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دهد؟  الکتروشوک چیست و چى کاری انجام می

دز هْالغ ایعت للجی داًید کَ زتوًب هی
1

یؼٌی  ،

ّ  اش زسکت ایعتبدٍ اظتػوالً للت کَ ّلتی 

یکی ، دُد هْثسی زا اًدبم ًویاًمجبلی فؼبلیت 

زیتوی هوکي اظت زّی ًْاز  اش ایي چِبز دیط

کبزدی ثىٌی ثدّى  تبکی -1 :للت دیدٍ ؼْد

ًجك
2

فیجسیالظیْى ثىٌی -2، 
3

آظیعتْل -3، 
4

  ّ

ًجكکتسیکی ثدّى لت افؼبلیّی  -4
5

 . 

 

             :کبزدی ثىٌی تبکی

 

 

            :فیجسیالظیْى ثىٌی

 

 

                        :آظیعتْل

 

 

زیتوی اش ًظس زّغ دزهبى ثَ  ایي چِبز ًْع دیط

دّ . ؼًْد تمعین هیکبهالً خداگبًَ  ی دّ دظتَ

کبزدی ثىٌی ّ فیجسیالظیْى  تبکی)ًْع اّل 

«ُبی لبثل اـالذ ثب ؼْک زیتن»زا  (ثىٌی
6

ّ دّ  

ُبی غیس لبثل اـالذ ثب  زیتن»ًْع آخس زا 

«ؼْک
 

ُبی غیس لبثل اـالذ  ثَ زیتن. دًبهي هی 

اهب دّ ًْع زیتوی . ثب ؼْک فؼالً کبزی ًدازین

دز ازتجبن  ثبؼٌد، ثل اـالذ هیکَ ثب ؼْک لب

                                           
1  cardiac arrest 
2  Pulseless Ventricular Tachycardia (VT) 
3  Ventricular Fibrillation (VF) 
4  Asystole 
5  Pulseless Electrical Activity (PEA) 
6  shockable rhythms 
7  non shockable rhythms 
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دز ُس دّ ایي . هعتمین ثب ثسث هب ُعتٌد

اش یک یب چٌد ُبی الکتسیکی  ُب، ایوپبلط زیتن

ثب ظسػت ثعیبز ثبال ظلْل ُبی کبًْى البفی، 

ظسػت تسسیکبت . کٌٌد للجی زا تسسیک هی

ی للت،  الکتسیکی ثَ لدزی ثبال اظت کَ ػملَ

کٌد؛  ػوالً فسـتی ثسای اًمجبق کبهل پیدا ًوی

ی للت ثدّى ایٌکَ پوپبژ  دز ًتیدَ هبُیچَ

ای  هْثسی داؼتَ ثبؼد، دز زبلت ازتؼبغ گًَْ

ثَ ذ ایي ّلؼیت ؼْک الکتسیکی دز اـال. لسشد هی

 .زّد کبز هی

کٌٌد ؼْک الکتسیکی ثَ  هسدم تفْز هی ی ػبهَ

للجی کَ اش زسکت ایعتبدٍ اظت، اًسژی کبز 

ٍ ٌُدل شدى ثسای چیصی ؼجیَ ة ؛دُد کسدى هی

. ز اؼتجبٍ اظتاهب ایي تفّی  !ُبی لدیوی هبؼیي

ایي تفْز، اثس  ؼْک الکتسیکی ثس ػکطِس 

ثبزٍ  یکؼْک تسّکدظتگبٍ ال. ثبشدازًدگی دازد

ظیبز شیبد ثَ خسیبى الکتسیکی زا ثب اًسژی ة

ایي اًسژی ثَ لدزی . کٌد ی للت ّازد هی ػملَ

ُبی هیْکبزدی  اظت کَ دز یک لسظَ توبم ظلْل

پالزیصٍزا دز زبلت دِس 
1

دز ًتیدَ . دُد لساز هی 

ُبی البفی،  ای توبم کبًْى ثب ظسکْة کسدى لسظَ

ظبش ثَ لسثبى
2

ا فؼبلیت دُد ت للت اخبشٍ هی 

ؼْک الکتسیکی زا . ػبدی خْد زا اش ظس ثگیسد

تْاى ثَ یک ًیسّی ًظبهی لدزتوٌد تؽجیَ  هی

ولت زا دز ظىر  ُبی آؼْة کسد کَ توبم کبًْى

کٌد ّ ُوَ زا تست لْای زکْهت  للت ظسکْة هی

 . دُد هسکصی للت لساز هی

 

های الکتروشوک چى انواعی دارند؟  دستگاه

ُبی  شیبدی دظتگبٍی  ُبی ظبشًدٍ کبزخبًَ

ثَ تؼداد ایي . کٌٌد زا تْلید هیالکتسّؼْک 

ُبی هتفبّتی دز ثبشاز  ُب ًیص دظتگبٍ کبزخبًَ

ثعتَ ثَ ُب  توبم دظتگبٍاهب . ّخْد دازد

                                           
1  depolarized 
2  pacemaker 
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تمعین  ی کلی ثَ دّ دظتَ ،تکٌْلْژی ظبخت آى

فبش تکُبی  الکتسّؼْک: ؼًْد هی
1

  ّ

ُبی دّفبش الکتسّؼْک
2

فبش لجل  ُبی تک دظتگبٍ. 

ُبی دّفبش زّاج  دظتگبٍ زّی کبز آهدىاش 

اًسژی الکتسیکی  ،ُب دز ایي دظتگبٍ. داؼتٌد

ثَ ظوت دیگس  الکتسّدُبفمه اش ظوت یکی اش 

، خسیبى ُبی دّفبش اهب دز دظتگبٍ. زّد هی

یوبز هٌتمل ٍ ثَ ةوی دّ هسزل الکتسیکی

ز ػالٍّ ةثَ ػجبزتی خسیبى الکتسیکی  ؼْد؛ هی

 . کٌد وی هی یک هعیس ثسگؽت زا ًیص  ،هعیس زفت

 

 

اًد کَ ثب اظتفبدٍ اش  تسمیمبت ًؽبى دادٍ

تسی اش  تْاى ثب هیصاى کن تکٌْلْژی دّفبش هی

اًسژی الکتسیکی، خسیبى هْثستسی زا ثَ للت 

کسد ّ دز ػیي زبل ػْازق خبًجی هثل  دّاز

شکبُػ ُب زا ًی ثَ ثبفت  ی پْظت ّ آظیتظْختگ

 . داد

                                           
1  monophasic 
2  biphasic 
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؟ چى اجزایی دارندهای الکتروشوک  دستگاه

ُبی الکتسّؼْک اًْاع  گفتَ ؼد کَ دظتگبٍ

وجیؼتًب ُس کدام اش . ػی دازًدهمتلل ّ هتٌّی 

ُب ًیص ظبختبز خبؾ خْد ّ زّغ کبزی همفْؾ  آى

ظمي گفتي اش خصییبت . دازًدزا ثَ خْد 

ُب ثب تْخَ ثَ  ُب ّ زّغ کبز ثب آى دظتگبٍ

زغن  اهب ػلی. ُب ػوالً غیس هوکي اظت ل هدتٌْع 

ظبى  ُب یک ی آى ، اظبض کبز دز ُوَُب دتؼدّی ی  ُوَ

دز . هؽبثَ اظتتمسیجًب ّ هسازل کبز ًیص 

دز  .کٌین یکلیبت تبکید متس ثس زّی  ایٌدب ثیػ

ُب ّ ظپط هسازل  اثتدا ظبختبز کلی الکتسّؼْک

 .کٌین کبز زا ذکس هی

شیبد ظمت ثگیسین  اگس ثسای ؼسّع کبز ًمْاُین

ُبی دظتگبٍ زا ًدیدٍ فسق  ّ خیلی اش لعوت

ی  ُوَ. تْاى گرؼت خصء دظتگبٍ ًوی 4کٌین، اش 

گس  دازای یک اًتمبةُبی الکتسّؼْک  دظتگبٍ

ػالٍّ ثس ایي، . هیصاى اًسژی الکتسیکی ُعتد

ژ کسدى هیصاى اًسژی اًتمبة یک دکوَ ثسای ؼبز

کَ  ُعتٌدهؼوْالً دّ تب دکوَ ُن  ّدازًد  ؼدٍ

ی اًسژی  ُب ثبػث تملیَ فؽبز دادى ُوصهبى آى

ُن دّ تب پدال  ُس دظتگبُی .ؼْد ؼبزژ ؼدٍ هی

د کَ خسیبى الکتسیکی اش وسیك ایي دّ داز

 .ؼْد ی ثیوبز هٌتمل هی ی ظیٌَ ظَپدال ثَ لل

ی  ّ گبُی اّلبت ُس ظَ دکوَ ،هؼوْالً زدالل دّ

ُب تؼجیَ  گفتَ ؼدٍ ًیص ثس زّی ُویي پدال
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ی ػولکسد دظتگبٍ تْظه ُویي  ػودٍ. اًد ؼدٍ

 . ؼْد چِبز خصء دظتگبٍ اًدبم هی

 

  چى وقت باید شوک بدهیم؟

ازتوبل هْفمیت آهیص 

ثْدى ؼْک الکتسیکی ثب 

. ؼْد تس هی گرؼت شهبى کن

چَ هِن اظت  ثٌبثسایي آى

ز ًیبشهٌد ایٌکَ ثیوب

ثَ ؼْک ثبید ُسچَ 

تس ؼْک دزیبفت  ظسیغ

اگس یکی اش . کٌد

ُبی تبکی کبزدی  زیتن

ثىٌی ثدّى ًجك یب فیجسیالظیْى ثىٌی زا تؽمیؿ 

اید ّ ًعجت ثَ تؽمیؿ خْد هىوئٌید ّ  دادٍ

ی کبز کسدى ثب دظتگبٍ الکتسّؼْک زا ثلد  ًسٍْ

ؼْک دادى . ل ًکٌیدُعتید، دز دادى ؼْک تؼلّی 

هثالً   -ثَ ثیوبز زا تب زظیدى اؼمبؾ خبـی

داؼتَ ز ثَ خبن. ثَ تبخیس ًیفکٌید -پصؼک

یمَ تبخیس دز دقثبؼید کَ ثَ اشای ُس یک 
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 10ازتوبل شًدٍ هبًدى ثیوبز تب  ،دادى ؼْک

تب شهبى آهبدٍ ؼدى . یبثد دزـد کبُػ هی

ی ظیٌَ زا ؼسّع کٌید   فؽبز ثَ لفعَ ،دظتگبٍ

ی ظیٌَ  ثیي فْاـل ؼْک ًیص فؽبز ثَ لفعَ ّ دز

اًد فؽبز  یمبت ًؽبى دادٍتسك. زا هتْلل ًکٌید

 آهیص ثْدى ؼْک ی ظیٌَ ؼبًط هْفمیت لفعَثَ 

 .دُد الکتسیکی زا افصایػ هی

 

 برای شوک دادن چى مراحلی را باید طی کنیم؟

گیسی  اش شهبى تفوین. ؼْک دادى یک فسآیٌد اظت

ی  ی تملیَ ثَ اظتفبدٍ اش الکتسّؼْک تب لسظَ

هسازل کبز زا . ؼًْد اًسژی، هسازلی وی هی

 : ٍ کسدلدم شیس خالؾ 5تْاى دز  هی

 اًتمبة ژّل -1

 ؼبزژ کسدى دظتگبٍ -2

 ُب آهبدٍ کسدى پدال -3

 ی ظیٌَ ُب زّی لفعَ لساز دادى پدال -4

 تملیَ اًسژی -5

دز اداهَ دز هْزد خصییبت ُس یک اش ایي 

 . ؼْد هسازل، تْلیسبت همتفسی ازائَ هی

 

انتخاب ژول  -1

هؼوْالً اّلیي لدم دز اًدبم 

اًتمبة ژّل  ،ؼْک الکتسیکی

اًتمبة ژّل . ثبؼد هٌبظت هی

هؼوْالً ثب اظتفبدٍ اش یک 

ی  ی چسخؽی ثس زّی ثدًَ دکوَ

ُب اًدبم  دظتگبٍ یب پدال

ایي دکوَ زا ثبید . ؼْد هی

ثچسخبًید تب زّی ػدد هْزد 

ُبی  ام پسّتکلاالیّی  اش لدین. ًظس لساز گیسد

خبة هیصاى اًسژی پیؽٌِبد همتلفی ثسای اًت

. اًد هٌعْش ؼدٍ ُب خیلی اش آىّش اهس کَ  ؼدٍ

ثبؼد ایٌکَ دز  چَ هْزد اتفبق هی اهب فؼالً آى



 

  
 

تسیي هیصاى  ثب ثیػ ،فبش ُبی تک هْزد دظتگبٍ

 360)اًسژی کَ ثس زّی دظتگبٍ ّخْد دازد 

دز هْزد . زا ؼسّع کٌید دادى ؼْک (ژّل

 200ُبی دّفبش هیصاى اًسژی هؼوْالً ثیي  دظتگبٍ

دز ایي هْزد ثبید . ؼْد یژّل اًتمبة م 0 2تب 

اگس . ت کٌیدی ظبشًدٍ تجؼیّی  ی کبزخبًٍَ اش تْـیّی 

ی دظتگبٍ اوالع  ی ظبشًدٍ ی کبزخبًَ اش تْـیَ

دچبز ًدازید ّ یب دز اًتمبة هیصاى اًسژی 

 0 2هؼوْالً )تسیي ژّل هوکي  ،  ثیػتسدید ُعتید

 .زا اًتمبة کٌید (ژّل

هبى ثبیعت زدالل ثب ٍ ُبی دّم ثَ ثؼد هی ؼْک

تس اش  یب ثیػ ،هیصاى اًتمبة ؼدٍ دز ثبز اّل

ٍ دز دفؼبت دّم ةاخبشٍ ًدازید پط . آى ثبؼٌد

 .کٌیدتس  ثؼد هیصاى اًسژی اًتمبثی زا کن

 

 دستگاه شارژ کردن -2

ی ؼبزژ پط اش اًتمبة ژّل دکوَ
1

فؽبز دادٍ  

ایي دکوَ . ؼْد هی

هؼوْالً ثس زّی پدال 

دظتگبٍ لساز ظوت زاظت 

گبُی اّلبت ثس . دازد

ی خْدِس دظتگبٍ  زّی ثدًَ

ای  ًیص چٌیي دکوَ

ثب . تؼجیَ ؼدٍ اظت

  ایي دکوَفؽبز دادى 

دظتگبٍ ؼسّع ثَ ؼبزژ ؼدى ثب ُوبى هیصاى ژّل 

هؼوْالً پط اش فؽبز دادى . کٌد اًتمبة ؼدٍ هی

دکوَ ّ تب لجل اش ؼبزژ ؼدى کبهل، ـدای ثْلی 

ثب ؼبزژ ؼدى کبهل . زظد هٌمىغ ثَ گْغ هی

دظتگبٍ ـدای ثْق ثَ ـدایی هوتد تجدیل 

ی آهبدٍ  ؼٌیدى ـدای هوتد ثَ هٌصلَ. ؼْد هی

 . ثبؼد هی اًسژیی  ثْدى دظتگبٍ ثسای تملیَ

 

 ها پدالآماده کردن  -3

                                           
1  charge 
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ُب  ثبید پدالُب یؼٌی ایٌکَ  آهبدٍ کسدى پدال

زا اش ظس خبی خْد ثسدازین، ژل ثصًین، زّی 

ثگرازین، ّ ثب زػبیت ازتیبوبت ی ثیوبز  ظیٌَ

 . ُبی تملیَ زا فؽبز ثدُین دکوَدظت آخس الشم، 

ُب  زظد ایٌکَ پدال اّلیي ظْالی کَ ثَ ذُي هی

ای داؼتَ ثبؼٌد؟ تسمیمبتی کَ  ثبید چَ اًداشٍ

د ًتبیح لد ّ ًمیمی ىا تب ثَ اهسّش اًدبم ؼدٍ

تْاى ثس زّی  اًد ّ ٌُْش ًوی زا ًؽبى دادٍ

چَ هسظْم  ق تْافك کسد، اهب آىای دلی اًداشٍ

دز زظد ایٌکَ  ثَ ًظس هی ُن اظت ّ هٌىمی

 12تب   د ثیي یاُب ة ی پدال ثصزگعبالى اًداشٍ

 . دهتس ثبؼي ظبًتی

ُب  ثؼمی اش دظتگبٍ

 خبؾ ُبی دازای پدال

ثبؼٌد  هیاوفبل ًیص 

کَ دز شیس پدال اـلی 

لساز دازًد ّ ثب 

فؽبز دادى اُسم 

ّ خبزج کسدى همفْؾ 

ُبی ثصزگ لبثل  پدال

 . اظتفبدٍ ُعتٌد

ی ظیٌَ  ُب لجل اش ایٌکَ ثس زّی لفعَ پدال

دلت . لساز گیسًد ثبید ثَ خْثی ژل شدٍ ؼًْد

ُبی الکتسّد کَ همفْؾ ایي کبز  ژل  کٌید کَ اش

گبُی دز ػول . اًد اظتفبدٍ کٌید ظبختَ ؼدٍ

دز اثس  تین ازیبءؼْد کَ ُوکبزاى  هؽبُدٍ هی

دظتپبچگی ّ 

زض دز دظت

 ًجْدى

ُبی  ژل

 ،الکتسّد

ُبی  اش ژل

ًت الْثسیک

اظتفبدٍ 

خبوس داؼتَ ثبؼید کَ  ثَ . کٌٌد هی

ت زظبًبیی ُس گسدی گسدّ ًیعت ّ ُس ژلی خبـیّی 
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پط ُویؽَ دز . خسیبى الکتسیکی زا ًدازد

ُبی الکتسّؼْک اش ّخْد  هْالغ چک کسدى دظتگبٍ

ی  ادٍی کبفی ّ آم ژل الکتسّد ثَ اًداشٍ

دز کٌبز دظتگبٍ اوویٌبى زبـل  ،اظتفبدٍ

دز هْالغ غیس لسّزی هثل گسفتي ًْاز . کٌید

تگبٍ الکتسّؼْک ل کٌبز دضژللت ًیص اش 

ل ثب ایي زبل اگس ثب کوجْد ژ. اظتفبدٍ ًکٌید

 اش همدازی ًسهبل ظبلیي یدتْاى هْاخَ ؼدید هی

ُبی دازای یْى  ظبیس ظسم یب 

ثَ خبی ژل  الکتسیکی

   .کٌید اظتفبدٍ

هؼوْالً ژل ثَ همداز کبفی 

ُب  ثس زّی یکی اش پدال

زیمتَ ّ پدال دیگس ثس 

زّی ایي پدال هبلیدٍ 

ل ثَ خْثی ثس ژؼْد تب  هی

زّی ظىر ُس دّ پدال 

دلت داؼتَ . گسدد تْشیغ

ُب ثَ ژل،  پدالثبؼید کَ دز شهبى آغؽتَ کسدى 

ى ثیوبز لساز ثد ی هسدّدٍ ُب ثس زّی پدال

ُب ثس زّی  اش زیمتَ ؼدى ژل .ثبؼٌدًداؼتَ 

چْى  ؛ثیوبز اکیدًا خْددازی کٌید پْظت ثدى

ؼًْد  ُبی زیمتَ ؼدٍ ثس زّی پْظت ثبػث هی ژل

خسیبى الکتسیکی ثَ خبی ایٌکَ اش هسْز للت 

ز ایدبد ؼدٍ ثس ةُب  ثگرزد، اش وسیك هعیس هیبى

ای ثسای  زّی پْظت هٌتمل ؼْد ّ ػوالً ُیچ فبیدٍ

  .اؼدثیوبز ًداؼتَ ة
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 ی سینى ها بر روی قفسى قرار دادن پدال -4

ُب، ثبید آى ُب زا ثس  ثؼد اش ژل شدى ثَ پدال

ثسای لساز دادى . ی ظیٌَ لساز داد زّی لفعَ

ُبی  ُب یب پدُبی دظتگبٍ الکتسّؼْک زّغ پدال

همتلفی پیؽٌِبد 

یکی اش . ؼدٍ اظت

 ،ُب تسیي زّغ همجْل

کٌبزی-زّغ خلْیی
1

 

زّغ، دز ایي . اظت

آى )ُب  الیکی اش پد

پدالی کَ زّی آى 

خٌبؽ»ی   ّاژٍ
2

» 

، (ؼدٍ اظتًْؼتَ 

ی  دز ظوت زاظت لفعَ

ای دز  ًَ ّ زّی دّهیي فمبی ثیي دًدٍیض

پدال . ؼْد هدبّزت خٌبؽ ظیٌَ لسازدادٍ هی

اپکط»ی  ى پدالی کَ زّی آى ّاژٍآ)دیگس 
3

» 

یٌَ زّی ی ض دز ظوت چپ لفعَ (ًْؼتَ ؼدٍ اظت

ای پٌدن یب ؼؽن زّی خه ّظه  دًدٍ فمبی ثیي

شیس ثغل
4

کَ  ُبیی دز خبًن .گیسد لساز هی 

ُبی ثصزگی ُعتٌد، پدال ظوت چپ  دازای پعتبى

ؼْد  گراؼتَ هیدز شیس یب کٌبز پعتبى ظوت چپ 

تب اش دخبلت ثبفت پعتبى دز خسیبى الکتسیکی 

ُب ثس زّی  اش لساز دادى پدال .خْددازی ؼْد

 .ًیدثبفت پعتبى خْددازی ک

 -ُب زّغ خلْیی زّغ دیگس ثسای لساز دادى پدال

پؽتی
5

پؽتی-ّ زّغ اپکط 
6

پؽتی -زّغ خلْیی. اظت 

ُن دز هْزد پدال ّ ُن دز هْزد پدُبی 

چعجٌدٍ
 

پؽتی فمه دز هْزد پدُبی -ّ زّغ اپکط 

 ،پؽتی-دز زّغ خلْیی. چعجٌدٍ کبزثسد دازًد

                                           
1  anterior-lateral 
2  sternum 
3  apex 
4  mid-axillary line 
5  anterior-posterior 
6  apex-posterior 
7  adhesive pads 
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ُوبًٌد الکتسّد خلْ،  هسل گراؼتي الکتسّدِس 

کٌبزی، ثس زّی فمبی  -زّغ خلْیی خٌبغی دز

ای دّم دز ظوت زاظت دز هدبّزت خٌبؽ  ثیي دًدٍ

هسل چعجبًدى پدُبی اپکط دز . ثبؼد ظیٌَ هی

پؽتی ًیص ُوبًٌد الکتسّد کٌبزی  -زّغ اپکط

ای  کٌبزی ثس زّی فمبی ثیي دًدٍ-دز زّغ خلْیی

پٌدن یب ؼؽن ظوت چپ زّی خه ّظه شیس ثغل 

ُب الکتسّد پؽتی  ى زّغدز ُس دّ  ای. ثبؼد هی

ؼًْد دز شیس خبز کتل ظوت چپ لساز دادٍ هی
1

. 

 

   

 

 

دز ؼْد  ثیٌی هی االهکبى دز ثیوبزاًی کَ پیػ زتی

هثل ، خْاٌُد کسدًیبش ثَ ؼْک پیدا آیٌدٍ 

ی ظیٌَ  یْ، اش لجل هُْبی ًبزیَ ظی ثیوبزاى ظی

لیدُبی  چعتثیوبزاى دز ایي . تساؼیدٍ ؼًْد

هبًیتْزیٌگ ًیص ثبید دز هٌبومی چعجبًدٍ 

                                           
ُبی  گیسد ثب پدال پؽتی دز پؽت ثیوبز لساز هی-پدالی کَ دز زّغ خلْیی  1

تْاى اش  ُبی هؼوْلی دظتگبٍ ًوی ثب اظتفبدٍ اش پدال. هؼوْلی هتفبّت اظت

 . غ اظتفبدٍ کسدایي زّ
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ؼًْد کَ ثب هسل لسازگیسی الکتسّدُبی دظتگبٍ 

 .الکتسّؼْک تداخل ًداؼتَ ثبؼٌد

ُبی  هیکس یب ظبیس دظتگبٍ دز ثیوبزاًی کَ پیط

ًیبش  چٌبًچَدازًد،  CRTیب  ICDکبؼتٌی هثل 

ثَ اظتفبدٍ اش الکتسّؼْک ؼد، ثسای خلْگیسی 

 8ُب ثبید زدالل  ُب، پدال دظتگبٍ اش آظیت ثَ

هتس ثب ژًساتْز پیط هیکس فبـلَ داؼتَ  ظبًتی

 -پؽتی ّ خلْیی -اش ُس دّ زّغ خلْیی. ثبؼٌد

. تْاى دز ایي ثیوبزاى اظتفبدٍ کسد کٌبزی هی

ایي هؽکل،  ّلْع اخیسًا ثسای پیؽگیسی اش

هیکس دز ظوت زاظت  ُبی پیطٍ ژًساتْزُبی دظتگب

 . ؼًْد هیازاى تؼجیَ ی ثین ی ظیٌَ لفعَ

 

 انرژی تخلیى -5

ُب دز هسل هٌبظت ثبید  پط اش لساز دادى پدال

ی  ی کبفی ثس زّی لفعَ ُب زا ثَ اًداشٍ پدال

تملیَ  (ُبی یب دکوَ)ّ ظپط دکوَ  ،ظیٌَ فؽبز

کیلْگسم زا ثَ ػٌْاى  11هؼوْالً . زا فؽبز داد

کَ ثبید ثس زّی هیصاى ًیسّی اظتبًدازدی 

هیصاى فؽبز . ذکس هی کٌٌد ّازد ؼْد،ُب  پدال

ثبید ثَ لدزی ثبؼد کَ پدال کبهالً ثَ پْظت 

چعجیدٍ ّ ثب اش ثیي ثسدى ُسگًَْ چیي ّ چسّک 

ثی زا ثیي ژدز شیس هسل پدال، اتفبل هٌبضُب 

ػدم فؽبز هٌبظت ثَ . پْظت ّ پدال ایدبد کٌد

ثبػث ػدم اًتمبل ـسیر خسیبى  ُب، پدال

یدبد خسلَ ّ ظْختگی الکتسیکی ّ گبُی اّلبت ا

 . گسدد پْظت ثیوبز هی
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ثبیعت  پط اش اوویٌبى اش فؽبز کبفی، هی

هؼوْالً ایي . ُبی تملیَ فؽبز دادٍ ؼًْد دکوَ

ُب لساز  ی پدال ُب ثس زّی ُس دّ دظتَ دکوَ

ی  ُب ثبػث تملیَ شهبى آى دازًد ّ فؽبز دادى ُن

لجل اش فؽبز دادى . ؼْد اًسژی الکتسیکی هی

اش ػدم توبض پْظت خْدتبى ّ ثبید ا ٍ دکوَ

ظبیس ُوکبزاى ثب ثدى، اتفبالت یب تمت ثیوبز 

ثسای ایي کبز ثب ـدای . اوویٌبى زبـل کٌید

ثَ « ػمت ثبیعتید»ثلٌد ّ ثب گفتي خوالتی هثل 

ثَ خبوس داؼتَ ثبؼید . اوسافیبى ُؽداز دُید

گسفتگی  زفظ ایوٌی اوسافیبى دز همبثل ثسق

. کٌد ّک زا تملیَ هیی کعی اظت کَ غ ّظیفَ

ّ ُوچٌیي ثسای خلْگیسی اش ایدبد خسلَ 

ی هٌبثغ  کلیَ ،ی اًسژی لجل اش تملیَ ظْشی، آتػ

اکعیژى هثل کبتتسُبی اکعیژى ّ آهجْثگ زا اش 

زای خلْگیسی اش آظیت ة. کٌبز ثیوبز دّز کٌید

ای هتفل ثَ ثیوبز ًیص اش همبّم ٍ دیدى دظتگبٍ

ک اوویٌبى ُب دز همبثل خسیبى ؼْ ثْدى آى

ُبی همبّم ثَ  هؼوْالً دظتگبٍ. داؼتَ ثبؼید

ؼْک
1

کَ ثس زّی  دازای ػالهت همفْـی ُعتٌد 

ُبی پؽت دظتگبٍ یب دز هسل اتفبل  ثسچعت

هثل کْزدُبی هبًیتْز ّ ) آىُبی  ّزّدی

                                           
1  Defibrillator proof 
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 (ُبی هبًیتْزیٌگ للجی هتس دظتگبٍ اکعی پبلط

ایي ػالین زا دز شیس  .لبثل هؽبُدٍ ُعتٌد

 .ًیدک هؽبُدٍ هی

              

-دز خسیبى ازیبء للجییکی اش اؼتجبُبت زایح 

ی  تملیَ ثَ هسكایٌکَ ُوکبزاى زیْی ثیوبزاى 

چؽن ثَ هبًیتْز ّ دظت ثَ کوس ایعتبدٍ  ،ؼْک

ی تغییسات ثس زّی هبًیتْزیٌگ  ّ هٌتظس هؽبُدٍ

ُبی خدید  دز پسّتکل. هبًٌد للجی ثیوبز هی

. هٌغ ؼدٍ اظتّی اش ایي کبز یز -للجیء ازیب

ی  ثالفبـلَ فؽبز ثَ لفعَ ،ی ؼْک پط اش تملیَ

دلیمَ اًدبم دُید ّ پط اش  2ظیٌَ زا ثَ هدت 

 . دّ دلیمَ زیتن زا ثسزظی کٌیدگرؼت 

 

 کرونیزه و غیر سینکرونیزهنسی

ای  ُبی الکتسّؼْک دکوَ ثس زّی توبم دظتگبٍ

ثس زّی آى  syncاًد کَ هؼوْالً ػجبزت  تؼجیَ ؼدٍ

ی  ایي ػجبزت، همفل ّاژٍ. ًمػ ثعتَ اظت

synchronized دکوَ چیعت زبل ثجیٌین ایي . ثبؼد هی

  دُد؟ ّ چَ کبزی اًدبم هی

ُبی الکتسّؼْک لبدز ُعتٌد اًسژی خْد  دظتگبٍ

ُوبٌُگیکی : کٌٌدزا ثَ دّ ؼکل تملیَ 
1

،  ّ

ُوبٌُگدیگسی غیس 
2

ؼْک دادى دز زبلت اّل . 

کبزدیّْزژى»زا 
3

ّ زبلت دّم زا « 

دفیجسیالظیْى»
4

دظتگبٍ دز زبلت . ًبهٌد هی« 

 ُوبٌُگ غیساًسژی خْد زا ثَ ـْزت  ،فسق پیػ

ی  کٌد هگس ایٌکَ ؼوب دکوَ تملیَ هی

دز زبلت . ظیٌکسًّیصٍ زا فؽبز دادٍ ثبؼید

ُبی  ثَ هسك فؽبز دادى دکوَ ،غیس ظیٌکسًّیصٍ

                                           
1  synchronized 
2  asynchronized 
3  cardioversion 
4  defibrillation 
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ی اًسژی، دظتگبٍ ثدّى دز ًظس گسفتي  تملیَ

تن للجی ثیوبز، اًسژی ؼبزژ ؼدٍ زا تملیَ زی

 4دّ ًْع اش  ایي کبز ُسچٌد دز هْزد. کٌد هی

ای ایعت للجی ٍ ًْع زیتوی کَ ثَ ػٌْاى زیتن

کبزدی ثىٌی ثدّى ًجك ّ  تبکی)ؼٌبختین 

ی خبى  ّ ًدبت دٌُدٍ هفید (فیجسیالظیْى ثىٌی

ؼْد، اهب دز ثؼمی هْالغ  ثیوبز هسعْة هی

. گسدد ثالی خبى ثیوبز هی ثعیبز خىسًبک ّ خْد

کبزدی ثىٌی دازای ًجك ّ  دز هْازدی هثل تبکی

فیجسیالظیْى دُلیصی کَ للت ٌُْش اش تپػ 

ُبی دزهبًی  ًبیعتبدٍ اظت ّ یکی اش گصیٌَ

ثسای کٌتسل لسثبى للت، اظتفبدٍ اش 

ی اًسژی الکتسیکی  ثبؼد، تملیَ الکتسّؼْک هی

گسدد تب اًسژی  ظیٌکسًّیصٍ ثبػث هیغیسثَ ؼکل 

. للت تملیَ ؼْدی  ای اش چسخَ دز ُس ًمىَ

ایي اًسژی ثس زّی هْج  ثس زعت اتفبق چٌبًچَ

T  َای ثَ ًبم  ، ثبػث پدیدٍگسددتملیR on T 

ُبی  تْاًد زیتن هْخْد زا ثَ زیتن ؼْد کَ هی هی

ثسای . تسی تجدیل کٌد هسگجبز ّ خىسًبک

زبلت ظیٌکسًّیصٍ  ،خلْگیسی اش ایي ّلؼیت

 . ختساع ؼدٍ اظتا

 

ًکسًّیصٍ یچٌبًچَ ؼوب دظتگبٍ زا دز زبلت ض

ُبی تملیَ،  لساز دُید، پط اش فؽبز دادى دکوَ

تملیَ  Rدظتگبٍ اًسژی زا ثس زّی اّلیي هْج 
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ثَ ایي تستیت دظتگبٍ خْد زا ثب . کٌد هی

 . کٌد ّلؼیت تپػ للت ُوبٌُگ هی

 

دظتگبٍ  زبلتى چٌد ًکتَ دز اظتفبدٍ اش ای

دز  زبلتایي اّل ایٌکَ : ثبؼد لبثل اُویت هی

ّالسی  QRSدازای کوپلکط ُبیی کَ  هْزد زیتن

پط لساز دادى دظتگبٍ دز . ُعتٌد کبزثسد دازد

زبلت ظیٌکسًّیصٍ ثسای زیتوی هثل فیجسیالظیْى 

دّم . ؼْد ی اًسژی هی ثىٌی هٌدس ثَ ػدم تملیَ

ف زبلت ایٌکَ دز زبلت ظیٌکسًّیصٍ ثس خال

ُبی  ی فؽبز دادى دکوَ غیسظیٌکسًّیصٍ ثیي لسظَ

هدت شهبى کوی ّلفَ  ،ی اًسژی تملیَ ّ تملیَ

دظتگبٍ ثَ دًجبل  ،ایي هکثوی دز . ّخْد دازد

ثٌبثسایي ثؼد اش ایٌکَ . ثبؼد هی Rتؽمیؿ هْج 

اش  اثتدا ُبی تملیَ زا فؽبز دادید، دکوَ

اش  ُب زا ی اًسژی هىوئي ؼدٍ ّ ظپط پدال تملیَ

ظْهیي ًکتَ ایٌکَ . ی ظیٌَ ثسدازید زّی لفعَ

ثسای اظتفبدٍ اش زبلت ظیٌکسًّیصٍ زتوًب 

ُبی هبًیتْزیٌگ خْد دظتگبٍ  ثبیعت ظین هی

تْخَ ثَ . الکتسّؼْک ثَ ثیوبز هتفل ثبؼٌد

ُبی  دز هْالؼی کَ اش ظبیس دظتگبٍ  ایي ًکتَ

هبًیتْزیٌگ ثسای پبیػ للجی ثیوبز اظتفبدٍ 

 .ش اُویت اظتگسدد، زبئ هی

 

 کارهای اضافی

دظتگبٍ  اـلی ی ّظیفَچَ تب ثَ زبل ذکس ؼد،  آى

ُبی  اٍتوبم دظتگ ؼْد ّ ک هسعْة هیّالکتسّغ

ى هٌظْز ظبختَ ؼدٍ الکتسّؼْک ذاتًب ثسای ُوی

اهب . ثبؼٌد ُب لبدز ثَ اًدبم آى هی ام آىّ تن

ُبی خدید دازای  دظتگبٍثب پیؽسفت تکٌْلْژی، 



 

1  
 

دز کَ ُسچٌد  اًد گسدیدٍای  ُبی البفَ لبثلیت

ثسای ی اـلی دظتگبٍ ًیعت، اهب  خصء ّظیفَاـل 

ُبی  ّ ػدم ًیبش ثَ دظتگبٍ آظبى کسدى کبز

دزّى دظتگبٍ تؼجیَ  ،دز شهبى ازیبء هتؼدد

، للت هبًیتْزیٌگهثل اػوبلی . اًد ؼدٍ

ظبشی خبزخی  لسثبىهتسی، کبپٌْگسافی،  اکعی پبلط

 ُب تی ایي لبثلیّی  اش خولَ AEDت ّ پْض اش وسیك

ی  ُب ّ ًسٍْ آؼٌبیی ثب ایي لبثلیت. ُعتٌد

ُب زا ثَ خْدتبى ّاگراز  اظتفبدٍ اش آى

ثب کوک گسفتي اش هٌِدض تدِیصات . کٌین هی

ثب تس،  یب ُوکبزاى ثبتدسثَّازد پصؼکی 

ُبی دظتگبٍ الکتسّؼْک خْدتبى آؼٌب  لبثلیت

ثَ دزظتی ّ ؼْید تب دز هْالغ ًیبش ثتْاًید 

 . هِبزت اش آى اظتفبدٍ کٌید

 

 نگوداری از دستگاه

وْل ػوس ّ ػولکسد هفید دظتگبٍ الکتسّؼْک 

ی اظتفبدٍ ّ  ًسٍُْب ثَ  ی دظتگبٍ ُوبًٌد ُوَ

ُبی  زػبیت تْـیَ.هسالجت اش آى ثعتگی دازد

شیس دّام دظتگبٍ الکتسّؼْک زا افصایػ 

 :دُد هی

  ٍآفتبةدز هؼسق تبثػ ؼدید ًجبید دظتگب ،

داؼتَ گسهب یب ظسهبی خیلی ؼدید لساز 

ُبی  دظتگبٍ دز هکبىاش ُوچٌیي . ثبؼد

هسوْة، خبُبیی کَ ازتوبل افتبدى ّ آظیت 

ُبیی  زظبًدى ثَ آى ّخْد دازد ّ یب هکبى

، ُبی ؼیویبیی ّخْد دازًد کَ هسلْل

  .ًگِدازی ًکٌید

  ،ٍثالفبـلَ ثؼد اش اظتفبدٍ اش دظتگب

ُب پبک  ی فلصی پدالٍ ُب زا اش زّی ـفر ژل

ثبلی هبًدى ژل ّ خؽک ؼدى آى ثس . کٌید

ُدایت ُب ثبػث ایدبد زظْة ّ  زّی پدال

ًبدزظت خسیبى الکتسیکی دز شهبى اظتفبدٍ 

 .ؼْد هی
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  ٍثسای تویص کسدى ّ لدػفًْی کسدى دظتگب

ی  ُبی هْزد تبیید کبزخبًَ اش هسلْل

 .ظبشًدٍ اظتفبدٍ کٌید

 ثَ دظتگبٍ ّ  خِت خلْگیسی اش آظیت زظیدى

ظْشی، پط اش ؼعتؽْ ّ لدػفًْی  ایدبد آتػ

ُبی ثَ  کسدى دظتگبٍ، اش خؽک ؼدى هسلْل

 .کبز زفتَ اوویٌبى زبـل کٌید

 ُبی دظتگبٍ  ُوْازٍ ثَ هستت ثْدى ظین

تست فؽبز لساز گسفتي . تْخَ داؼتَ ثبؼید

ُب ثبػث ؼکعتَ  ظینوْالًی هدت ّ خن ؼدى 

 . دگسد آى هی ی دزلىغایدبد ؼدى ّ 

  ُب زا ثَ ُن  ی اًسژی پدال شهبى تملیَدز

 . ًچعجبًید

 ش دظتْزالؼول ثسای چک کسدى دظتگبٍ ا

دز ثعیبزی . تجؼیت کٌید  ی ظبشًدٍ کبزخبًَ

ثبالیی اش ی هیصاى  ُب تملیَ  اش دظتگبٍ

ی  ُب ثس زّی ثدًَ اًسژی دز شهبًی کَ پدال

ثبػث آظیت زظبًدى لساز دازًد، دظتگبٍ 

 . ؼْد ثَ لىؼبت داخلی آى هی

 ُبی لبثل  ُوبًٌد ثعیبزی اش اًْاع ثبتسی

ُبی  ؼبزژ ثَ کبز زفتَ دز دظتگبٍ

ّ ؼبزژ  ای ثبتسی ی دّزٍ تملیَالکتسیکی، 

هددد آى ثبػث افصایػ وْل ػوس ثبتسی 

هثالً )زیصی ؼدٍ  ای ثسًبهٍَ شهبىدز . ؼْد هی

کؽیدى ظین  ثب (ُس دّ ُفتَ یب ُس یک هبٍ

ثبتسی دظتگبٍ اش ثسق ّ زّؼي گرازدى آى 

ظپط هدددًا ثب اتفبل ظین . زا تملیَ کٌید

ُبی ثؼدی  ثَ ثسق، ثبتسی زا ثسای اظتفبدٍ

 . ؼبزژ ًوبیید

 ثبیعت ثَ ـْزت  کبلیجساظیْى دظتگبٍ هی

 . ای ّ هؼوْالً ظبالًَ اًدبم ؼْد دّزٍ

 


