــب جنیــن پیــش از ۱6 تــا ۱۸ هفتگــی 
ــدا  ــن ص ــورت نیافت ــود، پــس در ص ــنیده می ش ــختی ش بــه س
ــد  ــن مانن ــر متغیر هــای ســالمت جنی ــه دیگ ــران نشــوید و ب نگ
ــش را درون  ــون حرکات ــه تاکن ــردن آن )در صورتــی ک ــت ک حرک
رحــم خــود احســاس کــرده ایــد( توجــه کنیــد و ســر موعــد جهــت 
مراقبت هــای بــارداری خــود مراجعــه کنیــد. همچنیــن جهــت 
تمــاس  مامانیــا  مرکــز  کارشناســان  بــا  می توانیــد  مشــورت، 

حاصــل فرماییــد.
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در ســنین مختلــف بــارداری و بــا توجــه بــه محــل قرارگیــری 
از شــکم  جنیــن، صــدای قلــب جنیــن را در نقــاط مختلفــی 
ــرار دارد  ــن در لگــن ق ــوان شــنید. در هفته هــای اول، جنی می ت
ــه ســمت  ــارداری باالتــر مــی رود، بیشــتر ب و هــر چقــدر ســن ب
شــکم و قفســه ســینه حرکــت می کنــد. بــا توجــه بــه راهنمــای 
نمایــش داده شــده بــاال، از قســمت پاییــن شــکم شــروع کنیــد 
و هــر زمانــی کــه صــدای قلــب جنیــن را پیــدا کردیــد، می توانیــد 

ــرم افــزار انتخــاب کنیــد.  گزینــه ضبــط داخــل ن

24-16 week

32-24 week

40-32 week
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پــس از اتمــام ضبــط، می توانیــد آن را حــذف یــا پخــش کنیــد و 
یــا بــا عزیــزان خــود بــه اشــتراک بگذاریــد. در آخــر بــرای خامــوش 
کــردن دســتگاه، دکمــه  »روشــن/ خامــوش« را فشــار داده و 
حــدود ۲ ثانیــه نگــه داریــد، وقتــی چــراغ نشــان گر نارنجــی شــد، 

دســتگاه خامــوش شده اســت.
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       توجه
پس از گوش کردن به صدا، دستگاه را خاموش کرده و به آرامی با دستمال یا پد تمیز 
کنید ولی از مواد تمیزکننده یا آب و صابون استفاده نکنید، زیرا این کار می تواند به 

دستگاه آسیب بزند.
برای اطمینان از کارکرد درست دستگاه می توانید آن را بر روی قلب خود امتحان کنید. 
اگر صدای ضربان قلب خود را نشنیدید پیش از تالش برای یافتن ضربان قلب جنین 

دستگاه را عیب یابی کنید. 
برای تشخیص راحت ضربان قلب جنین، بهتر است بر روی یک تخت با پشتی شیب دار 

دراز بکشید.
بهتر است پس از سه ماه اول )ترجیحا پس از ۱6 تا ۱۸ هفتگی( بارداری از دستگاه 

استفاده کنید.
حتما از مقدار کافی ژل روان       کننده استفاده کنید. 



10

زیادی به شکم مادر فشار وارد نکنید.
تعداد ضربان قلب طبیعی نوزاد باید بین ۱۲۰ تا ۱6۰ ضربان در دقیقه 
باشد که بسیار بیشتر از سرعت ضربان قلب مادر است. تعداد ضربان 
قلب جنین می تواند بسته به سطح فعالیت تغییر کند. در اوایل 
با رشد  دارد ولی  زیادی  بارداری تعداد ضربان قلب جنین تغییرات 

کودک نرخ ضربان قلب ثبات بیشتری می یابد. 
اگر تعداد ضربان قلب را در بازه ی 6۰ تا ۱۰۰ ضربان در دقیقه به دست 
می آورید به احتمال زیاد دارید صدای ضربان قلب مادر را می شنوید. 
سرعت حرکت پروب بر روی شکم را کاهش دهید تا پس از یافتن 

نقطه ی مناسب، شنیدن صدای ضربان قلب آسان تر شود.
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         هشدار

ایــن دســتگاه نمی توانــد جایگزیــن ارزیابــی جنیــن توســط متخصــص شــود. درصورتــی کــه 
تعــداد ضربــان قلــب جنیــن غیرطبیعــی باشــد و یــا حرکــت جنیــن احســاس نشــود، مــادر بایــد 

ســریعا بــه بیمارســتان مراجعــه کنــد. 
مواظــب باشــید دکمه هــای »روشــن/ خامــوش« و یــا »صــدا« بــه روان کننــده آغشــته نشــود 

زیــرا ایــن کار ممکــن اســت بــه دســتگاه آســیب وارد کنــد.
ــه  ــرای شــنیدن صداهایــی اســت ک ــک سیســتم صوتــی ب ــن ی ــب جنی دســتگاه صــدای قل
کــودک شــما تولیــد می کنــد و یــک دســتگاه پزشــکی نیســت و نمی تــوان آن را در معاینــه 
یــا بــرای مقاصــد تشــخیصی یــا درمانــی اســتفاده کــرد و نمی تــوان آن را بــه عنــوان جایگزینــی 

بــرای معاینــه ی مســتمر مــادر توســط پزشــک متخصــص در نظــر گرفــت.
بــا اینکــه تاکنــون هیــچ گونــه عارضــه ای بــرای دســتگاه های بــا تکنولــوژی مشــابه ســونوگرافی 
روی بافت هــای بــدن مــادر و جنیــن گــزارش نشــده اســت، مــا توصیــه می کنیــم کــه بیــش 

از ۱۰ دقیقــه در روز از ایــن دســتگاه اســتفاده نشــود.
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4. راهنمای اتصال دستگاه صدای قلب جنین به نرم افزار

پــس از ورود بــه قســمت پایــش، دکمــه »ثبــت صــدای در صفحه ی خانه، گزینه »پایش« را انتخاب کنید.
جدیــد« را لمــس کنیــد.
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ــه ضبــط صــدای مــورد نظــر  هــر زمانــی کــه تمایــل ب
بــا  و  کنیــد  کلیــک  ضبــط  دکمــه  روی  داشــتید، 
انتخــاب همــان گزینــه بــه ضبــط صــدا خاتمــه دهیــد.

پــس از ضبــط صــدا، می توانیــد در پخــش کننــده 
داخــل نــرم افــزار، بــه صــدای ضبــط شــده گــوش 

دهیــد.
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5. اصول کارکرد دستگاه
دســتگاه صــدای قلــب جنیــن )Fetal doppler( از یــک واحــد 
ــد حتــی آرام تریــن صداهــا  ــده تشــکیل شــده کــه می توان گیرن
را درون رحــم تشــخیص داده و ســیگنال خروجــی را بــه یــک 

ــد.  ــراه هوشــمند ارســال کن ــا تلفن هم ــو ی بلندگ
یــک مــوج صوتــی از فتــال داپلــر بــه داخــل شــکم مــادر و رحــم 
ــاب داد،  ــن آن را بازت ــب جنی ارســال شــده و ســپس وقتــی قل
انعــکاس آن دریافــت می شــود. تفــاوت میــان دو ســیگنال )یــا 
همــان دو مــوج صوتــی( بــرای تشــخیص صــدای قلــب جنیــن بــا 

هــم مقایســه می شــوند.
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6. جدول عیب یابی

راه حلمشکل

دستگاه روشن نمی شود

نو بودن باتری دستگاه را بررسی کنید و دکمه  ی روشن کردن را به درستی 
بفشارید. بررسی کنید سرباتری به خوبی به پایانه های باتری متصل شده 
باشد. اطمینان حاصل کنید که بسته بندی محافظ شفاف را از باتری جدا 

کرده اید.

چراغ نشانگر روشن بودن دستگاه نارنجی 
نو بودن باتری دستگاه را بررسی کنیدشده است

هیچ صدایی از بلندگو پخش نمی شود

نو بودن باتری دستگاه را بررسی کنید. باتری ضعیف ممکن است باعث 
ایجاد اختالل شود. وسایل الکترونیکی نزدیک دستگاه )مانند دستگاه های 

الکترونیکی فرکانس باال، تلفن های همراه، تلفن های بی سیم و مواردی از 
این دست( می توانند باعث ایجاد اختالل شوند. اطمینان حاصل کنید مقدار 
زیادی ژل روان کننده میان پروب و شکم باشد. صدای بسیار ضعیفی حین 

حرکت دادن پروب از یک نقطه به نقطه ای دیگر روی شکم ایجاد می شود که 
استفاده ی کافی از روان      کننده آن را به میزان قابل مالحظه ای کاهش می دهد.
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۷. مشخصات فنی
 JPD-100S9   :مدل دستگاه

فرکانس امواج فراصوت تولیدشده:   ۲.۵ مگاهرتز
توان خروجی:   کمتر از ۲۰ میلی وات

حساسیت کلی در فاصله ی ۲۰۰ میلی متری و روبه روی مبدل:   ۹۰ دسی بل یا بیشتر
حداکثر مکانی و زمانی فشار آکوستیک:   کمتر از ۰.۱مگاپاسکال
مساحت موثر عنصر فعال مبدل فراصوت:   ۱.۵۷سانتی متر مربع

مشخصات روان کننده ی آکوستیکی برای استفاده های معمولی:                
  pH : حدود ۵.۵ تا ۸

 ۱.۷ x ۱.۵  g/cm2s امپدانس آکوستیک: کمتر از  
مشــخصات ســیگنال خروجــی آکوســتیک بــا شــرایط ملزم شــده در اســتاندارد IEC 61157 بــرای اســتفاده 

از ســیگنال خروجــی آکوســتیک در تجهیــزات تشــخیصی فراصوت در پزشــکی مطابقــت دارد:

توان خروجی صوتی:   کمتر از ۰.۲ وات
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درگاه خروجی صدا:     درگاه ۳.۵ میلی متری
نوع باتری پیشنهادی:   باتری قلیایی DC ۹ ولت با زمان بیکاری بیش از ۴ ساعت

زمان مناسب برای استفاده در بارداری:   ۱6 هفته پس از بارداری به بعد
مشخصات فیزیکی:

  اندازه:   ۱۱۹ در 6۵ در ۵۴ میلی متر
  وزن:   ۱۵۵۵ گرم )به همراه باتری(

شرایط مناسب کاری:
  دما:   ۵ تا ۴۰ درجه ی سانتیگراد

  رطوبت:   رطوبت نسبی کمتر از ۸۰ درصد، عدم تشکیل شبنم
  فشار جوی:   ۸6 تا ۱۰6 کیلوپاسکال

طبقه بندی حفاظتی:
  نوع حفاظت در مقابل شوک الکتریکی:   دارای منبع توان داخلی
BF درجه ی حفاظت در مقابل شوک الکتریکی:   درجه ی حفاظتی  

IP22   :طبقه بندی حفاظتی از لحاظ نفوذ آب  
  حالت عملکرد:   عملکرد بی وقفه







به سفارش شـرکت راهـکار هوشمنـد سیـنا 
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

شماره تماس: ۸۸۳۳۸۸۷۰ - ۰۲۱

www.mamania.me

info@avicennapp.com


