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Oridion Medical 1987 Ltd. („Oridion Medical") Гаранция за монитори Oridion
ТАЗИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ се отнася за всеки монитор за пациенти, произведен от Oridion Medical
1987 Ltd. (“Oridion”), (“Продукти”). При спазване на ограниченията в настоящия документ Oridion
гарантира, че Продуктите, когато са доставени от Oridion или негов упълномощен дистрибутор, в
продължение на две (2) години след датата на доставка, но не повече от 27 месеца след датата на
производство, няма да имат никакви дефекти в материала и изработката и ще съответстват на
публикуваните спецификации на Oridion за съответните Продукти в сила към момента на производство.
Тази ограничена гаранция изключва (i) Продукти, които са закупени от неупълномощени трети страни;
(ii) Продукти, които са били обект на злоупотреба, неправилна експлоатация, злополука, изменение,
небрежност, неразрешен ремонт или монтаж; и (iii) Продукти, които са били използвани с принадлежности
и консумативи, различни от продуктите FilterLineТМ на Oridion. Освен това, тази ограничена гаранция не се
прилага при употреба на Продукти в приложение или среда, която не е в рамките на спецификациите на
Oridion или в случай на действие, грешка, небрежност или неизпълнение от страна на Клиента. Oridion по
свое усмотрение ще смени или поправи повредените Продукти. Клиентът не може да връща Продукти без
първо да е получил номер на клиентско разрешение за връщане на продукт (RMA) от Oridion или от един от
упълномощените сервизни центрове и копие от фактурата за закупуване на Продукта.

Отказ от отговорност
ПОТРЕБИТЕЛЯТ МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВА ПАРАМЕТРИТЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО И ВСИЧКИ ПРЕПРАТКИ
КЪМ CO2, SPO2, ТЕКУЩИЯ INTEGRATED PULMONARY INDEX™ И БЪДЕЩИ И СВЪРЗАНИ
ИНДЕКСИ, КОНФИГУРАЦИИ И СИГНАЛНИ АЛАРМЕНИ ИЗВЕСТЯВАНИЯ), КОИТО СЕ ПОКАЗВАТ
НА УСТРОЙСТВАТА ЗА МОНИТОРИНГ НА ПАЦИЕНТИ НА ORIDION И/ИЛИ НА ПРОТОКОЛА ЗА
КОМУНИКАЦИЯ НА ORIDION, И/ИЛИ ВСИЧКИ ИЗХОДНИ ДАННИ ОТ ДОКЛАДИ, ИЗТЕГЛЕНИ ОТ
УСТРОЙСТВА ЗА МОНИТОРИНГ НА ПАЦЕНТИ НА ORIDION КЪМ ПРИНТЕРИ ИЛИ USB ФЛАШ
ПАМЕТИ, ИЛИ ОДОБРЕНИ СИСТЕМИ ("ДАННИ") ЕДИНСТВЕНО И САМО ЗА ЦЕЛИТЕ НА ГРИЖИ
ЗА ПАЦИЕНТА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ РАЗБИРА, ЧЕ ДАННИ, КОИТО СЕ ПРЕДАВАТ ОТ УСТРОЙСТВАТА
ЗА МОНИТОРИНГ НА ПАЦИЕНТИ НА ORIDION НЕ МОГАТ ДА СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ, СВЪРЗВАТ,
ОБМЕНЯТ ИЛИ ДА СЕ ПРЕДАВАТ ПО ДРУГ НАЧИН, И ЧЕ ORIDION НЕ ПОЕМА НИКАКВА
ОТГОВОРНОСТ ЗА ТОЧНОСТТА И ПЪЛНОТАТА НА ДАННИТЕ, КОИТО СА БИЛИ ПРЕХВЪРЛЕНИ,
СВЪРЗАНИ, ОБМЕНЕНИ ИЛИ ПРЕДАДЕНИ ПО ДРУГ НАЧИН. ПОТРЕБИТЕЛЯТ ОСВЕН ТОВА
РАЗБИРА, ЧЕ НЯМА ПРАВО ДА ПРОДАВА, ИЗДАВА ЛИЦЕНЗ ИЛИ ДА КОМЕРСИАЛИЗИРА ПО
ДРУГ НАЧИН ДАННИТЕ, ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО. ВСЯКО ДРУГО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИТЕ
ИЛИ ИНТЕРФЕЙСА С ДРУГИ СИСТЕМИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ТОВА Е ОТ ПОТРЕБИТЕЛ ИЛИ ОТ
ДРУГА СТРАНА ОТ НЕГОВО ИМЕ, ЩЕ БЪДЕ ПРЕДМЕТ НА ОТДЕЛНО ЛИЦЕНЗИОННО
СПОРАЗУМЕНИЕ С ORIDION INCORPORATING, НО НЕ СЕ ОГРАНИЧАВА ДО ТОВА ТЪРГОВСКИТЕ
УСЛОВИЯ ДА БЪДАТ ДОГОВОРЕНИ ДОБРОСЪВЕСТНО.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА И РАЗБИРА, ЧЕ ДАННИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ "ТАКИВА,
КАКВИТО СА" И ЧЕ ORIDION ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ
СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.
ORIDION НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО НАРАНЯВАНИЯ ИЛИ УВРЕЖДАНИЯ
НА ЛИЦА, ИЛИ НА МАТЕРИАЛНО ИЛИ НЕМАТЕРИАЛНО ИМУЩЕСТВО В РЕЗУЛТАТ НА
КАКВАТО И ДА Е ПРИЧИНА. ORIDION СЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ КАКВИТО И ДА Е ОТГОВОРНОСТИ
ЗА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ЗАКОНОМЕРНИ ИЛИ ДРУГИ ПОДОБНИ
ПОВРЕДИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМАТА НА ДЕЙСТВИЕ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е ПО ДОГОВОР,
НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ), ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОДУКТА ИЛИ
ДРУГА ЮРИДИЧЕСКА ИЛИ РАВНОПОСТАВЕНА ТЕОРИЯ, ДОРИ АКО ORIDION Е БИЛ
ИНФОРМИРАН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЗАГУБИ ИЛИ ПОВРЕДИ.
В случай на несъответствие между английския текст и преведената версия на гаранцията и отказа от
отговорност, да се вземе предвид версията на английски език.
Преносим крайлеглови монитор Capnograph/Пулсов оксиметър
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Oridion Medical 1987 Ltd. ("Oridion Medical") Warranty for Oridion Monitors
THIS LIMITED WARRANTY applies to any patient monitor manufactured by Oridion Medical 1987 Ltd.
(“Oridion”), (“Products”). Subject to the limitations herein, Oridion warrants that Products, when delivered by
Oridion or its authorized distributor, for two (2) years following the delivery date, but no more than 27 months
following the date of production, will be free from defects in material and workmanship and will substantially
conform to published Oridion specifications for the respective Products and in effect at the time of manufacture.
This limited warranty excludes (i) Products purchased through unauthorized third parties; (ii) Products that have
been subject to misuse, mishandling, accident, alteration, neglect, unauthorized repair or installation; and
(iii) Products that have been used with accessory consumable products other than Oridion’s FilterLine™ products.
Furthermore, this limited warranty shall not apply to the use of Products in an application or environment that is not
within Oridion specifications or in the event of any act, error, neglect or default of Customer. Oridion at its sole
discretion will replace or repair the damaged Products. Customer may not return Products without first obtaining a
customer return material authorization (RMA) number from Oridion or one of the Authorized Service centers and a
copy of the Product purchase invoice.

Disclaimer
USER MAY USE THE PARAMETERS (INCLUDING ANY AND ALL REFERENCES TO CO2, SPO2,
CURRENT INTEGRATED PULMONARY INDEX™ AND FUTURE AND RELATED INDICES AND
CONFIGURATIONS AND SIGNAL ALARM NOTIFICATIONS) WHICH APPEAR ON ORIDION'S PATIENT
MONITORING DEVICES AND/OR ORIDION’S COMMUNICATION PROTOCOL AND/OR ANY OUTPUT
IN REPORTS DOWNLOADED FROM ORIDION'S PATIENT MONITORING DEVICES TO PRINTERS OR
USB MEMORY STICKS OR APPROVED SYSTEMS ("DATA") SOLELY AND EXCLUSIVELY FOR THE
PURPOSE OF PATIENT CARE. USER ACKNOWLEDGES THAT DATA TRANSMITTED FROM
ORIDION'S PATIENT MONITORING DEVICES MAY NOT BE TRANSFERRED, INTERFACED,
EXCHANGED OR OTHERWISE TRANSMITTED AND THAT ORIDION ACCEPTS NO RESPONSIBILITY
WHATSOEVER FOR THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF DATA THAT HAS BEEN
TRANSFERRED, INTERFACED, EXCHANGED OR OTHERWISE TRANSMITTED. USER FURTHER
ACKNOWLEDGES THAT IT MAY NOT SELL, LICENSE OR OTHERWISE COMMERCIALIZE THE DATA,
IN WHOLE OR IN PART. ANY OTHER USE OF THE DATA OR INTERFACE WITH OTHER SYSTEMS,
WHETHER BY USER OR ANY PARTY ON ITS BEHALF, SHALL BE SUBJECT TO A SEPARATE
LICENSING ARRANGEMENT WITH ORIDION INCORPORATING, BUT NOT LIMITED TO,
COMMERCIAL TERMS TO BE NEGOTIATED IN GOOD FAITH.
USER ACKNOWLEDGES AND UNDERSTANDS THAT THE DATA IS PROVIDED “AS-IS” AND THAT
ORIDION DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. ORIDION WILL NOT BE LIABLE
FOR ANY INJURIES OR DAMAGES TO ANY PERSONS OR TANGIBLE OR INTANGIBLE PROPERTY
RESULTING FROM ANY CAUSE WHATSOEVER. ORIDION DISCLAIMS ANY AND ALL LIABILITY
FOR DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR OTHER SIMILAR DAMAGES
REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION WHETHER IN CONTRACT, TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE), STRICT PRODUCT LIABILITY OR ANY OTHER LEGAL OR EQUITABLE THEORY,
EVEN IF ORIDION HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH LOSSES OR DAMAGES.
In case of discrepancy between the English and translated version of this warranty and disclaimer, the English
version shall prevail.
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Предупреждения

Do not touch this field - it is invisible and does not appear in the
final document

Информация за безопасност
Предупреждения
Дефиниции

За да използвате монитора Capnostream™20p правилно и безопасно, прочетете внимателно настоящото
ръководство за оператора и Напътствията за употреба, които придружават консумативите за
Microstream™ etCO2 (FilterLine™) и сензорите за SpO2. Използването на монитора изисква пълно
разбиране и стриктно спазване на тези инструкции, информацията за предпазни мерки в удебелен
шрифт и спецификациите.

Предупреждения
Общи положения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Ако не сте сигурни относно точността на някои измервания, първо
проверете жизнените показатели на пациента чрез алтернативни средства и
след това се уверете, че мониторът функционира правилно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Устройството не трябва да се използва като монитор за апнея.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Устройството не трябва да се счита за уред за ранно предупреждение. При
тенденция към деоксигенация на пациент кръвните проби трябва да се
анализират от лабораторен CO-оксиметър за пълното изясняване на
състоянието на пациента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

За да се гарантира безопасността на пациента, не поставяйте монитора в
позиция, която би могла да причини неговото падане върху пациента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Положете внимателно кабелите за пациенти (за сензора SpO2 и FilterLine™),
за да намалите възможността за заплитане или задушаване на пациента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не повдигайте монитора за кабела на сензора за SpO2 или за FilterLine™,
тъй като можете да ги изключите от монитора, което да причини падане на
монитора върху пациента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Мониторът не трябва да се използва в близост до или върху друго
оборудване; ако е необходимо, мониторът трябва да се наблюдава, за да се
гарантира нормална работа в конфигурацията, в която ще бъде използван.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

За да осигурите правилно функциониране и да предотвратите повреда на
устройството, не излагайте монитора на прекомерна влага като дъжд.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Използването на принадлежности, трансдюсери, сензори и кабели, различни
от посочените, може да доведе до повишаване на емисиите и/или намалена
устойчивост на оборудването и/или системата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Повторната употреба на аксесоари за еднократна употреба може да доведе
до риск от кръстосано замърсяване за пациента или повреда във
функционирането на монитора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Показанията за CO2, дихателната честота, показанията от пулсовата
оксиметрия и сигналите на пулса могат да бъдат засегнати от грешки в
поставянето на сензора, определени условия на заобикалящата среда и
конкретни състояния на пациента.

Преносим крайлеглови монитор Capnograph/Пулсов оксиметър
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Предупреждения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Мониторът е устройство за предписание и трябва да се експлоатира само от
квалифициран персонал в здравеопазването.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не се разрешават модификации на тази апаратура.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Ако калибрирането не бъде извършено според инструкциите в съответното
сервизно ръководство, e възможно мониторът да не е калибриран.
Некалибрираните монитори могат да подават некоректни резултати.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Ако портът на порта за източване изглежда повреден, не използвайте
устройството с анестетични газове.

Забележка:

Устройствата, свързани към монитора, трябва да бъдат единствено от медицински
клас.

Забележка:

Необходимо е точното показване на следните параметри, за да се запълнят
съществените характеристики на устройството: Нива на въглероден диоксид при
издишан въздух (CO2) и дихателна честота при мониторинг с капнограф и
кислородна сатурация на артериалната кръв (SpO2) и пулсова честота при
мониторинг с пулсова оксиметрия. Ако пациентът е мониториран с двете функции,
всички тези параметри ще бъдат показани.

Сканиране с ядрено-магнитен резонанс (ЯМР)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не използвайте сензори за оксиметрия по време на сканиране с ядреномагнитен резонанс (ЯМР). Проводимият ток може да причини изгаряния.
Сензорите могат да повлияят върху изображението на ядрено-магнитния
резонанс (ЯМР), а апаратът за ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) може да
повлияе върху прецизността на измерванията на оксиметрията.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не използвайте комплекта за бебета/новородени на FilterLine™ H по време
на сканиране с ядрено магнитен резонанс (MRI). Използването на комплекта
FilterLine H за бебета/новородени по време на сканиране с ядрено-магнитен
резонанс (ЯМР) може да нарани пациента.

ВНИМАНИЕ:

По време на сканиране с ЯМР мониторът трябва да бъде поставен извън
зоната за ядрено-магнитния резонанс. Когато мониторът се използва извън
зоната за ядрено-магнитен резонанс, мониторирането на etCO2 може да се
извърши с помощта на FilterLine тм XL. (Вижте Мониторинг на CO2 по
време на сканиране с ЯМР на страница 61.)

ВНИМАНИЕ:

Използването на линия за измерване на CO2 с H в името (което показва, че
тя е за употреба в овлажнени среди) по време на сканиране с ЯМР може да
причини смущения. Препоръчва използването на линии за измерване без H.
Списък на линиите за семплиране с H можете да видите Консумативи за
EtCO2 на Microstream™ на страница 159.

Употреба на монитора с дефибрилатори
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Всички кабели и тръби, включително сензорът за SpO2 и линиите за
измерване на CO2, трябва да се държат далеч от дефибрилатора и
електродите му и не трябва да се прокарват между, в близост до и над
електродите и електродните жици, за да се намали потенциалната
възможност за допир между монитора и дефибрилаторното оборудване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Всички сензори за SpO2 трябва да бъдат цялостни и без повреди, за да е
възможна употребата на дефибрилатора с монитора.

Преносим крайлеглови монитор Capnograph/Пулсов оксиметър

Предупреждения

Аларми
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не заглушавайте звуковата аларма, ако това може да застраши
безопасността на пациента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Винаги реагирайте незабавно на системна аларма, тъй като пациентът може
да не бъде наблюдаван по време на определени условия на алармата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Преди всяка употреба се уверете, че границите на алармата са подходящи за
пациента, който е под наблюдение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Проверете продължителността на заглушаване на звуковата аларма преди
временно да заглушите звуковите аларми.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Нивата на звуковия сигнал на алармата, които са по-ниски от нивата на
звука на околната среда, могат да възпрепятстват възможноста на оператора
да разпознае условия на алармата.

ВНИМАНИЕ:

Задаването на прекомерно високи стойности на границите на алармата може
да намали ефективността на алармената система.

Опасност от пожар
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Когато използвате монитора с анестетици, азотен оксид или високи
концентрации на кислород, свържете изходите за газ към система за
изпускане.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Мониторът не е подходящ за използване в присъствието на запалима
анестетична смес с въздух, кислород или азотен оксид.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

FilterLine ТМ може да се запали в присъствието на O2, когато е пряко
изложена на лазер, електрохирургически устройства или високи
температури. При извършването на процедури на главата и шията,
включващи лазери, електрохирургически устройства или висока
температура използвайте изделието с повишено внимание, за да
предотвратите запалване на FilterLine™ или на околните хирургически
покривала.

Електрически
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

За да се защитите срещу електрически токов удар, капакът на монитора
трябва да бъде отстраняван единствено от квалифициран сервизен персонал.
В изделието няма части, подлежащи на ремонт от потребителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

За да гарантирате електрическата изолация на пациента, свързвайте само
към друго оборудване с вериги, които са електрически изолирани.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Свързвайте устройството само към трижилен, заземен контакт от болничен
клас. Трижилният щепсел трябва да бъде поставен в правилно свързан
трижилен контакт; ако няма на разположение трижилен контакт,
квалифициран техник трябва да монтира такъв, в съответствие с
действащите правила и норми за електричество. При никакви обстоятелства
не отстранявайте заземителния конектор от захранващия щепсел. Не
използвайте удължителни кабели или адаптери от какъвто и да е вид.
Захранващият кабел и щепселът трябва да бъдат цели и невредими. За да
избегнете опасността от токов удар, това оборудване трябва да бъде
свързано само към захранване със защитно заземяване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Уверете се, че мониторът е поставен така, че има достъп до захранващият
кабел за изключване от електрическата мрежа при необходимост.

Преносим крайлеглови монитор Capnograph/Пулсов оксиметър
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Предупреждения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Ако има някакво съмнение относно целостта на предпазния заземителен
проводник, работете с устройството със захранване от вътрешната батерия,
докато предпазният проводник на AC захранване е напълно функционален.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не свързвайте към електрически контакт, който се управлява от стенен
ключ или димер.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Измерете изтичането на ток на устройството, когато има свързано външно
устройство към серийния порт. Изтичането на ток не трябва да надвишава
100 микроампера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

За да избегнете опасността от токов удар, това оборудване трябва да бъде
свързано само към захранване със защитно заземяване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Когато равното потенциално заземяване в задната част на устройството
(вижте Фигура 7 - Изглед на Capnostream™20p отпред на страница 32)
трябва да бъде използвано, потребителят трябва да свърже към пиновете по
начин, който да предотвратява случайното изключване от захранващата
мрежа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

В съоръжение, което осигурява демонтируеми проводници за изравняване
на потенциали, равното потенциално заземяване в задната част на
устройството (вижте Фигура 7 - Изглед на Capnostream™20p отпред на
страница 32) може да бъде използвано за допълнителна връзка между
Capnostream™20p и шината за изравняване на потенциали на
електрическата инсталация. Равното потенциално заземяване на гърба на
устройството не трябва да се използва за вързка за защитно заземяване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Винаги включвайте кабела първо към устройството, а след това в контакта.

ВНИМАНИЕ:

Електрическата инсталация на стаята или сградата, в която ще се използва
монитора, трябва да съответства на разпоредбите, посочени от страната, в
която ще се използва оборудването.

ВНИМАНИЕ:

Не поставяйте препятствия пред захранващия кабел, щепсела и контакта, в
случай че се наложи аварийно изключване на захранването.

Електромагнитни смущения
Това устройство е тествано и е установено, че е в съответствие с изискванията за медицински
устройства според стандарта EN60601-1-2. Този стандарт е предназначен да осигурява разумна защита
срещу вредни смущения в типична медицинска инсталация.
Въпреки това, поради разпространението на радиочестотно оборудване за предаване и други източници
на електрически шум в здравни среди (например: клетъчни телефони, мобилни двупосочни
радиостанции, електрически уреди), е възможно високите нива на подобни смущения, поради близост
или сила на даден източник, да доведат до нарушаване на характеристиките на уреда.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Работата с високочестотно електрохирургическо оборудване в близост до
монитора може да доведе до смущения в монитора и да доведе до
неправилни измервания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не използвайте монитора с ядрена спинтомография (MRT, NMR, NMT),
тъй като функционирането му може да бъде нарушено.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не бива да се използва преносимо радиочестотно комуникационно
оборудване (включително периферия като кабели на антени и външни
антени) на разстояние, по-малко от 30 см (12 инча) от която и да било част
на монитора Capnostream™20P, включително кабелите му. В противен
случай работата на това оборудване може да се влоши.

Преносим крайлеглови монитор Capnograph/Пулсов оксиметър

Дефиниции
Забележка: Емисионните характеристики на монитора Capnostream™20P го правят подходящ
за използване в индустриални зони и болници(EN 55011 клас A). Ако се използва в
жилищна среда (за което обикновено се изисква EN 55011 клас B), това оборудване
може да не осигури адекватна защита за радиочестотни комуникационни услуги.
Може да се наложи потребителят да предприеме мерки като преместване или
обръщане на ориентацията на оборудването.

Дефиниции
Забележка: Забележка се добавя, за да се отбележат процедури или състояние, които в противен случай
биха могли да бъдат погрешно изтълкувани или пренебрегнати и да се изяснят очевидно противоречиви
или объркващи ситуации.
Внимание: Внимание се добавя, за да се обърне внимание на процедура, която, ако не се следва точно,
може да доведе до повреда или унищожаване на оборудването.
Предупреждение: Предупреждение се добавя, за да се обърне внимание на опасни или потенциално
опасни ситуации, присъщи за операцията, почистването и техническата поддръжка на оборудването,
които могат да доведат до телесна повреда или смърт на оператора или пациента.

Преносим крайлеглови монитор Capnograph/Пулсов оксиметър
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Общ преглед
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Общ преглед
Това ръководство предоставя насоки за настройка и експлоатация на монитора Capnostream™20p.
Capnostream™20p е портативен прикреватен монитор, който непрекъснато наблюдава следните неща на
пациента:

•

Краен дихателен въглероден диоксид (etCO2) - нивото на въглероден диоксид при
издишване.

•
•

Дихателна честота (RR).

•
•

Кислородна сатурация (SpO2).

Съдържание на въглероден диоксид при вдишване (FiCO2) - нивото на въглероден
диоксид, който присъства по време на вдишване.
Пулсова честота (PR).

Устройството също така предоставя стойност на Integrated Pulmonary Index™ (наричано по-нататък IPI
(интегриран белодробен индекс)), която е цифрова стойност, обединяваща четири основни параметъра,
измерени от Capnostream™20p, с цел да се предостави лесна индикация на вентилаторното състояние на
пациента. Интегрираните параметри са EtCO2, дихателна честота (RR), SpO2 и PR. Само четири от тези
параметри се използват за изчисляване на IPI, други параметри не се вземат под внимание.
В допълнение устройството предоставя апнея за час (A/hr) и индекс за кислородна десатурация (ODI),
които помагат за идентификацията и количественото определяне на събития на апнея и десатурация за
пациенти на възраст над 22 години, както следва:

•

A/hr: общ брой на паузите при дишане (най-малко 10 секунди), които пациентът е
претърпял, или през последния час (на началния екран), или среден брой на паузите за
един час в продължение на период от време (на екрана за апнея или десатурация на O2).

•

ODI: брой пъти, когато стойността на SpO2 спада с 4% или повече от изходното ниво и се
връща към изходното ниво за 240 секунди или по-малко, или през последния час
(на началния екран), или среден брой спадове за час в продължение на период от време
(на екрана за апнея или десатурация на O2).

Индексите A/hr и ODI не са налични във всички места. За да оборудвате устройството с функциите A/hr
и ODI, се свържете с Capnographyinfo@covidien.com.
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Преносим крайлеглови монитор Capnograph/Пулсов оксиметър

Предназначение

Предназначение
Комбинираният капнограф/пулсов оксиметър монитор Capnostream™20p и неговите принадлежности са
предназначени да предоставят на професионално обучените доставчици на здравни грижи непрекъснато,
неинвазивно измерване и мониторинг на концентрацията на въглероден диоксид в издишания и
вдишания въздух и дихателна честота, и непрекъснато неинвазивно наблюдение на функционалната
кислородна сатурация на артериалния хемоглобин (SpO2) и пулсовата честота. Той е предназначен за
употреба при новородени, педиатрични и възрастни пациенти в болници, съоръжения от болничен тип и
вътрешно-болничен транспорт.
Capnostream™20p трябва да се обслужва само от квалифициран персонал в здравеопазването.
Мониторът Capnostream™20p предоставя на лекаря интегриран белодробен индекс (IPI). IPI се основава
на четири параметъра, предоставени от монитора: краен дихателен въглероден диоксид, дихателна
честота, кислородна сатурация и пулсова честота. IPI е единичен индекс на вентилаторното състояние на
възрастен или педиатричен пациент, който се показва в скала от 1 10, където 10 е индикатор за
оптимално белодробно състояние. Мониторингът на IPI показва една стойност, която представлява
белодробните параметри на пациента и сигнализира лекаря за промени в белодробното състояние на
пациента.
IPI е допълнение, а не е предназначен да замени, мониторинга на жизнените показатели.

Специфични показания за употреба
Допълнително показание на монитора е да предоставя информация, която да помогне при
идентифицирането на събития на апнея и кислородна десатурация при възрастни пациенти (на възраст
над 22 години) в болнични отделения за реанимация и общи отделения, чрез отчитане на тези събития и
изчисляване на съответната апнея за час (A/hr) и индекса на кислородна десатурация (ODI).

Кой трябва да прочете това ръководство
Това ръководство трябва да се прочете от:

•
•

Медицински специалисти, които ще използват Capnostream™20p.

•
•

Изследователи или лабораторен персонал, които ще изтеглят данни за пациентите.

Мениджъри на оборудването, отговорни да гарантират, че оборудването отговаря на
политиката на здравното заведение.
Технически експерти, които ще свързват Capnostream™20p към компютър чрез RS-232
интерфейс.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

В САЩ федералният закон ограничава продажбата на това устройство от
или по нареждане на лекар.

Връзка с техническа поддръжка
За технически проблеми, които се отнасят до монитора Capnostream™20p, моля, свържете се с
техническа поддръжка на Medtronic, както следва:
Северна Америка: Телефон: 1-888-ORIDION (674-3466), Факс: (781) 453-2722; Извън Северна Америка:
Телефон: + (972) 2-589-9104, Факс: + (972) 2-582-8868;
Имейл: Capnographytechnicalsupport@medtronic.com.

Преносим крайлеглови монитор Capnograph/Пулсов оксиметър
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Символи

Символи
На корпуса са показани следните символи.
Таблица 1 - Символите, които се показват на монитора

Символ

Описание
Бутон ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.) на монитора

Индикатор за включено AC захранване

Индикатор UNIT ON (ВКЛЮЧЕН УРЕД)

Избор на събитие

Прием/изписване на пациент

Изключена помпа

Временно заглушаване на алармите

Защита срещу разряд на дефибрилатор тип BF
Входен газов отвор
Изходен газов отвор
Еквипотенциалназемя
Порт за свързване на USB флаш памет

CE маркировка

За употреба само по предписание
Директива относно отпадъци от електрическо и
електронно оборудване

Следвайте инструкциите за употреба
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Въведение

Глава 2

Общ преглед на технологията
Въведение
Функции
Общ преглед на технологията

Въведение
Прикреватният монитор Capnostream™20p предоставя точно, непрекъснато наблюдение на
капнографията и пулсовата оксиметрия за интубирани и неинтубирани пациенти от новородени до
възрастни. С помощта на технологията Microstream™, патентованите консумативи за etCO2 на
FilterLine™ и технологията за пулсова оксиметрия, Capnostream™20p дава възможност за едновременен
и безпроблемен мониторинг на etCO2 и SpO2.

Функции

•

Монитор с двоен параметър, който поддържа текущия стандарт за предоставяне на
измервания на CO2 и SpO2

•

Integrated Pulmonary Index™ (IPI), който предоставя опростена, ясна и изчерпателна
индикация на вентилаторното състояние и трендовете на пациента

•

Апнея за час и индекс на кислородна десатурация, индекси, които помагат в
идентифицирането и количественото определяне на събития на апнея и кислородна
десатурация (ако има такива)

•
•
•
•
•

Опростен потребителски интерфейс с цветен екран

•

Маркиране на събитие за сравнение на събития и прилагане на медикаменти към
промени в състоянието на пациента

•
•
•
•
•
•

Съставяне на пациентски досиета в помощ на организирането на пациентски файлове

Рутинните функции са достъпни с 2 натискания на бутони
72-часови трендове за преглед на анамнезата на пациента
Преглед на аларма с едно кликване
SARA™ (Интелигентна аларма за респираторен анализ), вградена технология за
управление на интелигентна аларма за капнография, която намалява незначителните от
клинична гледна точка аларми

Извикване на медицинска сестра
Допълнителен вътрешен принтер
USB изход за прехвърляне на пациентски данни към USB устройства с флаш памет
Аналогов изход за използване в денонощни лаборатории и други лабораторни среди
RS-232 порт за прехвърляне на данни

Общ преглед на технологията
Този раздел предоставя основен преглед на капнографията и пулсовата оксиметрия.
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Какво е капнография?
Капнографията е неинвазивен метод за мониторинг на нивата на въглероден диоксид при издишване
(etCO2), за да се оцени вентилаторното състояние на пациента.
Capnostream™20p използва недисперсивна инфрачервена (NDIR) спектроскопия на Microstream™ за
непрекъснато измерване на количеството CO2 по време на дишане, количеството CO2, което присъства в
края на издишването (etCO2), количеството CO2, което присъства по време на вдишване (FiCO2) и
дихателната честота.
Инфрачервената спектроскопия се използва за измерване на концентрацията на молекули, които
поглъщат инфрачервената светлина. Тъй като поглъщането е пропорционално на концентрацията на
поглъщащите молекули, концентрацията може да се определи чрез сравняване на поглъщането й с това
на известен стандарт.
Консумативите за etCO2 за Microstream™ etCO2 предоставят проба от вдишаните и издишаните газове от
консуматива на вентилатора или директно от пациента (чрез перорална/назална канюла) в монитора за
измерване на CO2. Влагата и секретите от пациента се извличат от пробата, като същевременно формата
на кривата на CO2 се запазва.
Скоростта на потока при измерване от 50 ml/min. намалява натрупването на течности и секрети, което
намалява опасността от запушване по пътя на пробата при влажни отделения за реанимация.
След като е вътре в сензора за CO2 на Microstream™, газовата проба преминава през клетка за
микропроба (15 микролитра). Изключително малкият обем се изхвърля бързо, което позволява бърз
период на покачване и точни показания на CO2, дори и при висока дихателна честота.
Източникът на инфрачервени микролъчи осветява клетката за микропробата и еталонната клетка.
Патентованият източник на инфрачервена светлина генерира само характеристиките на специфичните
дължини на вълните от спектъра на поглъщане на CO2. Ето защо не са необходими компенсации при
наличието на различни концентрации на N2O, O2, анестетици и водни пари във вдишания и издишания
въздух. Инфрачервената светлина, която преминава през клетката за микропроба, и инфрачервената
светлина, която преминава през еталонната клетка, се измерват от инфрачервените детектори.
Микропроцесорът в монитора изчислява концентрацията на CO2, като сравнява сигналите от двата
детектора.
Какво е пулсова оксиметрия?
Пулсовата оксиметрия се основава на следното:

•

Разликата в поглъщането на червена и инфрачервена светлина (спектрофотометрия) от
оксихемоглобин и деоксихемоглобин.

•

Промените в обема на артериалната кръв в тъканите по време на цикъла на пулса
(плетизмография), и оттам, поглъщането на светлина от тази кръв.

Пулсовият оксиметър определя кислородната сатурация в дадена точка (SpO2) чрез предаване на
червена и инфрачервена светлина в артериоларно легло и измерва промените в поглъщането на светлина
по време на пулсовия цикъл. Червените и инфрачервените светодиоди (LED) с ниска мощност в сензора
за оксиметрия служат като източници на светлина; един фотодиод служи като фотодетектор.
Тъй като оксихемоглобинът и дезоксихемоглобинът се различават по поглъщане на светлина,
количеството погълната от кръвта червена и инфрачервена светлина се съотнася към кислородната
сатурация на хемоглобина. За да идентифицира кислородна сатурация на артериалния хемоглобин,
мониторът използва пулсиращия характер на артериалния поток. По време на систола на сърцето във
васкуларното легло навлиза нов импулс от артериална кръв и поглъщането на светлина се увеличава. По
време на диастола кръвният обем и поглъщането на светлина достигат най-ниската си точка. Мониторът
базира своите измервания на SpO2 на разликата между максималното и минималното поглъщане
(измервания при систола и диастола). Фокусът на поглъщането на светлина от пулсиращата артериална
кръв елиминира ефекта на непулсиращите абсорбери като тъкан, кост и венозна кръв.
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Разопаковане и оглед

Do not touch this field - it is invisible and does not appear in the
final document

Глава 3

Монитора Capnostream™20p
Разопаковане и оглед
Монтаж на акумулаторната батерия
Монтаж на монитора
Задаване на периодична поддръжка
Принадлежности
Бутони, индикатори и връзки
Бутони за управление на предния панел
Включване на монитора
Стандартни раздели на екрана
Цифрово показване на началния екран
Прекратяване на работата на монитора
Навигация на екрана
Задаване на дата, час, език и други опции
Време на изчакване на екрана
Capnostream™20p: Експлоатационен списък за проверка

Тази глава описва физическите компоненти на монитора и как да го настроите, така че да бъде готов за
употреба.
Експлоатационният списък за проверка на Capnostream™20p е предоставен в края на тази глава, за да се
улесни монтажа, настройката и началните процеси. Отпечатайте списъка за проверка от ръководството и
проверявайте стъпките в него, докато извършвате настройка на монитора.

Разопаковане и оглед
Разопаковайте монитора и проверете всички компоненти, преди извършването на каквито и да е
процедури.
 ЗА ДА РАЗОПАКОВАТЕ И ОГЛЕДАТЕ МОНИТОРА:
1. Извадете внимателно монитора Capnostream™20p и принадлежностите от кутията.
2. Проверете компонентите в опаковъчния списък в кутията.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Монитор Capnostream™20p
Ръководство за работа
Два бързодействащи предпазителя 3,15 Amp от тип с ниско пробивно напрежение
Стартов комплект FilterLine ТМ
Електрически захранващ кабел
Пакет сензори за SpO2
Удължителен кабел за SpO2
Ролка хартия за принтер (една монтирана и една допълнителна ролка)
Акумулаторна батерия
Компактдиск с допълнителна документация (Протоколи за прехвърляне на данни на
RS-232 Capnostream, молба за прехвърляне на пациентски данни и това ръководство на
допълнителни езици)
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3. Проверете всеки компонент.
Ако някой компонент е повреден или липсва, се свържете с местния представител.
Забележка:

Когато разопаковате монитора, отпадъците от опаковката трябва да се изхвърлят
в съответствие с местните разпоредби за изхвърляне на опаковъчни материали.

Монтаж на акумулаторната батерия
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Уредът винаги трябва да бъде експлоатиран с монтирана батерия, за да се
осигури резервно захранване в случай на моментно или временно
прекъсване на захранването.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Вратата на отделението за батерии винаги остава затворена по време на
работа или при прикачване към АС захранване.

Мониторът работи на AC захранване или на батерия. Той е оборудван с презареждаща се литиево-йонна
акумулаторна батерия. За да монтирате акумулаторната батерия, отворете капака от страната на
монитора, както е показано по-долу.

Гнездо за
свързване на
батерията
Блокиращ лост

Вратичка на
отделението за
батерии
Фигура 1 - Монтаж на батерията

 ЗА ДА МОНТИРАТЕ АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ:
1. Плъзнете навътре двата освобождаващи механизми на вратичката на отделението за батерии и я
отворете.
2. Докато държите акумулаторната батерия с кабелите от дясно, завъртете блокиращия лост нагоре до
хоризонтално положение и поставете батерията в монитора.
3. Натиснете акумулаторната батерия докрай навътре.
4. Задръжте батерията натисната и я закрепете, като завъртите блокиращия лост във вертикално
положение.
5. Свържете батерията в гнездото за свързване, като се уверите, че страната с изпъкналите жлебове е
отдясно, така че конекторът да влезе в гнездото. Избутайте кабелите обратно в монитора.
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Блокиращ лост
Гнездо за
свързване на
батерията
Фигура 2 - Близък план на батерията

6. Подравнете клапите на вратичката на отделението за батерии с гнездата в корпуса на монитора,
затворете вратичката и плъзнете двата освобождаващи механизма навън.
7 Заредете батерията преди първата употреба като я поставите в монитора и го включите към
захранването, без да го включвате. Батерията се зарежда приблизително 12 часа. След като батерията
се зареди, можете да включите монитора и да започнете да го използвате. Ако мониторът не е
включен, не може да работи на доставената с монитора батерия без предварително зареждане.
Уверете се, че акумулаторната батерия е напълно заредена, преди да използвате монитора без AC
захранванe. Напълно заредената акумулаторна батерия осигурява 2,5 часа работа (без използване на
принтера). Когато мониторът е свързан към мрежата, акумулаторната батерия се зарежда автоматично.
Празната акумулаторна батерия се зарежда напълно за приблизително 12 часа.
Когато започнете да използвате монитора, трябва да се уверите, че иконата на батерията в долния ляв
ъгъл на екрана на монитора показва, че батерията е пълна. Консултирайте се с Тестване на батерията и
AC връзките отдолу за подробности.
Ако по време на настройката на монитора не е монтиран комплект батерии, върху екрана ще се появи
икона No Battery (Без батерия)
и ще се изпише съобщение NO BATTERY INSTALLED (Не е
монтирана батерия). Най-добра практика е да изклчите монитора преди да инсталирате или
превключите батерията.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

В устройството винаги трябва да има поставена батерия. Ако батерията не е
монтирана, уредът ще работи правилно на AC захранване, но ако това
захранване прекъсне по някаква причина, мониторът няма да работи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

За да смените батерията, изключете монитора и изключете уреда от АС
захранването. Не се опитвайте да включите или изключите батерията от
захранването при включен уред и уред, свързан към АС захранването.

Забележка:

Ако батерията не е напълно заредена, иконата на батерията ще показва нивото на
заряд на батерията.

Тестване на батерията и AC връзките
Нивото на заряд на батерията и връзките на променливотоковото захранване трябва да бъдат потвърдени
преди всяко използване.
 ЗА ТЕСТВАНЕ НА БАТЕРИЯТА:
1. Натиснете бутона ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.)

, за да включите монитора.

2. Наблюдавайте нивото на иконата на батерия в долния ляв ъгъл на екрана.
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Индикато за
нивото на
зареждане на
батерията

Фигура 3 - Лента с менюта с ниво на заряд на батерията

3. Ако преди това сте заредили напълно батерията, иконата трябва да показва, че батерията е пълна.
Забележка:

Като част от включването на монитора индикаторът за заряд на батерията ще се
показва пълен за около 15 секунди, след като мониторът е включен. След това
мониторът ще актуализира индикатора за ниво на заряд на батерията, за да
покаже реалното ниво на батерията.

Заредете акумулаторната батерия, когато на екрана се появи предупредителното съобщение BATTERY
LOW (ИЗТОЩЕНА БАТЕРИЯ). За да заредите батерията, трябва да се уверите, че мониторът е включен в
AC мрежата. Оранжевият индикатор за AC захранване на предния панел на монитора

ще светне.

За нормална работа винаги проверявайте дали оранжевият индикатор за AC захранване свети по време
на употреба на монитора. Това ще гарантира, че батерията е заредена по време на употреба и мониторът
е готов в случай на прекъсване на захранването или прехвърляне на пациент. Ако пациентът трябва да
бъде прехвърлен на друго място, уредът може да бъде изключен и преместен заедно с пациента. След
прехвърлянето трябва да се погрижите да свържете отново монитора към променливотоковото
захранване.
Боравене с батерията
ВНИМАНИЕ:

Не потапяйте акумулаторната батерия във вода; може да се повреди.

ВНИМАНИЕ:

Зареждайте акумулаторната батерия само в монитора, за да избегнете
евентуално загряване, изгаряне или унищожаване на батерията.

Съхранение на батерията
Комплектът батерии трябва да се съхранява на студено и сухо място, а не вътре в монитора. Зарядът на
батерията намалява с течение на времето. За да възстановите акумулаторната батерия на пълна
мощност, заредете батерията преди използване. Батерията трябва да се зарежда напълно най-малко на
всеки 3 месеца. Съхранявайте при -20 до 25° C.
ВНИМАНИЕ:

Съхранението или транспортирането на монитора при условия на околната
среда, които са извън тези, посочени в спецификацията, ще се отрази на
работата на монитора и ще повреди акумулаторната батерия и/или
монитора.

Изхвърляне на батерията
ВНИМАНИЕ:

Не изхвърляйте батерията в огън; може да се взриви.

Спазвайте наредбите и указанията за рециклиране на местните власти по отношение на изхвърляне и
рециклиране на батериите.
Батерия и консумация на енергия
Ако захранването се загуби, когато мониторът работи на AC захранване, той автоматично превключва на
захранване от вътрешната акумулаторна батерия. Продължителността на използване на това резервно
захранване, което зависи от капацитета на акумулаторната батерия, е до 2,5 часа. Мониторът поддържа
своите настройки, включително настройките на алармата, докато работи чрез акумулаторната батерия.
Ако са били зададени стойности на настройките по подразбиране на здравното заведение, тези стойности
ще останат в паметта на монитора, дори при липса на захранване, и ще бъдат достъпни, когато мониторът
бъде включен отново. По същия начин данните за тренд в устройството ще останат в паметта на монитора,
дори при липса на захранване, и ще бъдат достъпни, когато мониторът бъде включен отново.
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Оранжевият индикатор за AC захранване светва, когато мониторът работи от външен източник на
захранване, без отношение към състоянието на акумулаторната батерия.
Зеленият индикатор свети, когато мониторът е включен.
Ако оранжевият индикатор за AC захранване е изключен и зеленият индикатор свети, мониторът работи
от акумулаторната батерия.
Иконата на батерията показва приблизителното ниво на заряд на батерията. Предупредително
съобщение, BATTERY LOW (ИЗТОЩЕНА БАТЕРИЯ) се показва, когато остават приблизително
15 минути заряд на батерията (равностойно на 14,0 V).

Монтаж на монитора
Дъното на устройството Capnostream™20p е проектирано да пасне на 100 mm монтажна плоча VESA™*
стандарт. (Пример е монтажната плоча GCX модел FLP-002-17C, която се прикрепя към ролкова стойка
GCX модел RS-0006-64D). Монтажната плоча VESA™* може да бъде поръчана от Medtronic; номерът
на частта е 010713. Моля, вижте необходимите указания за употреба за тези продукти.

Гумени
крачета (4)

Монтажни
отвори (4)

Фигура 4 - Изглед на монитора отдолу

ВНИМАНИЕ:

Не отстранявайте гумените крачета от дъното на монитора. Тези гумени крачета са
необходими за работа на монитора върху маса, за да се предотврати нежелано
движение на монитора по време на използване. Дори ако гумените крачета не се
използват в момента, препоръчително е да не ги махате за бъдещи нужди.

Задаване на периодична поддръжка
Ако вашето здравно заведение има база данни за периодична поддръжка, регистрирайте монитора в
базата данни за периодична процедура на калибриране. Калибрирането се изисква след първите
1200 часа на използване (или 12 месеца, в зависимост от това кое от двете настъпи първо) и след това на
всеки 4000 часа (или 12 месеца, в зависимост от това кое от двете настъпи първо). Броят на работните
часове ще се появи само след включване на монитора и на екрана за сервизиране на монитора. За повече
подробности относно калибриране и други процедури за поддръжка, вижте Техническа поддръжка и
отстраняване на неизправности на страница 129.
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Принадлежности

Принадлежности
Предлагани принадлежности
Вижте списъка по-долу с налични принадлежности за Capnostream™20p.
Таблица 2 - Принадлежности за Capnostream™20p

Принадлежност

Номер на част на
Medtronic

Хартия (6 ролки)

010516

Хартията пасва на интегрирания принтер
на Capnostream™20p. Мониторът се
доставя с една ролка хартия и една
резервна ролка. Консултирайте се със
Смяна на ролковата хартия на принтера на
страница 133 за поставяне на хартията.

Плоча на монтажен адаптер
(VESA™)

010713

Използва се за монтаж на
Capnostream™20p към стойката за ролки
GCX и други монтажни блокове.
Консултирайте се с Монтаж на монитора на
страница 27 за инструкции за монтаж.

Скоба на тръба с бързо

011782

Скобата се закрепва да тръбата (диаметър
на тръбата 0,75 in [19 mm] до 1,5 in
[38 mm]) или към релса (размер на релсата
10 mm [0,39 in] x 25 mm [0,98 in]).
С механизъм за бързо освобождаване.
Плочата на монтажния адаптер е
включена.

Ролкова стойка с кошница

Не се поддържана на
склад от Medtronic

GCX модел RS-0006-64D
Тръба за комплект на ролкова стойка 38"
с 5" монтажна плоча от плъзгащ тип –
включително: 21" основа, 4" колела, 10 lb
противотежест, дръжка и 6" кошница.
Монтажната плоча трябва да използва
ролкова стойка.

Монтажен адаптер за

011892

Използва се с болнична система
Bernoulli/Oxinet. Консултирайте се с Работа
с болнични системи за пациентски данни
на страница 127.

Акумулаторна батерия

BP01000

Консултирайте се с Монтаж на
акумулаторната батерия на страница 24 за
монтаж на батерията.

Кабел на системата за
извикване на сестра

011149

Дължина на кабела 3,5 метра: Кабелът се
доставя без накрайник, за да може да
пасне на системата. Консултирайте се с
Операция за извикване на медицинска
сестра на страница 125 за инструкции за
първоначална настройка.

Цифров/аналогов (D/A)
кабел

PM20ACB

Използва се за прехвърляне на данни от
Capnostream™20p към аналогово
устройство, като полисомнограф.
Консултирайте се с Извеждане на
аналогови данни с Capnostream на
страница 118 за инструкции за
първоначална настройка.

Захранващ кабел за САЩ

014256

Европейски захранващ
кабел

014255

освобождаване

предавател Bernoulli
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Бутони, индикатори и връзки

Монтажна плоча на монитора
Комплектът за монтаж съдържа монтажен адаптер VESA™*, 100 x 100 mm до 75 x 75 mm, който може
да се закрепи към дъното на монитора, както е описано по-долу. Това позволява монтирането на
монитора към широка гама от стойки GCX, включително ролкова стойка GCX модел RS-0006-64D.
Моля, свържете се с GCX (www.gcx.com) за повече информация относно наличните решения за монтаж
на монитор.
Моля, обърнете внимание, че когато монтирате монитора на ролкова стойка или на друга тръбна стойка,
важно е да използвате стойка, която има минимум 21 инча (53,5 cm) диаметър на колесната основа, за да
гарантирате стабилност.
Хартия за принтер
Мониторът използва термохартия за принтер със следните спецификации:
Таблица 3 - Спецификации на принтерната хартия

Елемент

Стойност

Ширина на хартията

58 mm (2 ¼ in)

Диаметър на ролковата хартия (максимум)

40 mm (1 1/2 in)

Дължина на хартията (максимум)

15,2 метра (50 ft)

Забележка:

Някои производители използват различна дебелина на хартията, така че ролка
от 15,2 метра от различен производител може да надвишава максимално
допустимата граница на диаметъра и няма да се побере в монитора.

Резервните ролки хартия, които отговарят на спецификациите, могат да бъдат получени от Medtronic
(номер на частта 010516 за опаковка от 6 ролки) или в Северна Америка от www.thermalpaperdirect.com
(номер на модела 22550).

Бутони, индикатори и връзки
Следват преден, заден и страничен изглед на монитора, които показват дисплея, бутоните за управление
и външните точки за свързване.
Изглед отпред на монитора
Предният панел на монитора съдържа екрана, бутоните за действие и регулатора за управление.

Преносим крайлеглови монитор Capnograph/Пулсов оксиметър
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Бутони, индикатори и връзки
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Фигура 5 - Изглед на Capnostream™20p отпред

Таблица 4 - Изглед отпред на Capnostream™20p изброява номерираните етикети.
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Бутони за управление на предния панел

Таблица 4 - Изглед отпред на Capnostream™20p

Етикет

Функция

Описание

Етикет

Функция

Описание

1

Бутон за ON/OFF
(ВКЛ./ИЗКЛ.) на монитора

Бутонен
превключвател

7

Бутон за
временно
заглушаване
на алармата

Временно деактивира
звуковата аларма в
продължение на две
минути.

2

Индикатор за AC
захранване

Оранжева светлина

8

Червен
алармен
индикатор

Индикатор, който мига по
време на аларми с висок
приоритет (вижте Аларми
с висок приоритет на
страница 82).

3

Индикатор за включване
на монитора

Зелена светлина

9

Жълт алармен
индикатор

Индикатор, който светва
или мига, според
състоянието на алармата
(вижте Показване на
аларма на страница 78).

4

Бутон за събитие

Стартира процеса на
поставяне на маркер за
бързо или подробно
събитие в данните за
тренд.

10

Регулатор за
управление

Въртящ регулатор,
използван за навигация
на екрана и избор на
функция, когато бъде
натиснат.

5

Бутон за
приемане/освобождаване
на пациент

Позволява стартиране
и спиране на досие и
въвеждане на ID на
пациент.

11

Екран

Екран, който показва
данните на пациента,
лента с менюта, режим на
пациент, дата и час и
всякаква информация или
съобщения за грешка.

6

Бутон за изключване на
помпата

Изключва помпата за
капнография за
предварително
зададено време, за да
предпази монитора по
време на процедури за
изпомпване.

12

Дръжка за
носене

Позволява носене на
монитора.

Бутони за управление на предния панел
Фигурата по-долу предоставя близък план на бутоните за управление, показани в Фигура 5 - Изглед на
Capnostream™20p отпред на страница 30 и описани в Таблица 4 - Изглед отпред на Capnostream™20p
по-горе.

Фигура 6 - Бутони за управление на предния панел
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Бутони за управление на предния панел

Заден панел на монитора
Задният панел на монитора съдържа връзки за захранване и комуникация.
9

4

8
3

2

1

6
5

10

Фигура 7 - Изглед на Capnostream™20p отпред

7

Таблица 5 - Изглед отпред на Capnostream™20p описва функциите на връзките на монитора отзад.
Таблица 5 - Изглед отпред на Capnostream™20p

Етикет

32

Функция

Описание

Етикет

Функция

Описание

1

Държач на
мрежовия
предпазител

Два бързодействащи
предпазителя 3,15 Amp
от тип с ниско
пробивно напрежение

6

Аналогов изход

15-пинов женски
конектор тип D за
7-канален аналогов
изход.

2

Захранващ
щепсел

Връзка за AC
захранване.

7

Терминал за
изравняване на
потенциали

За свързване на
проводник за
изравняване на
потенциали.

3

USB порт

За флаш памет.

8

Етикети на
производителя

4

RS-232

9-пинов женски
конектор тип D за
RS-232 комуникация.

9

Дръжка за носене

5

Nurse Call
(Повикване на
медицинска
сестра)

Порт, който се
използва за
закрепване към
система за извикване
на медицинска сестра.

10

Захват за
захранващия
кабел
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Включване на монитора

Изгледи отляво и отдясно на монитора
Лявата страна на монитора съдържа корпуса на батерията и точките за връзка към пациентския
интерфейс.

1

2

5

3

4

Фигура 8 - Изглед на Capnostream™20p отпред

Таблица 6 описва функциите на характеристиките на лявата страна на монитора.
Таблица 6 - Изглед отляво на Capnostream™20p

Етикет

Функция

Описание

1

Входен конектор на
FilterLine™

За да свържете FilterLine™ към монитора.
Предоставя автоматично затваряне на вратата.

2

Изходен газов отвор

За свързване към система за изпускане, когато
мониторът се използва в присъствието на
анестетичен газ. Газовият изход представлява
назъбен конектор, предназначен за 3/32 инчови
ИД тръби.

3

SpO2

За свързване на сензора за SpO2 към монитора
с удължителен кабел.

4

Корпус на батерията

Където се монтира акумулаторната батерия.

5

Етикет с баркод

Баркод на серийния номер и номера на модела
на монитора.

Дясната страна на монитора включва само ролката хартия, която се използва за отпечатване на отчети за
пациенти и бутони за управление на принтера. Държачът на принтерната ролка може да се види на
Фигура 48 - Поставете ролката с хартия в принтера на страница 134, а инструкции за смяна на
принтерната ролка можете да намерите в Смяна на ролковата хартия на принтера на страница 133.

Включване на монитора
Този раздел обяснява как да включите монитора.
ВНИМАНИЕ:

Мониторът е предвиден да бъде само спомагателно средство за оценката на
пациента. Той трябва да се използва заедно с клиничните показания и
симптоми.

Преносим крайлеглови монитор Capnograph/Пулсов оксиметър
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Включване на монитора

ВНИМАНИЕ:

Използвайте само консумативи за etCO2 на Microstream™ и сензори
Nellcor™, за да гарантирате, че мониторът функционира правилно.

 ЗА ДА ВКЛЮЧИТЕ МОНИТОРА:
1. Включете електрическия кабел в захранващия контакт в задната част на монитора (вижте Фигура 7 Изглед на Capnostream™20p отпред на страница 32). Закачете захвата за захранващия кабел около
него и затегнете, за да гарантирате, че няма случайно да се изключи от монитора.
2. Включете електрическия кабел в AC захранването.
3. Оранжевият индикатор за захранване на предния панел ще светне.
ВНИМАНИЕ:

Ако оранжевата светлина не свети, мониторът се захранва от батерията и ще
спре да работи, когато батерията се разреди.

4. Натиснете бутона ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.) на захранването
монитора. Случва се следното:

на предния панел, за да включите

•
•

Зеленият светлинен индикатор светва, което показва, че мониторът е включен.

•

Червената и жълтата светлинна аларма светват за кратко и говорителят издава звуков
сигнал.

Появява се фигура на пясъчен часовник на екрана за няколко секунди, последвано от
приветствения син екран за около 5 секунди, тъй като мониторът извършва самотестване.

ВНИМАНИЕ:

•

Ако червената и жълтата алармена светлина не светнат или ако не прозвучи
звуков сигнал от говорителя, мониторът не трябва да бъде използван, а
трябва да бъде изпратен за сервиз.

Ще чуете, че помпата се включва за кратко за няколко секунди и след това се изключва.
Но, ако има свързана към монитора FilterLine™, помпата ще остане включена.

Фигура 9 - Приветствен екран
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Стандартни раздели на екрана
След синият приветствен екран ще се появи екран, който ви подканва да изчистите паметта на тренда.
За разяснение на този екран вижте Използване на пациентски досиета и ID номера на страница 47.
След този екран ще се появи началния екран.
Началният екран показва информация за CO2 и SpO2, заедно със стойността на интегрирания белодробен
индекс (IPI) и друга информация, която е стандартна за повечето други екрани. Този раздел разяснява
основните части на екрана.
Началният екран може да се показва в един от два основни формата: графичен и цифров. Показването по
подразбиране е стандартното показване, описано по-долу. Цифровият формат предоставя по-голям и полесен за четене цифров дисплей без разсейването от показването на графичната вълнообразна графика.
За да научите повече относно цифровото показване, прочетете Цифрово показване на началния екран на
страница 39.
Стандартно показване на началния екран
Типичният стандартен начален екран, показан в двете фигури по-долу, показва данни и вълнообразни
графики за пациент, който е наблюдаван с FilterLine™ и сензор за SpO2.
Зона на горен
колонтитул
Цифрови
данни за
CO2 в
реално
време
Крива на
CO2
Цифрови
данни за
SpO2 в
реално
време

IPI в реално
време и
цифрови
данни за A/hr
и ODI
Лента с
менюта

Фигура 10 - Типичен начален екран
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Данните за
тренд на IPI
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Стандартни раздели на екрана

Фигура 11 - Типичен начален екран, когато A/hr и ODI не са налични

Началните екрани съдържат следните раздели:

•
•
•
•
•
•

Зона на горен колонтитул описан на страница 37
Лента на менюто описан на страница 38
Данни за IPI в реално време с графичен дисплей на тренда описан на страница 40
Данни за A/hr и ODI описани на страница 39 (ако е приложимо)
Данни за CO2 в реално време и вълнообразна графика на CO2, описана на страница 38
Данни за SpO2 в реално време описан на страница 38

Повечето от другите екрани съдържат зона на горен колонтитул, лента с менюта, данни за CO2 в реално
време и данни за SpO2 в реално време.
В повечето случаи, докато се движите от екран на екран, мониторът винаги ще показва разделите горен
колонтитул, лента с менюта, цифрови данни на CO2 в реално време и цифрови данни на SpO2 в реално
време. Непрекъснатото показване на цифровите данни на CO2 и SpO2 отдясно позволява непрекъснато
наблюдение на пациента, дори при смяна на системните настройки или наблюдение на анамнезата на
пациента на екраните за тренд.
Опцията за интегриран белодробен индекс (IPI) на екрана може да бъде деактивирана, като част от
настройките по подразбиране на заведението. (Ако типът пациент e бебе/новородено, IPI автоматично се
деактивира и единствената налична опция за стандартния начален екран показва вълнообразната
графика на SpO2, вместо вълнообразната графика за тренд на IPI.) Вижте Глава 7 Integrated Pulmonary
Index™ на страница 69 за повече информация. Ако опцията за IPI е деактивирана, ще виждате начален
екран без опцията за IPI. Пример за този начален екран можете да видите Фигура 12 - Стандартен
начален екран без опция за IPI на страница 37.
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Стандартни раздели на екрана
Зона на горен
колонтитул

Цифрови
данни за
CO2 в
реално
време

Крива на CO2

Цифрови
данни за
SpO2 в
реално
време

Данни за A/hr и
ODI

Крива на SpO2
Лента с
менюта
Фигура 12 - Стандартен начален екран без опция за IPI

Зона на горен колонтитул
Разделът на горния колонтитул винаги се показва в горната част на екрана и съдържа информацията,
описана в таблицата по-долу.
4
1

5

2
Фигура 13 - Зона на горен колонтитул
3

6
7

Таблица 7 описва елементите на зоната на горния колонтитул.
Таблица 7 - Раздел на горен колонтитул

Елемент

Функция

Описание

1

Време/дата

Показва часа и датата в избрани формати.

2

Patient Type
(Тип на
пациента)

Показва режима на пациент. Опциите са ADULT (ВЪЗРАСТЕН), PEDIATRIC 1-3 YRS
(ПЕДИАТРИЧЕН 1-3 ГОДИНИ), PEDIATRIC 3-6 YRS (ПЕДИАТРИЧЕН 3-6 ГОДИНИ),
PEDIATRIC 6-12 YRS (ПЕДИАТРИЧЕН 6-12 ГОДИНИ) И INFANT/NEONATAL
(БЕБЕТА/НОВОРОДЕНИ) (за бебета под 1 година)

3

Име на екрана

Показва името на текущия екран.

4

Поле за
съобщения

В това поле се показват съобщения, разясняващи алармите и състоянието на
оборудването.

5

ID на пациента

Ако е въведено ID на пациента за текущото досие, ID-то на пациента ще се покаже.

6

Индикатор за
състояние на
алармата

Показва дали звуковите аларми са активирани, временно деактивирани или трайно
деактивирани.

7

USB индикатор

Показва дали в момента има свързано USB устройство с флаш памет към монитора.

Преносим крайлеглови монитор Capnograph/Пулсов оксиметър

37

Стандартни раздели на екрана

Лента на менюто
Лентата с менюта с налични опции и функции се намира в долната част на екрана на монитора. От
лявата страна е индикаторът за ниво на заряд на батерията. От дясната страна е управлението на нивото
на звука на говорителя.
Лентата с менюта ще се промени в зависимост от това кои опции и функции са налични за определен
екран. В някои екрани има допълнителни избираеми опции в специфичната зона на екрана.
Данни за CO2 в реално време
Тази зона от екрана показва стойностите на etCO2 и FiCO2 в реално време, заедно с избрани единици и
дихателна честота (RR) в дишания в минута. Цифров дисплей се показва отдясно, а дисплей на
вълнообразната графика отляво. За повече подробности относно показаната информация вижте Данни за
CO2, показани от монитора Capnostream™20p на страница 58.
Когато прагът на границата на алармата за CO2 е преминат, устройството ще алармира: засегнатата
цифрова стойност ще премигне, цифровата стойност ще се появи с червен или жълт фон (в зависимост
от това дали е аларма с висок приоритет (пациент) или предупредителна аларма), а в зоната на горния
колонтитул на екрана ще се покаже съобщение.
Тази зона на екрана може да бъде избрана, както ако беше опция от меню. Изборът на тази зона дава
достъп до екрана за настройка за смяна на стойностите на параметъра CO2.
Данни за SpO2 в реално време
Тази зона от екрана показва цифрови данни на SpO2 в реално време: SpO2, PR и вълнообразната графика
или лентата на пулса - винаги се показват. (Ако IPI е активиран и така не се показва вълнообразна
графика на SpO2, пулсът на SpO2 е представен от зелената лента отляво на това поле.)
За повече подробностти относно показваните данни за SpO2 вижте Глава 6 Пулсова оксиметрия с
монитора Capnostream™20р на страница 62.
Когато прагът на границата на алармата за SpO2 е преминат, устройството ще алармира: засегнатата
цифрова стойност ще премигне, цифровата стойност ще се появи с червен или жълт фон (в зависимост
от това дали е аларма с висок приоритет (пациент) или предупредителна аларма), а в зоната на горния
колонтитул на екрана ще се покаже съобщение.
Тази зона на екрана може да бъде избрана, както ако беше опция от меню. Изборът на тази зона дава
достъп до екрана за настройка за промяна на стойностите на параметъра SpO2, включително опцията за
включване или изключване на тона на пулса.
Данни за IPI в реално време с графичен дисплей на тренда
Тази зона от екрана показва стойността на IPI в реално време, цифрова стойност, която обобщава четири
параметъра (etCO2, дихателна честота (RR), SpO2, пулсова честота (PR)), с цел да се осигури бързо
установяване на респираторното състояние на пациента. Графиката за тренд на IPI показва тренда на
тази стойност през избрания период от време (периода по подразбиране е един час).
На графиката за тренд на IPI червената и жълтата хоризонтална линия показват зададените в момента
граници съответно на пациентската аларма с висок приоритет (спешна) и предупредителната аларма.
За повече информация относно този параметър вижте Глава 7 Integrated Pulmonary Index™ на
страница 69.
Когато прагът на границата на алармата за IPI е преминат, устройството ще алармира: засегнатата
цифрова стойност ще премигне, цифровата стойност ще се появи с червен или жълт фон (в зависимост
от това дали е аларма с висок приоритет (пациент) или предупредителна аларма), а в зоната на горния
колонтитул на екрана ще се покаже съобщение.
Данните за IPI не са налични за някои пациенти; за повече информация вижте Глава 7 Integrated
Pulmonary Index™ на страница 69.
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Стандартни раздели на екрана

Данни за A/hr и ODI
Тази зона от екрана показва стойностите на апнея на час (A/hr) и индекс за кислородна десатурация
(ODI) (ако са налични).
За информация относно A/hr и ODI вижте Апнея за час и индекс за кислородна десатурация на
страница 72.
Когато броят на апнея във всеки едночасов период по време на последните 12 часа надвишава зададен
брой, на екрана ще се появи визуален сигнал във формата на звездичка до стойността на A/hr, което
показва на потребителя, че трябва да прегледа екрана за A/hr и десатурация на O2. Можете да отидете на
екрана за A/hr и десатурация на O2 чрез бутона на меню REPORTS (ОТЧЕТИ). За повече информация
относно визуалния сигнал за A/hr вижте Визуален сигнал за A/hr на страница 73.
Цифрово показване на началния екран
Зона на горен
колонтитул
Цифрови
данни в
реално
време за
CO2

Цифрови
стойности на
IPI в реално
време и
данни за
тренд за A/hr
и ODI

Лента с
менюта

Цифрови
данни в
реално
време за
SpO2

Фигура 14 - Типичен цифров начален екран

Началният екран съдържа следните раздели:

•
•
•
•
•
•

Зона на горен колонтитул на страница 39
Лента на менюто на страница 38
Данни за IPI в реално време с графичен дисплей на тренда на страница 40
Данни за CO2 в реално време на страница 38
Данни за SpO2 в реално време на страница 38
Данни за A/hr и ODI на страница 39 (ако е приложимо)

Зона на горен колонтитул
Разделът на горния колонтитул е идентичен със зоната на горния колонтитул, която се вижда на
началния екран.
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Лента с менюта
Лентата с менюта е идентична с лентата на менютата, която се вижда на стандартния начален екран.
Данни за CO2 в реално време
Тази зона от екрана показва стойностите на etCO2 и FiCO2 в реално време, заедно с избрани единици и
дихателна честота (RR) в дишания в минута. Предоставя се цифрово показване, оразмерено, така че да
може лесно да се чете дори от разстояние. За повече подробности относно показаната информация
вижте Данни за CO2, показани от монитора Capnostream™20p на страница 58.
Когато прагът на границата на алармата за etCO2, FiCO2 или RR е преминат, устройството ще алармира:
засегнатата цифрова стойност ще премигне, цифровата стойност ще се появи с червен или жълт фон (в
зависимост от това дали е аларма с висок приоритет (пациент) или предупредителна аларма), а в зоната
на горния колонтитул на екрана ще се покаже съобщение.
Тази зона на екрана може да бъде избрана, както ако беше опция от меню. Изборът на тази зона дава
достъп до екрана за настройка за смяна на стойностите на параметъра CO2.
Данни за SpO2 в реално време
Тази зона от екрана показва данни за SpO2 в реално време. Предоставя се цифрово показване,
оразмерено, така че да може лесно да се чете дори от разстояние. Както в стандартния екран, само
параметрите, които се измерват от сондата, която в момента е свързана към устройството, ще се покажат
на екрана. За повече подробностти относно показваните данни за SpO2 вижте Глава 6 Пулсова
оксиметрия с монитора Capnostream™20р на страница 62.
Когато прагът на границата на алармата за SpO2 е преминат, устройството ще алармира: засегнатата
цифрова стойност ще премигне, цифровата стойност ще се появи с червен или жълт фон (в зависимост
от това дали е спешна аларма или предупредителна аларма), а в зоната на горния колонтитул на екрана
ще се покаже съобщение.
Данни за A/hr и ODI
Тази зона от екрана показва стойностите на апнея на час (A/hr) и индекс за кислородна десатурация
(ODI) (ако са налични).
За информация относно A/hr и ODI вижте Апнея за час и индекс за кислородна десатурация на
страница 72.
Когато броят на апнея във всеки едночасов период по време на последните 12 часа надвишава зададен
брой, на екрана ще се появи визуален сигнал във формата на звездичка до стойността на A/hr, което
показва на потребителя, че трябва да прегледа екрана за A/hr и десатурация на O2. Можете да отидете на
екрана за A/hr и десатурация на O2 чрез бутона на меню REPORTS (ОТЧЕТИ). За повече информация
относно визуалния сигнал за A/hr вижте Визуален сигнал за A/hr на страница 73.
Данни за IPI в реално време с графичен дисплей на тренда
Тази зона от екрана показва стойността на IPI в реално време, цифрова стойност, която обобщава четири
параметъра (etCO2, дихателна честота (RR), SpO2, пулсова честота (PR)), с цел да се осигури бързо
установяване на респираторното състояние на пациента. Графиката за тренда на IPI под цифровата
стойност показва тренда на тази стойност през избрания времеви период.
На графиката за тренд на IPI червената и жълтата хоризонтална линия показват зададените в момента
граници съответно на спешната аларма и предупредителната аларма.
За повече информация относно този параметър вижте Глава 7 Integrated Pulmonary Index™ на страница 69.
Когато прагът на границата на алармата за IPI е преминат, устройството ще алармира: засегнатата
цифрова стойност ще премигне, цифровата стойност ще се появи с червен или жълт фон (в зависимост
от това дали е аларма с висок приоритет (пациент) или предупредителна аларма), а в зоната на горния
колонтитул на екрана ще се покаже съобщение.
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Прекратяване на работата на монитора

Прекратяване на работата на монитора
След мониторинга на пациента работата на монитора трябва да се прекрати, както следва:
1. Отстранете FilterLine™ и сензора за SpO2 от пациента.
2. Изключете монитора като натиснете бутона ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.) в предната част на монитора.
3. Ако мониторът е свързан към AC захранване с помощта на AC адаптер, можете да го изключите от
AC захранването. За да продължите да зареждате монитора, когато не го използвате за измерване,
той трябва да остане свързан към AC захранването. Мониторът ще продължи да зарежда вътрешната
си батерия, дори когато е изключен.
Внимание:

Винаги използвайте превключвателя за включване/изключване за
изключване на монитора. Не отстранявайте батерията и изваждайте
щепсела, за да изключите монитора. Ако мониторът се изключи чрез
отстраняване на батериата или изваждане на щепсела, е възможно да се
изгубят данните за настройка.

Навигация на екрана
Изберете опции и задавайте стойности с помощта на регулатора за управление. Регулаторът за
управление работи по подобен начин като обикновената компютърна мишка. Използва се също като
клавиатура за въвеждане на букви и цифри.
 ЗА ДА СЕ ДВИЖИТЕ НА ЕКРАНА:
1. Завъртете регулатора за управление надясно или наляво, за да преминете към следващата област от
екрана, която е маркирана от рамка, която се променя на синя.
2. За да направите избор, натиснете регулатора навътре, докато щракне.
 ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА БУКВИ И ЦИФРИ:
1. Когато е необходимо да въведете буквено-цифрени данни, завъртете регулатора за навигация и след
това кликнете върху полето за въвеждане на данни на екрана.
Съдържанието на полето за данни се изчиства и на мястото на първия символ ще се появи малко поле
с жълт фон. В полето ще има черна буква А.
2. Докато въртите регулатора надясно или наляво, ще видите пълната азбука и цифрите от 0-9,
символът за връщане назад ←, празно пространство и символът  Enter.
3. Когато се покаже желания символ, натиснете регулатора, докато щракне. Въведеният символ ще
възвърне нормалния си цвят (бял) и жълтото поле ще се премести към следващия символ.
4. Завъртете отново регулатора, за да започнете нов избор на символ.
5. За да прекратите буквено-цифреното въвеждане, натиснете регулатора два пъти, след като сте въвели
последната буква или символ.
 ЗА ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ:
1. Когато се намирате на екран с настройки, които могат да бъдат променяни, завъртете регулатора,
докато не се маркира желаната настройка от рамката, променяща се в синя.
2. За да изберете настройката, натиснете регулатора навътре, докато щракне.
3. Завъртете регулатора, докато достигнете новата настройка.
4. За да зададете настройката, натиснете регулатора навътре, докато щракне.
5. Продължете да избирате настройки или завъртете регулатора, за да изберете BACK (НАЗАД) или
HOME (НАЧАЛО).
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Задаване на дата, час, език и други опции

Промени в конфигурацията
В повечето екрани за избор, когато направите промяна на един или повече системни параметри, новите
настройки ще станат ефективни само, когато излезете от екрана като изберете HOME (НАЧАЛО) или
BACK (НАЗАД). Ако излезете от екрана, като натиснете един от контролните бутони на предния панел,
които се намират под екрана, или ако изчакате повече от една минута, и времето на екрана изтече или се
нулира, променените настройки няма да бъдат запаметени.

Задаване на дата, час, език и други опции
След първото включване на монитора проверете горния ляв ъгъл на горния колонтитул, за да се уверите,
че датата и часът са верни.
 ЗА ДА ПРОМЕНИТЕ ДАТАТА, ЧАСА, ЕЗИКА ИЛИ ДРУГИ ОПЦИИ:
1. От началния екран използвайте регулатора, за да изберете SYSTEM (СИСТЕМА) в лентата с менюта.
2. За да настроите датата и часа, използвайте регулатора, за да изберете и промените всяка настройка.
3. Използвайте регулатора, за да промените езика на дисплея.
4. Новите зададени опции (включително езикът) ще останат в сила до изключването на монитора.
За да промените езикът на дисплея и други настройки за постоянно вижте информацията в Смяна на
настройки по подразбиране на здравното заведение на страница 139.
5. За да промените някои други изброени параметри, изберете желаната опция и след това изберете
бутона на меню HOME (НАЧАЛО), за да се върнете на началния екран.
6. Ако A/hr и ODI не са налични, опцията за показване няма да се появи на този екран.

Фигура 15 - Екран за настройка на системата

Време на изчакване на екрана
Време на изчакване на екрана
Всички настройки и екрани на системата ще изгаснат след 60 секунди, когато няма активност с
регулатора, и ще се върнат към началния екран.
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Capnostream™20p: Експлоатационен списък за проверка
За да подготвите за работа вашия монитор Capnostream™20p бързо и безпроблемно, следвайте списъка с
инструкции по-долу:
 1.

Разопаковайте монитора

•
•
•
 2.

 4.

 6.

Проверете дали има хартия в принтера.
Консултирайте се с Монтаж на акумулаторната батерия на страница 24 за
инструкции за монтаж.

Включете монитора

•

Включете захранващия кабел в захранващия контакт в задната част на монитора.
Закачете захвата за захранващия кабел около него и затегнете, за да гарантирате,
че няма случайно да се изключи от монитора.

•
•

Включете захранващия кабел в AC захранването.

•

Натиснете бутона ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.) на захранването
на предния панел, за
да включите монитора. Зеленият светлинен индикатор светва, което показва, че
мониторът е включен.

•

Обърнете внимание, че оранжевият светлинен индикатор и зеленият светлинен
индикатор трябва да светят по време на работа на монитора.

Оранжевият светлинен индикатор за захранване в предната част на монитора ще
светне.

Сменете датата, часа и езика

•
•
•
 5.

Уверете се, че компонентите от приложения опаковъчен лист са включени.

Поставете акумулаторната батерия

•
 3.

Извадете монитора Capnostream™20p и всички принадлежности от кутията.

Проверете дали датата и времето се показват правилно.
Използвайте регулатора, за да изберете SYSTEM (СИСТЕМА) в лентата с менюта
Променете всяка от настройките, включително датата и времето на този екран, ако
желаете.

Задайте тип пациент и режим

•

Използвайте регулатора, за да изберете функцията PATIENT TYPE (ТИП
ПАЦИЕНТ) в лентата с менюта на началния екран.

•

Изберете ADULT (ВЪЗРАСТЕН), PEDIATRIC (ПЕДИАТРИЧЕН) (по възраст) или
INFANT/NEONATAL (БЕБЕТА/НОВОРОДЕНИ), както е уместно.

Свързване на FilterLine™

•

Плъзнете, за да отворите затварянето на входния конектор на FilterLine™ и
свържете подходящ FilterLine™.

•

Свържете FilterLine™ към пациента, както е описано в Напътствия за употреба,
предлагани с FilterLine™. Конекторът на линията за измерване трябва да се завие по
часовниковата стрелка в порта за CO2 на монитора, докато вече не може да се върти,
за да се уверите, че е свързан надеждно. Това ще гарантира, че няма изтичане на газ
по време на измерване в точката на свързване и че точността на измерването не е
нарушена.
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 7.

Свържете сензор за SpO2

•

Свържете здраво удължителния кабел за SpO2 към сензорния порт за SpO2 на
монитора и след това свържете подходящия сензор за SpO2 към удължителния
кабел.

•

Свържете сензора за SpO2 към пациента, както е описано в Указанията за употреба.

 8.

След като единият или и двата сензора са свързани към монитора, той е готов за работа.

 9.

Проверете границите на алармата

•

Проверете границите на алармата по подразбиране и извършете всички постоянни
промени в настройките по подразбиране на здравното заведение.

•

Вижте Аларми и съобщения на страница 76 за повече данни относно алармите.

 10. Отваряне на пациентско досие

•

За запис на данни на пациент, за да бъдат лесни за проследяване и извличане,
отварянето на пациентско досие е препоръчително. Отварянето на пациентско досие
се изисква при запис на табличен отчет на досие.

•

Консултирайте се с Използване на пациентски досиета и ID номера на пациентите
на страница 47 за инструкции.

 11. Отпечатване на данните на пациента

•

Изберете желания тип отчет за пациент и натиснете бутона PRINT (ПЕЧАТ) на
екрана.

•

Консултирайте се с Глава 11 Отчети на страница 103 за подробна информация.

 12. Настройка на операцията за извикване на медицинска сестра (ако е приложимо;
принадлежностите за свързаност на функцията извикване на медицинска сестра трябва да
бъдат закупени отделно)

•

Включете кабела на системата за извикване на медицинска сестра в гнездото в
задната част на монитора и свържете другия край на кабела към системата на
заведението, както е определено от изискванията на здравното заведение. Проверете
дали всички кабели са свързани и затегнати.

•

Активирайте извикване на медицинска сестра на монитора, както е описано в
Операция за извикване на медицинска сестра на страница 125.

•

Проверете комуникацията между монитора и системата за извикване на медицинска
сестра.

 13. Настройка на операцията за изходни аналогови данни (ако е приложимо;
принадлежностите за свързаност на аналоговата система трябва да бъдат закупени
отделно)
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•

Свържете кабела за данни Oridion D/A (цифров/аналогов) (Номер на част
PM20ACB) към задната част на монитора и свържете другия край на кабела към
аналогова система като полисомнограф, както се изисква. Проверете дали всички
кабели са свързани и затегнати.

•

Настройте изходни аналогови данни на монитора, както е описано в Извеждане на
аналогови данни с Capnostream на страница 118.

•

Тествайте осъществяването на пренос на данни между монитора и системата.
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 14. Настройка на интерфейса на системата Bernoulli (ако е приложимо; централната система
за мониторинг и принадлежностите трябва да бъдат закупени отделно)

•

Свържете клиентския мост към порта RS-232 в задната част на монитора. Уверете
се, че всички връзки са на мястото си и са достатъчно затегнати.

•
•

Уверете се, че клиентският мост е монтиран безопасно.

•

Вижте Работа с болнични системи за пациентски данни на страница 127 за повече
информация.

Проверете комуникацията между монитора Capnostream™20p, клиентския мост и
централната станция Bernoulli.

 15. Настройка на пренос на данни чрез USB (USB флаш устройството трябва да бъде закупено
отделно)

•
•

Свържете USB флаш устройството към задната част на монитора.

•

Консултирайте се с Прехвърляне на данни чрез USB порта за данни на страница 113
за подробна информация.

Изберете желания тип отчет за пациент и натиснете бутона Start USB
(СТАРТИРАНЕ НА USB) на екрана.

Преносим крайлеглови монитор Capnograph/Пулсов оксиметър

45

Подготовка на монитора за пациент

Do not touch this field - it is invisible and does not appear in the
final document

Глава 4

Използване на монитора Capnostream™20p
Подготовка на монитора за пациент
Използване на пациентски досиета и ID номера на пациентите
Въвеждане на пациентски събития
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Референтна графика на екранното меню на монитора

Подготовка на монитора за пациент
ВНИМАНИЕ:

Ако дадена реакция на монитора не изглежда подходяща, не го използвайте.
Вместо това се свържете с вашия местен представител.

Следните стъпки описват процедурата за подготовка на монитора за пациент.
 ЗА ДА ПОДГОТВИТЕ МОНИТОРА ЗА ПАЦИЕНТ:
1. Включете монитора, като натиснете превключвателя вкл./изкл.

на предния панел.

2. Цялата последователност на включване е описана в Включване на монитора на страница 33.
3. Уверете се, че зеленият индикатор за захранване и оранжевият светлинен индикатор за AC
захранване светят.
ВНИМАНИЕ:

Ако оранжевата светлина не свети, мониторът се захранва от батерията и ще
спре да работи, когато батерията се разреди. Вижте Включване на монитора
на страница 33.

4. Червената и жълтата светлинна аларма светват за кратко и говорителят издава звуков сигнал.
ВНИМАНИЕ:

Ако червената и жълтата алармена светлина не светнат или ако не прозвучи
звуков сигнал от говорителя, мониторът не трябва да бъде използван, а
трябва да бъде изпратен за сервиз.

5. Проверете датата и часа, за да гарантирате, че съответстват на текущата дата и час. Ако не
съответстват, настройте часа като използвате системния екран, както е описано в Задаване на дата,
час, език и други опции на страница42.
6. Свържете единия или и двата сензора към монитора, като следвате инструкциите в това ръководство.
За да свържете сензорите, моля, вижте Свързване наFilterLine на страница 58 и Свързване на сензор
за SpO2 към монитора на страница 66.
След като единият или и двата сензора са свързани към монитора, той е готов за работа.
Ако няма свързана FilterLine™, няма да има вълнообразна графика за CO2 и ще се появи съобщението
FILTERLINE DISCONNECTED (FILTERLINE Е ИЗКЛЮЧЕНА).
Ако няма свързан сензор за SpO2, няма крива за SpO2 и се показва съобщението SpO2 SENSOR
DISCONNECTED (ИЗКЛЮЧЕН СЕНЗОР ЗА SPO2).
Възможно е да използвате функцията за капнография (etCO2) или функцията за пулсова оксиметрия
(SpO2) без да използвате другата функция. Ако искате да използвате само една функция, свържете
САМО сензора за тази функция и мониторът ще работи нормално.
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Забележка: Мониторът Capnostream™20p може да се използва само с един пациент.
Задаване на тип пациент
По-долу са описани петте различни типа пациенти, които се разпознават от монитора.


Infant/Neonata (Бебета/новородени): за пациенти от раждането им до едногодишна възраст.



Pediatric 1-3 yrs (Деца 1 – 3 години): за пациенти на възраст от една до три години.



Pediatric 3-6 yrs (Деца 3 – 6 години): за пациенти на възраст от три до шест години.



Pediatric 6-12 yrs (Деца 6 – 12 години): за пациенти на възраст от шест до дванадесет години.



Adult (Възрастни): за пациенти на възраст над 12 години.

Типът пациент се показва в горния ляв ъгъл на екрана. Задаването на типа пациент е задължително.
Първоначалният тип пациент по подразбиране е ADULT (ВЪЗРАСТНИ); след като типът пациент е
променен, стандартен става текущия тип пациент.
ВНИМАНИЕ:

Характеристиките на едно дишане се изчисляват по различен начин за
различните типове пациенти. Ето защо задаването на точния тип пациент е
много важно. Неправилната настройка ще доведе до неточен мониторинг на
дишането на пациента и ще повлияе на стойността на IPI на пациента.

 ЗА ДА ПРОМЕНИТЕ ТИПА ПАЦИЕНТ:
1. Ако типът пациент, който се показва на екрана, е правилен за текущия пациент, няма нужда да
правите промени на типа пациент. Ако искате да направите промени, използвайте регулатора, за да
изберете функцията PATIENT TYPE (ТИП ПАЦИЕНТ) в лентата с менюта на началния екран.
2. Завъртете регулатора, за да промените типа пациент, и го натиснете, за да регистрирате промяната.
Тази промяна ще остане в сила, докато типът пациент не бъде променен.
Мониторът има независими настройки за граница на алармата за възрастни/педиатрични пациенти и за
бебета/новородени, които могат да бъдат конфигурирани според физиологията, наблюдавана в конкретните
възрастови групи. Вижте съответната информация в Промяна на границите на алармата на страница 77.

Използване на пациентски досиета и ID номера на пациентите
Силно препоръчително е да свържете всички данни, съхранявани в монитора с ID на пациента, което ще
идентифицира своя произход с конкретния пациент. Това позволява съхранените данни за тренд да
бъдат свързани с ID на пациента и да се предотврати възможност за объркване на данни от няколко
пациенти в една разпечатка или изтегляне на тренд.
 ЗА ДА ЗАПОЧНЕТЕ НОВО ДОСИЕ:
1. След като пациентът е вече свързан към монитора, натиснете бутона Patient Admit/Discharge (Прием/
изписване на пациент)
на предния панел на монитора. На екрана се показва полето PATIENT ID
(ID НА ПАЦИЕНТ) и автоматично генериран 14-цифров ID номер ще се появи в полето за ID:
PATIENT ID (ID НА ПАЦИЕНТ)

20101209072645

2. Това автоматично генерирано ID показва началната дата и часа на сесията на досието (формат
YYYYMMDDhhmmss (ГГГГММДДччммсс), което показва година, месец, ден, минути и секунди на
началото на сесията). За да използвате автоматично генерирания ID номер, използвайте регулатора,
за да изберете START CASE (НАЧАЛО НА ДОСИЕ) и кликнете върху бутона START CASE
(НАЧАЛО НА ДОСИЕ), за да започнете досието.
3. За да промените ID номера, ако желаете, завъртете регулатора, за да маркирате PATIENT ID (ID НА
ПАЦИЕНТ) в синьо на екрана и кликнете върху регулатора. Използвайте регулатора, за да въведете
ново буквено-цифрено ID на пациент, като въртите и натискате регулатора, за да изберете букви и
цифри. Ако желаете да въведете интервал, завъртете регулатора, докато видите празно квадратче
вместо буква или цифра и кликнете, за да въведете интервал. Ще забележите, че интервалът, който
попълвате в момента, е маркиран в жълто. Максималната допустима дължина на ID на пациент е
Преносим крайлеглови монитор Capnograph/Пулсов оксиметър

47

Използване на пациентски досиета и ID номера на пациентите

20 символа. Изберете символа  Enter, за да приключите. Вижте раздел Навигация на екрана на
страница 41 за инструкции относно начина на въвеждане на букви и цифри.
4. Ако искате да промените типа пациент за този пациент, можете да го направите от този екран, с
помощта на регулатора, за да изберете и промените типа пациент.
5. Използвайте регулатора, за да изберете START CASE (НАЧАЛО НА ДОСИЕ).
Забележка:

След като бутонът START CASE (НАЧАЛО НА ДОСИЕ) е натиснат, досието е
започнало и този бутон става STOP CASE (СПИРАНЕ НА ДОСИЕ).

Забележка:

Ново досие не може да започне, докато не бъде спряно предишното досие с
бутона STOP CASE (СПИРАНЕ НА ДОСИЕ).

Забележка:

Ако не сте сигурни дали мониторът в момента мониторира дадено досие, кликнете
върху бутона Patient Admit/Discharge (Прием/изписване на пациент)
, за да се
покаже екранът, в който се появява бутона START CASE (НАЧАЛО НА ДОСИЕ).
Състоянието на бутона START CASE (НАЧАЛО НА ДОСИЕ) може да предостави
индикация на текущото състояние: ако няма стартирано досие, ще се показва
START CASE (НАЧАЛО НА ДОСИЕ), а при налично досие ще се появи STOP CASE
(СПИРАНЕ НА ДОСИЕ).

6. За да приключите дадено досие, когато мониторингът на пациента е приключен, натиснете бутона Patient
Admit/Discharge (Прием/изписване на пациент)
и след това изберете STOP CASE (СПИРАНЕ НА
ДОСИЕ). Това бележи края на данните за този пациент. Спирането на досие ще изтрие паметта на тренда
и на екрана ще се появи съобщение, което показва STOPPING THE CASE WILL ERASE TREND
MEMORY; PRESS "STOP CASE" AGAIN TO CONFIRM (СПИРАНЕТО НА ДОСИЕТО ЩЕ ИЗТРИЕ
ПАМЕТТА НА ТРЕНДА; НАТИСНЕТЕ "СПИРАНЕ НА ДОСИЕ" ОТНОВО, ЗА ДА ПОТВЪРДИТЕ),
когато е натиснат бутона STOP CASE (СПИРАНЕ НА ДОСИЕ). Ако искате да прехвърлите или
отпечатате досие, или данни за тренд, това трябва да бъде извършено, преди да е спряно досието. Ако не
искате да спрете досието, просто завъртете регулатора, за да премахнете въпроса от екрана и да
продължите досието. Ако искате да спрете досието, кликнете отново върху регулатора.
7. Ако STOP CASE (СПИРАНЕ НА ДОСИЕ) не е натиснат, когато потребителят приключи с
мониторинга и изключи монитора, досието ще продължи, когато изключите и включите отново
монитора. Въпреки това, когато включите монитора отново, предупреждение ще предложи на
потребителя да изчисти данните за тренда и да затвори досието (да изчисти ID на пациента), преди да
започне нова сесия за мониторинг. Можете да видите този екран в Фигура 34 - Съобщение за паметта
на тренда на страница 101. Oridion настойчиво предлага да го направите, за да избегнете неправилна
идентификация на пациентските данни. Все пак, ако възнамерявате да продължите мониторинга на
същия пациент, може да искате да запазите данните на тренда и досието.
При щракане на YES (ДА) и CONFIRM (ПОТВЪРДИ)? в екрана, който се вижда на Фигура 34 Съобщение за паметта на тренда на страница 101 ще изчистите паметта на тренда и ще затворите
текущото досие, като по този начин ще изтриете всички данни в монитора по отношение на това досие.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Мониторът може да съхранява едновременно само едно досие. Паметта на
тренда включва само данни за текущото досие и когато досието е спряно,
паметта на тренда се изтрива.

Мониторът автоматично съхранява данни за пациента и записва датата и часа на всички събития,
независимо от това дали се използва опцията за пациентско досие. Стига паметта на тренда да не е
изтрита, тези данни остават съхранени в монитора, докато паметта на тренда е пълна и началото на
данните за тренда се заменят от нови данни. (Вижте Глава 10 Използване на трендове на страница 93 за
повече информация относно капацитета на тренда.) Въпреки това, разпечатките на досието ще включват
само данни, записани след началото на текущото досие (дори, ако паметта на тренда включва също
данни, въведени преди текущото досие). От друга страна, показаните данни на тренда и разпечатките на
тренда ще включват всички данни, съхранени в паметта на тренда.
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Въвеждане на пациентски събития
При сканиране на анамнезата на пациента в монитора, често е полезно да имате запис от пациентските
събития, които биха могли да повлияят на показанията. Мониторът има възможност за запис на широк
спектър от пациентски събития. Има две опции: Quick Events (Бързи събития) и Detailed Events
(Подробни събития).
Ако мониторът е настроен да записва бързи събития, натискането на бутона за събитие ( ) ще постави
маркировка в паметта на тренда, която показва, че даденото събитие се е състояло на датата и в часа на
натискане на бутона. Вижте Таблица 20 - Пример за таблично показване за пример за маркировка на
бързо събитие.
Подробните събития позволяват на клинициста да записва повече данни. Има три категории на събития:
прилагане на медикаменти, физическа активност на пациента и интервенции. Тези събития могат да
бъдат маркирани в паметта на монитора, за да помагат при проследяването на грижите за пациента и се
показват в дисплеите на тренда и изходните данни.
 ЗА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПОДРОБНИ СЪБИТИЯ:
1. Натиснете бутона за събития
на предния панел на дисплея на монитора.
2. Таблицата по-долу ще се появи на дисплея. Използвайте регулатора, за да кликнете върху дадено
събитие.
3. Кликнете върху регулатора още веднъж, за да съхраните събитието и да се върнете на екрана HOME
(НАЧАЛО).
Таблицата по-долу показва фабричните настройки по подразбиране. Имената на събитията могат да
бъдат променяни с помощта на настройките по подразбиране на здравното заведението, както е описано
в Смяна на настройки по подразбиране на здравното заведение на страница 139.
Таблица 8 - Маркировки на събития

ЛЕКАРСТВО

ПАЦИЕНТ

С ИНТЕРВЕНЦИЯ

Fentanyl (Фентанил)

EATING (ХРАНА)

OXYGEN
(КИСЛОРОД)

Versed (Обърнат)

DRINKING
(НАПИТКИ)

SUCTION
(ЗАСМУКВАНЕ)

MIDAZOLAM
(МИДАЗОЛАМ)

COUGHING
(КАШЛЯЩ)

ADJ AIRWAY
(РЕГУЛИРАНЕ НА
ДИХАТЕЛНИ
ПЪТИЩА)

Morphine (Морфин)

AMBULATING
(В ЛИНЕЙКА)

NARCAN (НАРКАН)

Demerol (Демерол)

CHEST PT (ГРЪДНА
ФИЗИОТЕРАПИЯ)

ROMAZICON
(РОМАЗИКОН)

Propofol (Пропофол)

TURNED
(ОБЪРНАТ)

NEB TX
(ТОРАКОТОМИЯ С
НЕБУЛИЗАЦИЯ)

(SURFACTANT)
ПОВЪРХНОСТНО
АКТИВНО
ВЕЩЕСТВО

SNORING
(ХЪРКАЩ)

STIMULATED
(СТИМУЛИРАН)

Other (Други)

OTHER (ДРУГИ)

CO2 insuffl* (CO2
недостатъчност*)
ABG (АКГ)
OTHER (ДРУГИ)

* Инсуфлация с CO2
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Ако мониторът е настроен да записва подробни събития, но не искате да посочите определено име на
събитието, натискането на бутона за събитие
два пъти ще запише събитие без етикет подобно на
маркировка на бързо събитие. Това е полезно, когато няма време за определяне на детайли.

Смяна на силата на звука на алармата и пулса
Силата на звука на алармата може да бъде регулирана до по-силен или по-слаб за пациентски аларми и
тон на пулса. Тонът на пулса може да бъде изключен с помощта на менюто за SpO2. По подразбиране,
тонът на пулса е изключен.
Сила на звука на алармата
 ЗА ДА НАПРАВИТЕ ЗВУКА НА АЛАРМАТА ПО-ВИСОК ИЛИ ПО-СЛАБ:
1. Използвайте регулатора, за да изберете иконата на високоговорителя в дясната страна на менюто.
Икона за силата
на звука на
високоговорителя
Фигура 16 - Лента с менюта

2. Кликнете върху регулатора веднъж, за да изберете управлението на силата на звука на алармата.
3. Завъртете регулатора, за да увеличите или намалите звука. Избраното ниво на силата на звука на
алармата ще се чува, докато въртите регулатора. Кликнете върху регулатора два пъти, за да зададете
новото ниво на звука.

Фигура 17 - Избор на сила на звука на алармата
Забележка:

Силата на звука на алармата не може да бъде настроена на нула с помощта на
управлението на силата на звука. Звуковата аларма може да бъде деактивирана
само в настройките по подразбиране, зададени от здравното заведение.

Сила на звука на тона на пулса
Мониторът може да бъде настроен да издава звуков сигнал за всеки пулс. Мониторът се доставя от
фабриката с изключен тон на пулса.
Тонът на пулса може да бъде изключен с помощта на менюто за SpO2. По подразбиране, тонът на пулса
е изключен.
Настройка на силата на звука на тона на пулса
За да направите тона на пулса по-силен или по-слаб, използвайте регулатора, за да изберете иконата на
високоговорител и кликнете два пъти, за да изберете настройки на силата на звука на тона на пулса.

Фигура 18 - Избор на сила на звука на тона на пулса

Силата на звука на тона на пулса може да бъде настроена на нула.
Включване/изключване на тона на пулса
 ЗА ДА ВКЛЮЧИТЕ СИЛАТА НА ЗВУКА НА ТОНА НА ПУЛСА:
1. Използвайте регулатора, за да изберете зоната на показване на SpO2. Кликнете върху регулатора, за
да отидете на екрана SpO2 Setup (Настройка на SpO2).
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2. Завъртете регулатора, за да маркирате настройката PULSE TONE (ТОН НА ПУЛСА), кликнете върху
регулатора, за да изберете опцията, завъртете го веднъж, за да промените настройката на ON (ВКЛ.)
и натиснете регулатора отново, за да зададете опцията.
3. Сега ще прозвучи един сигнал за всеки пулс. За да изключите тона на пулса, повторете процедурата и
изберете изключване на PULSE TONE (ТОН НА ПУЛСА).
Опции по подразбиране за силата на звука на алармата
Стойностите по подразбиране на здравното заведение за силата на звука на алармата могат да бъдат
зададени за един от трите избора, описани по-долу, в екрана Institutional Defaults>Monitor (Стойности
по подразбиране на здравното заведение>Monitor (Монитор). Тези избори определят силата на
звука на звуковата аларма, когато устройството е включено. Вижте Настройки по подразбиране на
здравното заведение на страница 139, за да научите повече за стойности по подразбиране на здравното
заведение.
Таблица 9 - Сила на звука на звуковата аларма

Опция за силата на звука на
звуковата аларма

Описание

Maximum (Максимум)

Силата на звука на звуковата аларма ще се върне към
максималната сила на звука, когато включите устройството,
независимо от предишните настройки.

Last Setting (Последна настройка)

Силата на звука на звуковата аларма ще остане на
последното зададено ниво на устройството, дори след като е
изключено и включено отново.

Audio Off (Изключване на звука)

Силата на звука на звуковата аларма е изключена.

ВНИМАНИЕ:

Опцията за изключване на звука (която ще създаде постоянно затишие на
алармата) трябва да се зададе в настройките по-подразбиране на здравното
заведение само в ситуация, в която обслужващият персонал наблюдава
пациента с други средства, за да избегнете пропускане на някоя аларма.

Закъснение на аларма
Налична е опция за закъснение на аларма (за различни аларми). За повече информация вижте
Закъснение на аларма на страница 80.

Използване на система за изпускане
Когато пациентът е упоен с газообразен анестетик, към монитора може да бъде свързана система за
изпускане. Връзката на газовият изход е назъбен конектор, предназначен за 3/32 инчови тръби. С
помощта на подходящи тръби, свържете системата за изпускане към газовия извод, който се намира
между връзките на FilterLine и SpO2, както е показано по-долу в Фигура 19, отдолу.
Изхвърлянето на анализираните газове трябва да се извърши в съответствие със стандартните
оперативни процедури или местните разпоредби за изхвърляне на газове.
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Изключване на помпата за аспирация или промивка

Точка на свързване на
системата за изпускане

Фигура 19 - Точка на свързване на системата за изпускане

Изключване на помпата за аспирация или промивка
Използвайте режима Pump Off (Изключена помпа) винаги, когато извършвате аспирация или промивка.
По време на режим на изключена помпа дейността на помпата е спряна, за да се предпази монитора от
привличане на течности, които биха могли да причинят неизправност.
В режим на изключена помпа помпата на модула CO2 се ИЗКЛЮЧВА за предварително зададено време,
за да се предотврати навлизането на течности в монитора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Ако в даден момент устройството покаже съобщението FILTERLINE
BLOCKAGE (FILTERLINE Е ЗАПУШЕНА), подменете FilterLine™.

 ЗА ДА СМЕНИТЕ РЕЖИМА НА ПОМПАТА:
1. Преди извършване на промивка или аспирация, натиснете бутона Pump Off (Изключена помпа)
,
който се намира в предната част на монитора.
Помпата на модула CO2 се изключва, таймерът за обратно броене стартира и се показва екранът
Pump Off (Изключена помпа). Таймерът за обратно броене се показва в зоната на вълнообразната
графика на CO2.
Забележка:

Докато помпата е изключена, CO2 не се мониторира и не се показват цифровите
стойности на вълнообразната графика на дишането, etCO2, FiCO2 или на
дихателната честота. Мониторингът на SpO2 и пулсовата честота продължава.

2. Режимът на изключена помпа може да бъде деактивиран, като натиснете отново бутона за
изключване на помпата.
3. Режимът на изключена помпа може да бъде удължен, като използвате регулатора, за да изберете
опцията от менюто EXTEND TIMER (УДЪЛЖАВАНЕ НА ТАЙМЕР).
Когато мониторът е в режим на изключена помпа, в полето за съобщения в горната част на екрана се
появява таймер и показва общия брой часове и минути, през които мониторинга на CO2 е бил изключен.
Когато таймерът приключи или вие ръчно излезете от режима на изключена помпа, като натиснете
отново бутона Pump Off (Изключена помпа), помпата ще се включи и мониторингът на CO2 ще се
възобнови. Мониторът автоматично се връща в началния екран.
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Демо режим
Забележка:

Бутонът за изключване на помпата не работи, докато разглеждате екраните
Graphical and Tabular Trend (Табличен и графичен тренд).

Демо режим
Мониторът Capnostream предоставя възможност за преглед на предварително записани стандартни
данни за показване на примерен изглед на монитора при стандартни условия на измерване. Демо
режимът позволява на клиницистите и техниците да разберат какво ще им покаже екрана при
мониторинг на пациенти и е полезен за тях като наръчник, преди да включат монитора към реални
пациенти.
 ЗА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ДЕМО РЕЖИМА:
1. За да влезете в демо режим, кликнете върху SYSTEM (СИСТЕМА) и след това SERVICE
(СЕРВИЗИРАНЕ) на лентата с менюта в долната част на екрана. Въведете паролата за сервизиране
(вижте Смяна на настройки по подразбиране на здравното заведение на страница 139), за да влезете в
екрана Service (Сервизиране).
2. На екрана за сервизиране, кликнете върху бутона DEMO MODE (ДЕМО РЕЖИМ) в лентата с
менюта. Мониторът ще влезе в Demo Mode (Демо режим) и ще се покажат предварително зададените
данни за CO2 и SpO2. Като индикатор за работа в демо режим, горният колонтитул ще
показва DEMO MODE (ДЕМО РЕЖИМ) на примигващ оранжев фон. Ще се появи и
предупредително съобщение DEMO MODE - PRERECORDED DATA (ДЕМО РЕЖИМ –
ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСАНИ ДАННИ). Опциите за сервизиране и функцията Calibration Check
(Проверка на калибрирането) не са на разположение на потребителя, докато устройството е в демо
режим.
3. За да излезете от демо режим, трябва да изключите монитора с помощта на бутона ON/OFF
(ВКЛ./ИЗКЛ.) в предната част на монитора. Когато включите отново монитора, той ще се е върнал
към стандартното си състояние на работа.

Референтна графика на екранното меню на монитора
Графиката по-долу показва пътя на потока на менютата за навигация през различни екрани на монитора
Capnostream™20p.
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Референтна графика на екранното меню на монитора

ТРЕНД
СИСТЕМА
ТИП ПАЦИЕНТ
АЛАРМИ
ОТЧЕТИ
ПЕЧАТ
(Деца/Бебета/
Новородени)
ZOOOM IPI

(ако са
активирани IPI)
Фигура 20 - Референтна графика на екранното меню, когато A/hr и ODI са налични
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Референтна графика на екранното меню на монитора

ТРЕНД
СИСТЕМА
ТИП ПАЦИЕНТ
АЛАРМИ
ПЕЧАТ
ZOOOM IPI

(ако са
активирани IPI)

Фигура 21 - Референтна графика на екранното меню, когато A/hr и ODI не са налични
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Консумативи за EtCO2 за MicrostreamТМ

Do not touch this field - it is invisible and does not appear in the
final document
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Разхлабените или повредените връзки могат да застрашат вентилацията или
да причинят неточно измерване на дихателните газове. Свържете здраво
всички компоненти и проверете връзките за течове в съответствие със
стандартните клинични процедури.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Ако във FilterLine™ навлиза твърде много влага (т.е. от околна влажност
или дишане на необичайно влажен въздух), съобщението Clearing FilterLine
(Почистване на FilterLine) ще се появи в полето за съобщения на
Capnostream™20p. Ако FilterLine™ не може да бъде изчистена,
съобщението FilterLine Blockage (FilterLine е запушена) ще се появи в
раздела за показване на вълнообразната графика на CO2 на началния екран и
в полето за съобщения на Capnostream™20p. (Ако не се покаже крива,
съобщението ще се появи само в полето за съобщения.) Сменете
FilterLine™, след като се появи съобщението FilterLine Blockage
(FilterLine е запушена).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

FilterLine ТМ може да се запали в присъствието на O2, когато е пряко
изложена на лазер, електрохирургически устройства или високи
температури. При извършването на процедури на главата и шията,
включващи лазери, електрохирургически устройства или висока
температура използвайте изделието с повишено внимание, за да
предотвратите запалване на FilterLine™ или на околните хирургически
покривала.

ВНИМАНИЕ:

Преди употреба внимателно прочетете указанията за употреба на
консумативи за etCO2 за Microstream™.

ВНИМАНИЕ:

Използвайте само консумативи за etCO2 на Microstream™, за да гарантирате,
че мониторът функционира правилно.

ВНИМАНИЕ:

Принадлежностите за etCO2 за Microstream™ са предназначени за
еднократна употреба и не трябва да се обработват повторно. Не се
опитвайте да почиствате, дезинфекцирате или издухвате FilterLine™,
тъй като може да повредите монитора.

ВНИМАНИЕ:

Изхвърляйте консумативите за etCO2 за Microstream™ в съответствие със
стандартните оперативни процедури или местните разпоредби за
изхвърляне на замърсени медицински отпадъци.

ВНИМАНИЕ:

При мониториране с капнография по време на седация, отбележете че
седацията може да причини хиповентилация и кривата за CO2 може да се
изкриви или да изчезне. Усилването на кривата или нейното изчезване е
индикатор, че трябва да се прецени състоянието на въздушните пътища на
пациента.
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ВНИМАНИЕ:

При мониториране на пациенти под ендоскопия, частичното блокиране на
оралните въздушни пътища порази позиционирането на ендоскопа може да
предизвика периоди на ниски отчитания и закръглени криви. Тези случаи са
по-изразени при високи нива на подаване на кислород.

ВНИМАНИЕ:

Ако се извършва инсуфлация с CO2 по време на мониториране на CO2,
стойностите на etCO2 съответно се увеличават значимо и това може да
доведе до аларми в устройството и необичайно високи криви докато CO2 се
евакуира от пациента.

Забележка:

Когато свързвате линия за измерване към монитора, завийте конектора на
линията за измерване по часовниковата стрелка в порта за CO2 на монитора,
докато вече не може да се върти, за да гарантирате, че е здраво свързана към
монитора. Това ще гарантира, че няма изтичане на газ по време на измерване в
точката на свързване и че точността на измерването не е нарушена.

Забележка:

След свързването на линията за измерване на CO2 проверете дали стойностите
на CO2 се показват на дисплея на монитора.

Забележка:

Линиите за измерване на CO2, които се използват с монитора са обозначени с
горната граница на кислорода, който може да се подава със съответната линия за
проби. При подаване на кислород с ниво, по-високо от обозначеното на опаковката
на линията за проби, могат да се появят отчитания за разтваряне на CO2, което да
доведе до по-ниски стойности на CO2.

Основни принципи
Когато избирате консумативи за etCO2 за Microstream™, трябва да имате предвид следното:

•
•
•
•
•

Дали пациентът е интубиран или не.
Дали пациентът е на механична вентилация.
Продължителност на употреба
Размер и тегло на пациента
Независимо дали пациентът диша през носа, устата или редува перорално и назално
дишане

За допълнителна информация, моля, свържете се с вашия местен представител.
Изберете подходящата FilterLine™ и я свържете към монитора, преди да я свържете към дихателния път
на пациента. Не забравяйте да спазвате указанията за употреба на консумативи за etCO2 за Microstream™
за правилно свързване.
Консумативи за EtCO2 за MicrostreamТМ
Списък с консумативи за EtCO2 за Microstream™ се появява в Консумативи за EtCO2 на Microstream™ на
страница 159.
Забележка:

Продуктите Smart предоставят перорално и назално измерване.
Продуктите с H са за дългосрочна употреба.

Забележка:

Обобщаващият термин FilterLine™, използван в това ръководство, e
взаимнозаменяем с всеки от консумативите за etCO2 за Microstream™.

Забележка:

Изброените продукти са налични и за версии, предназначени за пациенти с други
размери.

Този списък описва основните налични продукти. За повече информация относно Microstream™
FilterLine™ или за допълнителни опции за размери и опаковки за тези продукти вижте
http://www.covidien.com/rms/brands/microstream.
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Свързване наFilterLine™

Свързване наFilterLine™
Преди мониторинг на пациент с капнография подходящата FilterLine™ трябва да бъде свързана към
монитора и пациента.
 ЗА ДА НАПРАВИТЕ ВРЪЗКИТЕ:
1. Отворете с плъзгане капака на входящия конектор на FilterLine™ и свържете подходящата
FilterLine. Завийте конектора на FilterLine™ в монитора по часовниковата стрелка, докато
вече не може да се върти.
2. Свържете FilterLine™ към пациента, както е описано в Инструкции за употреба, доставени
с FilterLine™.
Когато FilterLine™ е свързана, мониторът незабавно ще започне да търси дишания, но няма да покаже
състояние No Breath (Без дишане), преди възникването на валидни дишания.
Забележка:

Функцията за CO2 на монитора Capnostream™20p ще влезе автоматично в режим
на готовност в случаите, когато мониторът Capnostream™20p е оставен включен
за 30 минути или повече без поставена FilterLine™. В този случай мониторингът на
CO2 на монитора ще премине в автоматичен режим на готовност и след това ще
се инициализира повторно след поставянето на FilterLine™. Процесът на
инициализиране обикновено отнема 30 секунди; може да отнеме и до 180 секунди.

Данни за CO2, показани от монитора Capnostream™20p
Началният екран на монитора Capnostream™20p показва данни за CO2 в реално време. Показаните
данни включват:
 Стойностите на etCO2 и FiCO2 в реално време заедно с избрания модул (вижте Данни за CO2,
показани от монитора Capnostream™20p на страница 58 fза подробности относно предлаганите
модули)
 Стойности на FiCO2 в реално време, заедно с избрана мерна единица (вижте Регулируеми
параметри на CO2 на страница 59 за информация относно наличните единици)
 Дихателна честота (RR) в дишания в минута
 Крива на CO2

Крива
на CO2

EtCO2, FiCO2 и
стойности на
дихателната
честота

Фигура 22 - Данни за CO2 на монитора Capnostream™20p

Освен това мониторът може да показва данни за CO2 в тренд форма, отчитайки час, дата, etCO2, дихателна
честота (RR), аларми, събития и маркери за CASE START (НАЧАЛО НА ДОСИЕ). Повече информация
относно отчитането на трендовете можете да видите в Глава 11 Използване на трендове на страница 93.
Когато бъдат превишени високите или ниските граници на аларма за EtCO2, засегнатата цифра ще
започне да мига, за да предупреди медицинския специалист относно конкретния засегнат параметър.
Може да бъде зададено закъснение на някои аларми, ако желаете, така че тези аларми ще прозвучат
само, ако параметърът е превишил границите на алармата за определения брой секунди. Тази опция
може да бъде зададена с помощта на Institutional Defaults (Настройки по-подразбиране на здравното
заведение). Вижте Настройки по подразбиране на здравното заведение на страница 139 за повече
информация относно това как се задават настройки по-подразбиране на здравното заведение.
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Ако е избран цифров начален екран, не се показва кривата на CO2. Вместо това данните за CO2 ще се
покажат в голям шрифт за по-лесен преглед, дори от разстояние. Разделът на CO2 на цифровия начален
екран се вижда на Фигура 23 - Раздел за CO2 на цифровия начален екран, отдолу.
Забележка:

Както за бебета, така и за новородени, цифровата стойност на EtCO2, показана на
екрана, е максималната стойност на CO2 през последните 20 секунди, като се
актуализира веднъж в секунда. Ще възникне аларма за etCO2 въз основа на
показаната на екрана стойност на EtCO2.

Забележка:

В среди с висока надморска височина стойностите на EtCO2 могат да бъдат по-ниски
от стойностите, наблюдавани на морското равнище, както е описано от закона на
Далтон за парциалното налягане. Когато използвате монитора в среди с висока
надморска височина, препоръчително е да коригирате съответно настройките на
алармата за EtCO2.

Забележка:

Режимът на измерване коригира стойностите на CO2 за настройка на BTPS (Телесна
температура, налягане, сатурация), което предполага, че алвеоларните газове са
наситени с водни пари. BTPS трябва да остане включен за измерване на пациенти.
За други цели може да се изключи от екрана CO2 Setup (Настройка на CO2).

Фигура 23 - Раздел за CO2 на цифровия начален екран

Регулируеми параметри на CO2
Мониторът Capnostream™20p предоставя опцията за регулиране на някои настройки на параметри,
използвани за измерване на CO2, за да отговарят на изискванията на пациентите и на здравното
заведение или на други нужди. За да промените временно тези настройки, докато устройството се
изключи, следвайте процедурата по-долу. За да зададете промените като стойности по подразбиране на
здравното заведение, така че да останат в сила дори след като мониторът е изключен, вижте Параметри
на CO2 на страница 148.
 ЗА ДА ПРОМЕНИТЕ НАСТРОЙКИТЕ НА ПАРАМЕТЪРА CO2:
1. На началния екран преместете регулатора до раздела CO2 на екрана, така че да бъде маркиран в
синьо. Кликнете върху регулатора.
2. Ще се появи екранът за настройка на CO2. Преместете регулатора до параметъра, който искате да
промените, и кликнете, за да го изберете. Преместете регулатора, за да изберете желаната настройка,
и кликнете, за да я изберете. Ще се появи списък с настройки, които могат да бъдат променени в
Таблица 10 - Регулируеми параметри на CO2, отдолу.
3. Преместете регулатора до бутона HOME (НАЧАЛО) и кликнете, за да изберете. Екранът ще се върне
към началния екран след няколко секунди, ако не бъдат предприети допълнителни действия на този
екран, но ако времето на изчакване на екрана изтече и по този начин се върне към екрана HOME
(НАЧАЛО), промените няма да бъдат запаметени.
4. Промените в параметрите ще останат в сила, докато устройството бъде изключено.
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Регулируеми параметри на CO2
Таблица 10 - Регулируеми параметри на CO2

Параметър

Варианти

Фабрична
настройка по
подразбиране

BTPS*

On/Off (Вкл./Изкл.)

On (Вкл.)

FiCO2 Display (Показване на FiCO2)

On/Off (Вкл./Изкл.)

On (Вкл.)

Pump-Off Timeout (Време на изчакване за
изключване на помпата) (минути)

5, 10, 15 или 30

15

CO2 Waveform Scale (Мащаб на CO2 кривата)
(mmHg)

50, 100, 150, автоматично

Auto (Автоматично)

EtCO2 Scale for Trend Display (Скала на EtCO2
за показване на тренд)

50, 100, 150

50

RR Scale for Trend Display (Скала на RR за
показване на тренд)

50, 100, 150

50

Sweep Speed (Скорост на показване на
кривата) (mm/sec) [за текущ тип пациенти]

1, 2, 3, 6,3, 12,5 или 25

6,3

A/hr Visual Alert Level (Apnea/Hr) (Ниво на
визуален сигнал за A/hr (Апнея/Hr)) (ако е
налично)

1 – 99

10

* BTPS обозначава стандартната корекция, използвана по време на измерване на телесна температура,
налягане и сатурация. BTPS трябва да бъде включено по време на всички процедури по измерване.
Устройството автоматично изключва коригирането на BTPS по време на процедури по калибриране и го
включва отново след тези процедури. Потребителят не е необходимо да прави промени в настройките на
BTPS.
**Скоростта на кривата е скоростта, при която кривата завършва един цикъл от графиката и покрива изцяло
екрана.
Забележка:
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Обърнете внимание, че ако мащабът на кривата се промени на екрана за
настройка на CO2 или в настройките на здравното заведение, то кривите на CO2
със стойности, които надхвърлят горната стойност на мащаба, ще се показват
непълно с отрязани по-високи стойности. Следователно мащабът по
подразбиране на кривата е „Авто”.
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Мониторинг на CO2 по време на сканиране с ЯМР
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не използвайте комплекта за бебета/новородени на FilterLine™ H по време
на сканиране с ядрено магнитен резонанс (MRI). Използването на комплекта
FilterLine H за бебета/новородени по време на сканиране с ядрено-магнитен
резонанс (ЯМР) може да нарани пациента.

ВНИМАНИЕ:

По време на сканиране с ЯМР мониторът трябва да бъде поставен извън
зоната за ядрено-магнитния резонанс. Когато мониторът се използва извън
зоната за ядрено-магнитен резонанс, мониторингът на EtCO2 може да се
извърши чрез свързване на FilterLine™ XL, за да се осигури по-голяма
дължина.

ВНИМАНИЕ:

Използването на линия за измерване на CO2 с H в името (което показва, че
тя е за употреба в овлажнени среди) по време на сканиране с ЯМР може да
причини смущения. Препоръчва използването на линии за измерване без H.
Списък на линиите за семплиране с H можете да видите Консумативи за
EtCO2 на Microstream™ на страница 159.

Неинвазивният мониторинг на etCO2 по време на ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) може да бъде
постигнат с монитора, FilterLine™ XL и подходяща линия за измерване на CO2.
 ЗА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ МОНИТОРА ПО ВРЕМЕ НА СКАНИРАНЕ С ЯМР:
1. Поставете монитора извън зоната за ЯМР. В стената на зоната за ЯМР трябва да има отвор
(приблизително с диаметър 10 cm).
2. Свържете FilterLine™ XL към монитора и прекарайте FilterLine™ XL през отвора в стената на зоната
за ЯМР.
3. Свържете FilterLine™ XL към пациента.
Забележка:

Поради увеличената дължина на FilterLine™ XL е възможно да има увеличаване
на времето за закъснение и следователно увеличаване на времето за отговор.

За да закупите FilterLine™ XL, се свържете с местния представител.
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Сензори Nellcor™ SpO2

Do not touch this field - it is invisible and does not appear in the
final document

Глава 6

Пулсова оксиметрия с монитора
Capnostream™20р
Сензори Nellcor™ SpO2
Свързване на сензор за SpO2 към монитора
Данни за SpO2, показани от монитора Capnostream™20p
Регулируеми параметри на SpO2
SpO2 Alarm Limit Message (Съобщение за границата на алармата за SpO2)

Сензори Nellcor™ SpO2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Преди употреба внимателно прочетете указанията за употреба на сензора,
включително всички предупреждения, предпазни мерки и инструкции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не потапяйте сензора във вода, разтворители или почистващи разтвори
(сензорите и конекторите не са водоустойчиви). Не използвайте
стерилизация чрез облъчване, пара или етилен оксид. Вижте инструкциите
за почистване в указанията за употреба на сензори за пулсова оксиметрия за
многократна употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Преди всяка употреба на сензора за SpO2 се уверявайте в целостта му.
Забранена е употребата на повредени сензори (скъсани, износени (протрити)
или оголени оптични компоненти, жици или метал). Използването на
повредени сензори може да застраши сигурността на пациента и може да
доведе до нараняването му. Защитата на монитора срещу ефектите от
разреждането на сърдечния дефрибрилатор са в зависимост от употребата
на подходящи кабели за SpO2 и сензори, изброени в Таблица 11 на
страница 64.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Използвайте само сензори Nellcor™ за измерване на SpO2. Други сензори
могат да причинят неправилна работа на монитора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не използвайте сензори за оксиметрия по време на сканиране с ядреномагнитен резонанс (ЯМР). Проводимият ток може да причини изгаряния.
Сензорите могат да повлияят върху изображението на ядрено-магнитния
резонанс (ЯМР), а апаратът за ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) може да
повлияе върху прецизността на измерванията на оксиметрията.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Увреждането на тъканите може да бъде причинено от неправилно прилагане
или използване на сензор за пулсова оксиметрия. Преглеждайте мястото на
сензора, както е указано в указанията за употреба. Не поставяйте сензора
твърде плътно или при прилагането на твърде голямо налягане. Не увивайте
сензора, не поставяйте допълнителни ленти и не го оставяйте твърде дълго
на едно място. Ако кожата под сензора се раздразни, променете мястото на
сензора.

ВНИМАНИЕ:

Сензорите за употреба при един пациент и адхезивните сензори са
предназначени за употреба само при един пациент. Не премествайте сензор
за употреба при един пациент или адхезивен сензор от един на друг
пациент.

Забележка:
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Кислородните трансдюсери (сензори), използвани в това устройство, могат да
бъдат категоризирани като повърхностни устройства, които влизат в контакт с
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кожата за ограничен период от време. Сензорите са преминали препоръчваното
изпитване за биосъвместимост и следователно са в съответствие с ISO 10993–1.
Забележка:

Тъй като абсорбцията на светлина от хемоглобина е зависима от дължината на
вълните и поради факта, че средната дължина на вълните за светодиодите се
различава, системата за мониторинг трябва да знае средната дължина на вълните
на червените светодиоди на сензора, за да измери точно SpO2. По време на
мониторинга софтуерът на системата за мониториг избира коефициенти, които са
подходящи за дължината на вълните на този самостоятелен червен светодиод на
сензора. Тези коефициенти се използват, за да се определи SpO2. В допълнение
към това, като компенсация за разликите в дебелината на тъканта, интензивността
на светлината на светодиода на сензора се регулира автоматично. Заедно тези
характеристики осигуряват автоматична калибрация на характеристиката на SpO 2.

Период за актуализация на данни, средни стойности на данни и обработка на сигнал
Усъвършенстваната обработка на сигнал на алгоритъма OxiMax™ автоматично увеличава количеството
данни, необходими за измерването на SpO2 и честотата на пулса в зависимост от условията на
измерване. Алгоритъмът OxiMax™ автоматично увеличава динамичната средна стойност на времето,
необходимо над седем (7) секунди по време на влошени или трудни условия на измерване, причинени от
слаба перфузия, артефакт в сигнала, осветление на околната среда, други смущения или съчетание от
тези фактори, което води до повишаване на динамичните средни стойности. Ако получената динамична
средна стойност на времето надвиши 20 секунди за SpO2, алгоритъмът настройва фрагмента за търсене
на пулса, като продължава да актуализира стойностите на SpO2 и на честотата на пулса всяка секунда.
Ако тези условия на измерване се увеличават, количеството на необходимите данни може да продължи
да се увеличава. Ако динамичната средна стойността на времето достигне 40 секунди и/или 50 секунди
за честотата на пулса, резултатите от състоянието на техническата аларма: алгоритъмът настройва
фрагмента за време на изчакване за пулса и системата за мониторинг съобщава за нулева сатурация,
показваща състояние на загуба на пулс, при което се чува звукова аларма.
Функционални тестери и пациентски симулатори
Някои модели достъпни на пазара функционални тестери и пациентски симулатори за работа на работен
плот могат да се използват да потвърждаване на правилното функциониране на системите за
мониторинг, сензорите и кабелите Covidien Nellcor™. Вижте ръководството за експлоатация за
съответното тестово устройство за конкретните процедури за използвания модел тестер. Въпреки че
тези устройства са полезни за потвърждаване на функционалността на сензора, окабеляването и
системата за мониторинг, те не могат да осигурят данните, необходими за правилната оценка на
точността на измерванията на системата за SpO2.
Цялостната оценка на точността на измерванията на SpO2 изисква най-малко съгласуването на
характеристиките на дължината на вълните на сензора и възпроизвеждане на сложното оптично
взаимодействие между сензора и тъканта на пациента. Тези възможности надхвърлят обхвата на
възможностите на познатите тестери за работа на работен плот. Точността на измерванията на SpO2
може да бъде оценена ин виво чрез сравняване на показанията на системата за мониторинг с
проследимите до SaO2 стойности на измерванията, получени от едновременно взети кръвни проби чрез
използването на лабораторен СО-оксиметрия.
Много функционални тестери и пациентски симулатори са били проектирани така, че да се свържат с
очакваните калибрационни криви на системата за мониторинг и може да са подходящи за употреба със
системи за мониторинг и/или сензори. Въпреки това не всички такива устройства за адаптирани за
употреба с цифровата калибрационна система на OxiMax™. Въпреки че това няма да повлияе на
употребата на симулатор на потвърждаване на функционалността на системата, показаните стойности на
измерване на SpO2 могат да се различават от настройката на тестовото устройство. За правилно
функционираща система тази разлика ще се възпроизвежда след време и при различните системи за
мониторинг в рамките на спецификациите за качество на работата на тестовия уред.
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Избиране на сензори Nellcor™ за SpO2
Когато избирате сензор, имайте предвид теглото и активността на пациента, адекватността на
перфузията, наличните места за сензори и очакваната продължителност на мониторинга. Моделите
сензори са обобщени в Таблица 11 - Сензори Nellcor™ за SpO2, отдолу. За допълнителна информация,
моля, свържете се с вашия местен представител.
Сензорите за пулсова оксиметрия Nellcor™ съдържат диоди, излъчващи светлина (светодиоди), които
излъчват червена светлина с дължина на вълната приблизително 660 nm и инфрачервена светлина с
дължина на вълната приблизително 900 nm. Общата изходна мощност на светодиоден сензор е по-малко
от 15 mW. Тази информация може да е полезна за клиницисти, които извършват фотодинамична терапия.
Таблица 11 - Сензори Nellcor™ за SpO2

Сензор за кислород

Модел
MAX-N

<3 kg или >40 kg

MAX-I

3 до 20 kg

MAX-P

10 до 50 kg

MAX-A

>30 kg

MAX-AL

>30 kg

MAX-R

>50 kg

MAX-FAST

>40 kg

P

10 до 50 kg

A

>30 kg

D-YS

>1 kg

D-YSE

30 kg

D-YSPD

3 до 4 kg

OXI-A/N

<3 kg или >40 kg

OXI-P/I

3 до 40 kg

Кислороден трансдюсер OXIMAX™
Durasensor™
(за еднократна употреба)

DS-100A

>40 kg

Незалепващ сензор Nellcor™ Preemie SpO2
(За използване с един пациент)

SC-PR

<1,5 kg

Незалепващ сензор за новородени
Nellcor™ Preemie SpO2 (За използване с
един пациент)

SC-NEO

1,5 до 5 kg

Незалепващ сензор за възрастни Nellcor™
SpO2 (За използване с един пациент)

SC-A

>40 kg

Респираторен сензор за възрастни
Nellcor™ Adult, SpO2, RR

10068119

>30 kg

Гъвкав сензор Nellcor™ SpO2
(Нестерилен, за многократна употреба)

FLEXMAX

≥ 20 kg

FLEXMAX-P

≥ 20 kg

Кабел на сензора DOC-10

DOC-10

НЯМА

Кабел на сензора OC-3

OC-3

НЯМА

Кислороден трансдюсер OXIMAX™
(за използване от един пациент)

OXIMAX™

Кислороден трансдюсер
(за еднократна употреба)

OxiCliq™

Многоцентров кислороден трансдюсер
OXIMAX™ Dura-Y™ (Нестерилен, за
многократна употреба)
За употреба със сензор Dura-Y:
Щипка за ухо (За многократна употреба,
нестерилна)
Педиатрична щипка за проверка PediCheck™ (за многократна употреба,
нестерилна)
Кислороден трансдюсер OXIMAX™ Oxiband™
(За многократна употреба с еднократно
нестерилно лепило)

64

Тегло на
пациента

Преносим крайлеглови монитор Capnograph/Пулсов оксиметър

Сензори Nellcor™ SpO2

Съображения във връзка с работните характеристики
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Отчитанията на пулсовата оксиметрия и пулсовия сигнал могат да се
повлияят от някои условия на околната среда, грешки в поставянето на
сензора и състояния на пациента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Неправилното приложение или неподходящата продължителност на
употребата на сензора за SpO2 може да причинят увреждане на тъканта.
Преглеждайте мястото на сензора, както е указано в Указанията за
употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Използвайте само одобрени от Nellcor™ сензори и кабели за пулсова
оксиметрия. Други сензори и кабели за оксиметрия може да доведе до
неправилна работа на монитора и може да доведе до повишена
електромагнитна емисия или понижена защита срещу електромагнитни
смущения.

Неточните измервания могат да бъдат причинени от:

•
•

неправилно прилагане на сензора

•
•
•

околно осветление

•

непокрито място на сензора с непрозрачен материал в обстановка с по-силно осветление

поставяне на сензора на крайник с маншет за кръвно налягане, артериален катетър или
интраваскуларна линия
продължително и/или прекомерно движение на пациента
интраваскуларни оцветители или външно приложени оцветявания, например лак за
нокти или пигментни кремове

Загубата на сигнал на пулса може да се случи поради следните причини:

•
•

сензорът е поставен твърде плътно

•
•

има артериално запушване проксимално до сензора

маншетът за кръвно налягане е надут върху същия накрайник като този с поставения
сензор
слаба периферна перфузия

Почистете и отстранете всякакви вещества като лак за нокти от мястото на поставяне. Периодично
проверявайте, за да се уверите, че сензорът остава правилно позициониран върху пациента.
Изберете подходящ сензор, приложете според указанията и наблюдавайте всички предупреждения и
предпазни мерки, представени в придружаващите сензора указания за употреба.
Източници на силна светлина от околната среда като хирургически лампи (особено с ксенонов източник
на светлина), билирубинови лампи, флуоресцентни лампи, инфрачервени нагряващи лампи и пряка
слънчева светлина могат да попречат на работните характеристики на сензора за SpO2. За да
предотвратите интерференцията от околното осветяване се уверете, че сензорът е поставен правилно и
покрийте мястото му с непрозрачен материал.
ВНИМАНИЕ:

Ако мястото, на което е поставен сензорът, не се покрие с непрозрачен
материал при условия на силна околна светлина, са възможни неточни
измервания.

Ако движението на сензора представлява проблем, опитайте една или повече от следните мерки:
 Уверете се, че сензорът е правилно и стабилно поставен.
 Преместете сензора на място с по-слаба активност.
 Използвайте адхезивен сензор, който позволява движение на пациента.
 Използвайте нов сензор със свежо адхезивно покритие.
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Ако лошата перфузия влияе върху работата, помислете за използването на сензор MAX-R; той прави
измервания от назалната преградна предна решетъчна артерия - артерия, подавана от вътрешните
каротидни артерии. Този сензор може да получава измервания, когато периферната перфузия е
относително слаба.
Точността на показанията при наличие на ниска перфузия (отчетена IR пулс амплитудна модулация
между 0,03% и 1,5%) е била потвърдена чрез използване на сигнали от симулатора на пациента.
Стойностите на SpO2 и пулсовата честота се различават в диапазона на мониториране при диапазон в
условия на слаб сигнал в сравнение с известната истинска сатурация и пулсова честота на входящите
сигнали

Свързване на сензор за SpO2 към монитора
Преди мониторинг на пациент с пулсова оксиметрия подходящият сензор за SpO2 трябва да бъде
свързан към монитора и пациента.
 ЗА СВЪРЗВАНЕ НА СЕНЗОРА ЗА SPO2:
1. Свържете здраво удължителния кабел за SpO2 към сензорния порт за SpO2 на монитора и след това
свържете подходящия сензор за SpO2 на Nellcor™ към удължителния кабел.
2. Свържете сензора Nellcor™ за SpO2 към пациента, както е описано в указанията за употреба, с
помощта на удължителен кабел на сензор за SpO2 Nellcor.
3. Когато сензорът за SpO2 е включен в удължителния кабел и е свързан към монитора, той незабавно
ще започне да търси пулс. Той ще покаже NO PULSE FOUND (НЕ Е ОТКРИТ ПУЛС) и SpO2
SENSOR NOT ON PATIENT (СЕНЗОРЪТ ЗА SpO2 НЕ Е НА ПАЦИЕНТА), докато сензорът не
бъде поставен на пациента. Това се класифицира като аларма със среден приоритет и ще генерира
троен звуков сигнал на всеки тридесет секунди. За да избегнете аларменото съобщение и звуковия
сигнал, можете да свържете удължителния кабел към монитора, но изчакайте със свързването на
сензора за SpO2 към удължителния кабел, докато не стане време да свържете пациента към монитора.

Данни за SpO2, показани от монитора Capnostream™20p
Началният екран на монитора Capnostream™20p показва данни за SpO2 в реално време. Показаните
данни включват:
 Цифрови данни за SpO2
 Pulse Rate (Пулсова честота)
 Фигура на Sat Seconds (Секунди на сатурация) (вижте Аларми за SpO2 и SatSeconds на
страница 91 за разяснение на този проблем)
 Плетисмограф (вълнообразна графика на SpO2)
 Индикатор за смущения
Вълнообразната
графика на SpO2
(плетисмограф)
Индикатор
за смущения
Sat-Seconds
(Секунди на
сатурация)

SpO2

Pulse Rate
(Пулсова честота)

Фигура 24 - Данни за SpO2 на монитора Capnostream™20p - Стандартен екран
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Данни за SpO2, показани от монитора Capnostream™20p

На стандартния начален екран с активирано IPI (стандартен начален екран по подразбиране),
плетисмографът (вълнообразната графика на SpO2) се вижда като зелена вертикална лента на раздела за
SpO2 от екрана (отляво на стойността на секунди на сатурация). Лентата показва пулса, като се изкачва и
спада с ритъма на пулса на пациента. Индикаторът за смущения (жълтата назъбена линия, която виждате
по-горе) се показва, когато входящият сигнал е неправилен или слаб. Ако сигналът е правилен,
индикаторът няма да се появи.
Когато показването на IPI на началния екран е деактивирано (вижте Опции за IPI на страница 70 и
Настройки по подразбиране на здравното заведение на страница 139), разделът за SpO2 на началния
екран ще се покаже, както се вижда на Фигура 25 - Данни за SpO2 на монитора Capnostream™20p Стандартен екран с деактивиран IPI, отдолу. Плетисмографската крива не е нормализирана, при
използване на сензорен сигнал в реално време за отразяване на относителна пулсираща сила.
Секунди на
сатурация за
SpO2 и
стойности на
пулсовата

Вълнообразната
графика на SpO2
(плетисмограф)

Фигура 25 - Данни за SpO2 на монитора Capnostream™20p - Стандартен екран с деактивиран IPI

Освен това, мониторът може да показва данни за SpO2 в тренд форма, показвайки час, дата, SpO2,
пулсова честота, аларми, събития и маркери на досиета за разграничение между пациентите. Повече
информация относно отчитане Използване на трендове то на трендовете можете да видите в Глава 11 на
страница 93.
Когато бъдат превишени високите или ниските граници на аларма за SpO2, засегнатото показание ще
започне да мига, за да предупреди медицинския специалист.
Ако е избран цифровия начален екран, вълнообразната графика на SpO2 няма да се появи. Вместо това,
данните за SpO2 ще се покажат в голям шрифт за по-лесен преглед, дори от разстояние. Разделът за SpO2
на цифровия начален екран се вижда в Цифрово показване на началния екран на страница 39.
Секунди на
сатурация за SpO2
и стойности на
пулсовата честота.

Фигура 26 - Раздел за SpO2 на цифровия начален екран
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Регулируеми параметри на SpO2

Регулируеми параметри на SpO2
Мониторът Capnostream™20p предоставя опцията за регулиране на някои настройки на параметри,
използвани за измерване на SpO2, за да отговарят на изискванията на пациентите и на здравното
заведение или на други нужди. За да промените временно тези настройки, докато устройството се
изключи, следвайте процедурата по-долу. За да зададете промените като стойности по подразбиране на
здравното заведение, така че да останат в сила дори след като мониторът е изключен, вижте Настройки
по подразбиране на здравното заведение на страница 139.
 ЗА ДА ПРОМЕНИТЕ НАСТРОЙКИТЕ НА ПАРАМЕТЪРА SPO2:
1. На началния екран преместете регулатора до раздела SpO2 на екрана, така че да бъде маркиран в
синьо. Кликнете върху регулатора.
2. Ще се появи екранът за настройка на SpO2. Преместете регулатора до параметъра, който искате да
промените, и кликнете, за да го изберете. Преместете регулатора, за да изберете желаната настройка,
и кликнете, за да я изберете. Ще се появи списък с настройки, които могат да бъдат променени в
Таблица 12 - Регулируеми параметри на SpO2, отдолу.
3. Преместете регулатора до бутона HOME (НАЧАЛО) и кликнете, за да изберете. Екранът ще се върне
на началния екран след няколко секунди, ако не бъдат предприети допълнителни действия на този
екран.
4. Промените в параметрите ще останат в сила, докато устройството бъде изключено.
Таблица 12 - Регулируеми параметри на SpO2

Параметър

Варианти

Фабрична
настройка по
подразбиране

Pulse Tone (Тон на пулса)

On/Off (Вкл./Изкл.)

On (Вкл.)

Sat Sec (Секунди на сатурация)

On/Off (Вкл./Изкл.)

On (Вкл.)

SpO2 Scale for Trend Display
(Скала на SpO2 за показване на тренд)

0 – 100, 50 – 100

50 – 100

PR Scale for Trend Display
(Скала на PR за показване на тренд)

150, 300

150

Sweep Speed** (mm/sec)
[за текущия тип пациент]

3, 6,3, 12,5, 25

25

** Скоростта на кривата е скоростта, при която кривата завършва един цикъл от графиката и покрива изцяло
екрана.

SpO2 Alarm Limit Message (Съобщение за границата на алармата за SpO 2)
Когато границата на алармата за SpO2 е зададена под 85%, в зоната на горния колонтитул ще се появи
съобщение с текст SpO2 LOW ALARM LIMIT: хх (НИСКА ГРАНИЦА НА АЛАРМАТА ЗА SPO2: хх),
показвайки нивото на границата на алармата SPO2 LOW (НИСЪК SPO2).

68

Преносим крайлеглови монитор Capnograph/Пулсов оксиметър

Въведение

Do not touch this field - it is invisible and does not appear in the
final document

Глава 7

Integrated Pulmonary Index™
Въведение
Предупреждения
Показване на IPI
Опции за IPI

Въведение
Integrated Pulmonary Index™ (наричан по-нататък IPI (интегриран белодробен индекс)) е цифрова
стойност, обединяваща четири основни параметъра, измерени от Capnostream™20p, с цел да се
предостави лесна индикация на цялостното вентилаторно състояние на пациента. Интегрираните
параметри са EtCO2, дихателна честота (RR), SpO2 и пулсова честота (PR). Само четири от тези
параметри се използват за изчисляване на IPI, други параметри не се вземат под внимание.
IPI се изчислява с помощта на текущите стойности на тези четири параметъра и техните
взаимодействия, на базата на известни клинични данни. По този начин IPI може да предоставя ранна
индикация на промяна във вентилаторното състояние, което може да не се показва от текущата стойност
на някои от тези четири параметъра поотделно. IPI е предназначен да предоставя допълнителна
информация относно състоянието на пациента, по възможност преди стойностите на EtCO2, RR, SpO2
или PR да достигнат клиничните нива.
Графиката за тренд на IPI (която се вижда на началния екран на Capnostream™20p) е особено ценна, тъй
като показва тренда на вентилаторното състояние на пациента в една лесна за използване графика и по
този начин може да алармира обслужващия персонал относно промени в състоянието на пациента. По
този начин значението на IPI се крие не само в абсолютната му цифрова стойност, но също така в
отношението му към предишните стойности, така че графиката може да показва възходящ или низходящ
тренд в състоянието на пациента и да показва на обслужващия персонал, че може да е необходимо
внимание или интервенция.

Фигура 27 - Графика за тренд на IPI

Техническа бележка, която съдържа подробности относно алгоритъма на IPI, е на разположение от
Medtronic.
Тъй като индексът използва данни от мониторинга на CO2 и SpO2, той ще бъде наличен само, когато и
двата параметъра са на разположение.
Диапазонът на индекса е 1-10; стойностите на индекса трябва да се разбират, както се вижда на
таблицата по-долу.
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Предупреждения

Диапазон на
индекса

Забележка:

Състояние на пациента

10

Нормално

8–9

В рамките на нормалния диапазон

7

В близост до нормалния диапазон; изисква внимание

5–6

Изисква внимание и може да се наложи намеса

3–4

Изисква намеса

1–2

Изисква незабавна намеса

Интерпретирането на резултата на IPI на пациента може да се променя в различни
клинични условия. Например, пациенти със специфични дихателни затруднения
(за разлика от здрави пациенти, които са мониторирани по време на седация или
управление на болката), може да изискват по-нисък праг на аларма за ниска
граница на IPI, за да се отрази техния нарушен дихателен капацитет.

IPI е наличен за всички три групи педиатрични пациенти (1-3 години, 3-6 години и 6-12 години) и за
възрастни пациенти. Не се предлага за новородени/бебета (пациенти на възраст до една година) и
поради това няма да се покаже на екраните за новородени/бебета.

Предупреждения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Уверете се, че типът пациент е правилно избран, преди да започнете
мониторинг. Изборът на неправилен тип пациент може да доведе до грешни
пациентски данни за IPI.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Когато е задействана аларма за ниска граница на IPI за даден пациент,
медицинският персонал трябва да прегледа състоянието на пациента, за да
определи, дали се изисква промяна в медицинските грижи.

Показване на IPI
IPI се показва на началния екран и е на разположение във всички функции на Capnostream™20p, като
опция по подразбиране, заедно с други пациентски параметри като etCO2 или SpO2. На началния екран
са на разположение както цифрови стойности, така и графика за тренд на IPI.
Опцията интегриран белодробен индекс (IPI) може да бъде деактивирана от екрана Institutional Defaults
(Настройки по-подразбиране на здравното заведение); вижте по-долу за повече информация. В режим на
измерване на новородени опцията IPI е автоматично деактивирана.

Опции за IPI
 ЗА ДА ПРОМЕНИТЕ НАСТРОЙКИТЕ НА ОПЦИЯТА IPI:
1. . На началния екран кликнете върху бутона SYSTEM (СИСТЕМА) в лентата с менюта в долната част
на екрана.
2. Ще се появи екран System Setup (Настройка на система). Преместете регулатора до параметъра,
който искате да промените, и кликнете, за да го изберете. Преместете регулатора, за да изберете
желаната настройка, и кликнете, за да я изберете. Ще се появи списък с настройките на IPI, които
могат да бъдат променени в Таблица 13 - Регулируеми опции на IPI, отдолу.
3. Преместете регулатора до бутона HOME (НАЧАЛО) и кликнете, за да изберете. Екранът ще се върне
на началния екран след няколко секунди, ако не бъдат предприети допълнителни действия на този
екран.
4. Ако алармата за IPI е деактивирана, тя няма да се показва на началния екран или на други екрани.
Тя ще бъде в списъка, но ще бъде в сив цвят на екрана Alarm Limits (Граници на аларма).
5. Промените в параметрите ще останат в сила, докато устройството бъде изключено.
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Опции за IPI
Таблица 13 - Регулируеми опции на IPI

Параметър

Варианти

Фабрична
настройка по
подразбиране

Home IPI Display
(Начално показване на IPI)

1 hour (час), 2 hour (часа),
4 hour (часа)

1 hour (час)

IPI Alert (Аларма за IPI)

Enabled/Disabled
(Активирана/деактивирана)

Disabled
(Деактивирана)

За да промените опциите за аларма и показване на IPI за постоянно, използвайте опцията за настройки
по-подразбиране на здравното заведение, описани в Настройки по подразбиране на здравното заведение
на страница 139. Настройките за начално показване на IPI могат да бъдат променени в настройките поподразбиране на здравното заведение: Екранът за тренд и алармата за ниска граница на IPI (активирани
или деактивирани) могат да бъдат променени в настройките по-подразбиране на здравното заведение:
Екран на монитора. Границите на алармата за ниска стойност на IPI могат да се променят на екрана за
настройки на здравното заведение: Граници за аларми: Задавате се на екрана за възрастни/деца.
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Въведение

Do not touch this field - it is invisible and does not appear in the
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Глава 8

Апнея за час и индекс за кислородна
десатурация
Въведение
Апнея за час
Индекс за кислородна десатурация (ODI)
Отчет за апнея и десатурация на O2
Мониторинг с A/hr и ODI
Начален екран на Smart A/hr и ODI
Опция Апнея за час (A/hr) и Индексът за кислородна десатурация (ODI)
Демо режим на A/hr и ODI

Въведение
Алгоритъмът на апнея за час (A/hr) и на индекса за кислородна десатурация (ODI) е част от семейството
на интелигентната капнография от иновативни алгоритми, разработени от Oridion. Интелигентната
капнография симулира използването на наблюдение на CO2 при активирани продукти Microstream™, за
да подобри безопасността на пациента и клиничния работен поток.
A/hr и ODI не са налични във всички места. За да оборудвате устройството с тези алгоритми, се
обърнете към Capnographyinfo@covidien.com.
A/hr и ODI осигуряват лесен начин за идентификация и количествено определяне на събития на апнея и
кислородна десатурация по време на престоя на пациента в болницата.
A/hr и ODI отчитат събития на апнея и кислородна десатурация и изчисляват съответните апнея за час
(A/hr) и индекс за кислородна десатурация (ODI). С помощта на A/hr и ODI клиницистите имат
възможност да разпознаят аномалии на вентилация и оксигенация, докато пациентите се мониторират с
Capnostream по време на престоя им в болницата. A/hr и ODI са само за възрастни пациенти (на възраст
от 22 години и повече).
A/hr и ODI се показват в реално време на началния екран и на лесен за четене екран за отчети на апнея и
десатурация на O2, които са налични за печатни отчети и във файлов формат, експортирани на USB
флаш устройство.

Апнея за час
Апнеята е период от време, през който дишането спира или е силно намалено. Апнея за час (A/hr),
изчислена от монитора Capnostream™20p, както се вижда на началния екран, предоставя отчитане на
броя паузи на най-малко 10 секунди в дишане, които пациентът е направил през последния половин час.
На екрана за отчет на апнея и десатурация на O2 A/hr е средната стойност на апнея за час през избрания
времеви период от 2, 4, 8 и 12 часа. На този екран броят събития на апнея от ≥10 секунди; 10-19 секунди;
20-30 секунди; и >30 секунди през избрания времеви период също се показват.
Тази стойност на A/hr се използва, за да покаже на помощния персонал редовността на дишането на
пациента.
Апнея за час на Capnostream™20p
В устройствотото Capnostream™20p апнея за час представлява броя на пътите в час, при които дишането
спира за десет секунди или повече. Тъй като това е отчитане за един час, пунктираните линии ще се
покажат на екрана един час след началото на мониторинга.
A/hr в момента се предлага само за възрастни пациенти и е предназначена за пациенти на възраст поне
22 години. Не се предлага за бебета (възраст 0-1) или за пациенти под 22 години.
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Индекс за кислородна десатурация (ODI)

Визуален сигнал за A/hr
Визуалният сигнал за A/hr, който се показва като звездичка до стойността на A/hr, се използва, за да
покаже на помощния персонал, че отчитането на апнея в даден едночасов период през последните
12 часа е надхвърлил зададен брой. (Стойността по подразбиране, която ще задейства визуален сигнал за
A/hr, е 10.) Звездичката ще се появи само, когато визуалният сигнал за A/hr е задействан и се
актуализира един път на всеки 10 минути. Визуалният сигнал на екрана показва на помощния персонал,
че екранът за апнея и десатурация на O2 трябва да се прегледа, за да научите повече относно моделите
на дишане на пациента. За да промените стойността, което ще включи визуално предупреждение за A/hr,
вижте Регулируеми параметри на CO2 на страница 59.

Индекс за кислородна десатурация (ODI)
Индексът за кислородна десатурация (ODI) показва “спадания” в SpO2 – което е броя пъти, през които
стойността на SpO2 е спаднала с 4% или повече от изходната линия, и се връща към изходна линия за
240 секунди или по-малко. (Това се отнася до процент на кислородна сатурация, а не процент на
текущата скорост на SpO2 на пациента). Базовата линия се създава, при разпознаване в период от
20 секунди на последователна и стабилна (в диапазона от ± 1 SpO2 точки[%]) стойност на SpO2. Тази
базова линия, която се актуализира веднъж в секунда, ще представлява закръглен максимум на SpO2 за
тези 20 секунди. Ако не може да се установи валидна базова линия, основаваща се на горната
дефиниция, то се запазва предишната базова линия.
На началния екран се показва ODI за предишния час. По-нисък ODI (в по-малко такива случаи) показва
повече стабилност на кислородната сатурация на пациента. Тъй като този индекс е отчитане за един час,
пунктираните линии ще се покажат на екрана един час след началото на мониторинга.
На екрана Apnea and O2 Desat Report (Отчет на апнея и десатурация на O2) ODI е средната стойност на
„спадания“ в SpO2 през избрания времеви период от 2, 4, 8 и 12 часа.
ODI в момента се предлага само за възрастни пациенти и е предназначен за пациенти на възраст над
22 години. Не се предлага за бебета (възраст 0-1) или за пациенти под 22 години.

Отчет за апнея и десатурация на O2
Екранните и печатни отчети на апнея и десатурация показват цялостна картина на броя събития на A/hr
и ODI през зададен времеви период от 2, 4, 8 или 12 часа. Тези отчети предоставят подробности относно
състоянието на A/hr и ODI на пациента и обща картина, която може да помогне на обслужващия
персонал да забележи трендове на пациента в тези зони. Повече инфрмация за този отчет можете да
видите Отчет за апнея и десатурация на O2 на страница 103.

Мониторинг с A/hr и ODI
При мониторинг на пациенти с A/hr и ODI, моля, вземете предвид следните съображения:
ВНИМАНИЕ:

Обърнете внимание, че A/hr и ODI не отчитат събития на хипопнея.

ВНИМАНИЕ:

Апнея за час (A/hr) и Индексът за кислородна десатурация (ODI) не
представляват и не трябва да бъдат интерпретирани като индекс за хипопнея
апнея (AHI), както се отчита от официални проучвания за полисомнография.

ВНИМАНИЕ:

Апнея за час (A/hr) и Индексът за кислородна десатурация (ODI) не
представляват и не трябва да се използват за диагностициране на нарушено
дишане при спане.

ВНИМАНИЕ:

Алармите и шумните среди могат да повлияят на стойностите на A/hr и ODI.
Вижте Забележка относно препоръки за смяна на настройки на
устройството за спящи пациенти по-долу.

ВНИМАНИЕ:

A/hr и ODI се отчитат от монитора през целия период на мониторинг;
въпреки това мониторът не може да направи разлика, ако пациентът в
действителност спи. Също така, ако пациентът отстрани сензора, мониторът
може да посочи апнея, въпреки че такава апнея не се е състояла.
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ВНИМАНИЕ:

Прилагането на опиоидна аналгезия и успокоителни може да причини
потискане на дишането, което ще доведе до събития на преходна апнея и
кислородна десатурация O2, които ще бъдат отразени в стойностите на A/hr
и ODI.

ВНИМАНИЕ:

Прочетете цялата информация за потребителя, за да гарантирате пълно
разбиране на A/hr.

ВНИМАНИЕ:

Стойностите на ODI могат да бъдат засегнати от алгоритмите, използвани
от модула за пулсова оксиметрия.

Забележка:

Обърнете внимание, че типът пациент се използва за изчисляване на A/hr и ODI.
Поради тази причина е важно да изберете правилно типа пациент. По същата
причина смяната на типа пациент (от възрастни към деца например) ще изчисти
данните за A/hr и ODI, които са запаметени за текущия пациент. Заглавията на
A/hr и ODI няма да се покажат за бебета/новородени или за деца.

Забележка:

На началния екран няма да се показват данни за A/hr или ODI за първия час
мониторинг, тъй като A/hr и ODI показват броя събития през последния час. След
като е изминал един час мониторинг, те ще се покажат на началния екран.

Забележка:

Когато използвате А/hr и ODI на Capnostream™20p A/hr and ODI при спящ пациент,
се препоръчва устройството Capnostream™20p да бъде прикрепено към
централна станция за мониторинг, на която да се чуват алармите. След като
направите това, звуковият сигнал на монитора Capnostream™20p до леглото на
пациента може да бъде деактивиран, така че да не нарушава съня на пациента.
Звучащите аларми се спират с помощта на SYSTEM>SERVICE>Service password
(СИСТЕМА>УСЛУГЕ> Сервизна парола) (вижте Парола за сервизиране на
Capnostream™ на страница 161) >INST DEFAULTS>MONITOR (НАСТРОЙКИ НА
ЗДРАВНОТО ЗАВЕДЕНИЕ >:МОНИТОР). В списъка с опции на този екран
променете AUDIO ALARM VOLUME (СИЛА НА ЗВУКА НА ЗВУКОВАТА АЛАРМА) на
AUDIO OFF (ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗВУКА). Това трябва да се извърши, ако
Capnostream™20p е под постоянно наблюдение чрез връзка към централна
станция (или други средства за наблюдение), така че помощният персонал да
обърне внимание на пациентските аларми, докато звуковият сигнал на
прикреватното устройство Capnostream™20p е изключен.

Начален екран на Smart A/hr и ODI
A/hr и ODI се показват на началния екран и са на разположение във всички функции на
Capnostream™20p като опция по подразбиране, заедно с други пациентски параметри като EtCO2 или
SpO2.
Опцията A/hr и ODI може да бъде деактивирана от екрана SYSTEM (СИСТЕМА) или от екрана за
настройки по-подразбиране на здравното заведение; вижте по-долу за повече информация. За
бебета/новородени и педиатрични пациенти опцията Smart A/hr и ODI е деактивирана автоматично.

Опция Апнея за час (A/hr) и Индексът за кислородна десатурация (ODI)
 ЗА ДА ПРОМЕНИТЕ НАСТРОЙКИТЕ НА ОПЦИЯТА АПНЕЯ ЗА ЧАС (A/HR) И ИНДЕКСЪТ ЗА КИСЛОРОДНА
ДЕСАТУРАЦИЯ (ODI):
1. . На началния екран кликнете върху бутона SYSTEM (СИСТЕМА) в лентата с менюта в долната част
на екрана.
2. Ще се появи екран System Setup (Настройка на система). Променете A/hr, ODI DISPLAY
(ПОКАЗВАНЕ НА A/hr, ODI) на ENABLED (АКТИВИРАНО) или DISABLED (ДЕАКТИВИРАНО)
според желанието ви.
3. Преместете регулатора до бутона HOME (НАЧАЛО) и кликнете, за да изберете. Екранът ще се върне
на началния екран след няколко секунди, ако не бъдат предприети допълнителни действия на този
екран.
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4. Промените в A/hr и ODI ще останат в сила, докато устройството бъде изключено.
За да промените опцията A/hr и ODI за постоянно, използвайте опцията за настройки по-подразбиране
на здравното заведение, описани в Настройки по подразбиране на здравното заведение на страница 139.

Демо режим на A/hr и ODI
За преглед на A/hr и ODI без свързване на пациент можете да зададете монитора на демо режим, като
кликнете върху System>Service>Enter Service Password>Demo Mode (Система>Сервизиране>
Въвеждане на парола за сервизиране>Демо режим). (За паролата за сервизиране вижте Парола за
сервизиране на Capnostream™ на страница 161.)
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Закъснение на аларма
Типове аларми
Режим на готовност на параметър
Заглушаване на аларма
Промяна на границите на алармата
Тестване на настройките на алармата
Аларми за SpO2 и SatSeconds
Граници на аларма - Фабрични настройки по подразбиране

Въведение
Capnostream™20p задейства аларми, свързани със състоянието на пациента, както и грешки на
оборудването. Алармите предупреждават обслужващия персонал, че състоянието на пациента е извън
предварително зададени граници или показват неизправност или работно състояние на хардуера на
монитора.
Мониторът съдържа четири нива на аларми и предупреждения, като всяко е определено от набор
звукови и/или визуални индикации:

•
•
•
•

Аларми с висок приоритет
Аларми със среден приоритет
Предупреждения
Тихи предупреждения

Алармите с висок приоритет се предоставят с опцията за задаване на червени спешни аларми за всеки
проблем с аларма, както възможността за задаване на жълти предупредителни аларми за всеки проблем
с аларма, ако е необходимо, за да се позволи на клинициста да следва развиващите се алармени
ситуации.
Таблицата по-долу описва как са обозначени алармите:
Таблица 14 - Индикации на алармите

Вид аларма

Индикатори
Звукови

Аларми (пациент)
с висок приоритет
(червени спешни
пациентски
аларми с висок
приоритет)
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Многократен
звуков сигнал

Цифрови
Мигащ червен
светодиод (except
NO BREATH)
(с изключение на
БЕЗ ДИШАНЕ)

Съобщения
Поле за
съобщения

Светлинен
индикатор
Мига в червено
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Вид аларма

Индикатори
Звукови

Цифрови

Съобщения

Светлинен
индикатор

Аларма (пациент)
с висок приоритет
NO BREATH (БЕЗ
ДИШАНЕ)

Многократен
звуков сигнал

Цифровата
стойност се
връща на нула (0)

Поле за
съобщения (с
индикация за
изминало време
от NO BREATH
(БЕЗ ДИШАНЕ)) и
в полето на
вълнообразната
графика

Мига в червено

Жълти
предупредителни
аларми

Няма

Мига в жълто

Поле за
съобщения

Мига в жълто

Среден приоритет

Повтарящ се
троен звуков
сигнал

Не е налично

Поле за
съобщения (някои
съобщения също
така в полето на
вълнообразната
графика – вижте
по-долу)

Свети в жълто

Предупреждения

Единичен звуков
сигнал

Не е налично

Поле за
съобщения

Не е налично

Тихи
предупреждения

Няма

Не е налично

Поле за
съобщения

Не е налично

Някои съобщения се показват в полето за вълнообразна графика, както и в полето за съобщения; тези
съобщения са:
Съобщения в полето на вълнообразната графика на CO2:
 FILTERLINE BLOCKAGE (FILTERLINE Е ЗАПУШЕНА)
 PERFORMING AUTO ZERO (ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТ. НУЛИРАНЕ)
 CLEARING FILTER LINE (ИЗЧИСТВАНЕ НА FILTER LINE)
 CO2 ERROR (ГРЕШКА НА CO2)
 CO2 STANDBY (ГОТОВНОСТ НА CO2)
 FILTERLINE DISCONNECTED (FILTERLINE Е ИЗКЛЮЧЕНА)
Съобщения в зоната на кривата на SpO2 Waveform Area Messages (когато има крива за SpO2 вместо
информация за IPI):
 SpO2 SENSOR NOT ON PATIENT (СЕНЗОРЪТ ЗА SpO2 НЕ Е НА ПАЦИЕНТА)
 SpO2 STANDBY (ГОТОВНОСТ НА SpO2)
 SpO2 SENSOR DISCONNECTED (СЕНЗОРЪТ ЗА SpO2 Е ИЗКЛЮЧЕН)
 SPO2 ERROR (ГРЕШКА НА SPO2)
 SpO2 SENSOR ERROR (ГРЕШКА В СЕНЗОРА ЗА SpO2)
 PULSE NOT FOUND (НЕ Е ОТКРИТ ПУЛС)
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Показване на аларма
За да разгледа индикаторите за визуални аларми, операторът трябва да е застанал пред дисплея на
монитора. За да чуе звуковите сигнали, операторът може да се намира на произволно място в близост до
монитора (в обхват от 360°).
Алармите се показват на видно място в цифровия раздел в реално време на всички екрани чрез мигане
на цифровата стойност и смяна на цвета на фона на цифрата: фонът на цифровата стойност ще мига в
червено, ако стойността премине прага на границата на пациентската (спешна) аларма с висок
приоритет и ще мига в жълто, ако стойността премине прага на границата на предупредителната аларма.
(Последното е от значение само, ако границите на предупредителните аларми, които са допълнителни,
са активирани.)
Алармите също така се показват на всички екрани в зоната на горния колонтитул, за да осигурят на
помощния персонал незабавно въвеждане на аларми. Предпочитанията за показване на аларми в зоната
на горния колонтитул са описани в Приоритети на съобщенията на страница 80.
В допълнение, съобщението "NO BREATH" (БЕЗ ДИШАНЕ) и "FILTERLINE BLOCKED" (FILTERLINE
Е БЛОКИРАН) се показва в зоната на вълнообразната графика на CO2, както и в горния колонтитул, ако
състоянието на тази аларма съществува. Ако опцията за цифров начален екран е показана (така че да
няма зона на вълнообразната графика), съобщението ще се появи само в зоната на горния колонтитул.
По същия начин съобщението "SpO2 SENSOR NOT ON PATIENT" (СЕНЗОРЪТ ЗА SpO2 НЕ Е НА
ПАЦИЕНТА) се показва в зоната на вълнообразната графика на SpO2, както и в горния колонтитул, ако
състоянието на тази аларма съществува. Ако опцията интегриран белодробен индекс (IPI) е активирана
или е показан цифровият начален екран (така че да няма зона на вълнообразната графика), съобщението
ще се появи само в зоната на горния колонтитул.
Алармите за конкретен пациент през определен период от време могат да бъдат прегледани в екрана за
тренд (вижте Глава 10 Използване на трендове на страница 93 за повече подробности).
Capnostream™20p също така осигурява екрана Alarm Review (Преглед на алармите), който показва
абсолютния номер на всеки тип аларма, генерирана през последния час за пациента, който в момента се
мониторира. Екранът за преглед на алармите се вижда на Фигура 28 - Екран за преглед на аларми на
Capnostream™20p, отдолу.
Този екран позволява на обслужващия персонал да види с един поглед колко аларми са били генерирани
от пациента през последния един час, за да може да се прецени състоянието на пациента. Това се
постига чрез кликване на мекия бутон ALARMS (АЛАРМИ) на лентата с менюта от началния екран или
от екрана за тренд.
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Фигура 28 - Екран за преглед на аларми на Capnostream™20p

Екранът за преглед на алармите покрива следните аларми:
 No Breath Alarm (Аларма за състояние без дишане)
 EtCO2 High and Low Alarms (Аларми за висока и ниска граница на EtCO2)
 Respiration Rate High and Low Alarms (Аларми за висока и ниска граница на дихателна честота)
 SpO2 High and Low Alarms (Аларми за висока и ниска граница на SpO2)
 Pulse Rate High and Low Alarms (Аларми за висока и ниска граница на пулсова честота)
 IPI Low Alert (Аларма за ниска граница на IPI)
Редът, в който параметрите се показват на този екран, може да бъде променен от екрана за настройки
по-подразбиране на здравното заведение (след като се направи промяна, тя ще засегне както този екран,
така и екраните за тренд). Вижте Промяна на реда на параметрите на показването на тренда на
страница 145 за повече информация.
Екранът Alarm Review (Преглед на алармите) показва абсолютния брой аларми, който е възникнал през
последния един час. Всеки тип аларма е обозначен от хоризонтална лента с различен цвят, оразмерена,
за да представи количеството аларми. Броят аларми се показва вдясно от лентата. Тънките червени
вертикални линии, които се виждат на лентата показват точката, в която е възникнала промяна в
границите на алармата.
Всички показани аларми се базират на границата на пациентската (спешна) аларма с висок приоритет,
зададена на устройството. Например, ако алармата за висока граница на etCO2 е зададена на 60, ниво от
60 ще бъде показано на екрана Alarm Review (Преглед на алармите) за висока граница на etCO2, вляво от
горната бяла лента. Ако границата на алармата е променена, текущата граница ще се появи, но броят
аларми ще отрази границата при възникването на алармата, като по този начин точно представлява броя
аларми, които са възникнали при всяка различна граница на аларма.
Екранът Alarm Review (Преглед на алармите) ще бъде изчистен, ако мониторът се изключи или ако
паметта на тренда е изчистена.
Преносим крайлеглови монитор Capnograph/Пулсов оксиметър
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Екранът Alarm Review (Преглед на алармите) ще показва аларми за последния един час, ако мониторът е
работил в продължение на час или повече. Ако мониторът е работил за по-малко от един час, екранът ще
показва данни от момента, когато мониторът е включен. Ако паметта на тренда е била изчистена, ще се
покажат данни от момента на изчистване на паметта на тренда.

Приоритети на съобщенията
Алармите и предупредителните съобщения се показват в зоната на горния колонтитул на монитора по
реда на приоритета. Когато има аларма, ще се появи само аларменото съобщение в полето за съобщения
и няма да се покаже предупредително съобщение, докато състоянието на алармата не бъде изчистено.
Например ако има RR HIGH ALARM (АЛАРМА ЗА ВИСОКА ГРАНИЦА НА ДИХАТЕЛНА ЧЕСТОТА),
това алармено съобщение ще се появи в полето за съобщения и предупредителното съобщение SPO2
WEAK (СЛАБ SPO2). REPOSITION SENSOR. (ПРЕМЕСТВАНЕ НА СЕНЗОРА.) няма да се покаже,
въпреки че състоянието за генериране на това съобщение съществува.
Ако съществува повече от едно състояние за аларма, мониторът ще показва всяко алармено съобщение
за около 4 секунди и ще продължи да повтаря съобщението на свой ред, докато състоянията на алармите
се изчистят. Например съобщенията RR HIGH ALARM (АЛАРМА ЗА ВИСОКА ГРАНИЦА НА
ДИХАТЕЛНА ЧЕСТОТА)и SpO2 LOW ALARM (АЛАРМА ЗА НИСКА ГРАНИЦА НА SpO2) ще се
редуват в полето за съобщения.
Ако не съществува състояние за аларма, но съществува повече от едно състояние на предупредително
съобщение, то ще се появи за четири секунди, както е описано по-горе. Предупредителното съобщение
ще продължи да се показва, докато състоянието не бъде изчистено или не възникне състояние на аларма,
и аларменото съобщение се показва вместо предупредителното съобщение.

Закъснение на аларма
Capnostream™20p предоставя опция за закъснение на аларми (както звукови аларми, така и алармени
индикатори на екрана) от няколко секунди. Ако се използва тази опция, сигналът на алармата (звуков
или визуален) няма да се появи, ако състоянието на алармата продължава да присъства след времето на
закъснение, което е било зададено.
Алармите за висока граница на EtCO2, дихателна честота и пулсова честота и алармите за ниска граница
на SpO2 и пулсова честота могат да бъдат забавени с 10, 15, 20 или 30 секунди или въобще да не бъдат
забавени (деактивирано закъснение на алармата). Опцията по подразбиране е деактивирано закъснение
на алармата. Тази опция е на разположение за всички типове пациенти.
Закъснението на алармата може да бъде зададено от екрана за настройки по-подразбиране на здравното
заведение, до които можете да стигнете чрез SYSTEM>SERVICE>Input Service Password>INST
DEFAULTS>ALARM LIMITS>SET ALARM DELAY (СИСТЕМА>СЕРВИЗИРАНЕ>Въвеждане на
парола за сервизиране>НАСТРОЙКА ПО ПОДРАЗБИРАНЕ НА ЗДРАВНОТО
ЗАВЕДЕНИЕ>ГРАНИЦИ НА АЛАРМАТА>ЗАДАВАНЕ НА ЗАКЪСНЕНИЕ НА АЛАРМАТА).

Типове аларми
Пациентските (спешни) аларми с висок приоритет показват, че конкретният параметър е превишил
зададените граници. Граница на алармата по подразбиране е предвидена за всяка алармена ситуация.
Границите за аларми могат да бъдат променени, за да отговаря на изискванията на конкретното здравно
заведение, ако желаете.
В допълнение към това Capnostream™20p предоставя възможност да зададете по-ниски стойности на
нивата на предупредителна аларма за пациентски аларми, отколкото зададените стойности за стандартна
пациентска (спешна) аларма с висок приоритет, за да се предоставя информация за болногледачите и да
да им бъде дадена възможност да се заемат със ситуацията, преди да е станала критична.
Предупредителните аларми са деактивирани по подразбиране. Ако те бъдат активирани, се предвижда
граница, която е между границата на алармата с висок приоритет и нормалното (здравословно) ниво за
80

Преносим крайлеглови монитор Capnograph/Пулсов оксиметър

Типове аларми

всяка алармена ситуация, и могат да бъдат настроени така, че да осигуряват предупредителна аларма.
За да активирате тези аларми, вижте Промяна на границите на алармата на страница 89.
Съответната цифра на дисплея ще започне да мига в жълто, ако цифрата достигне границата на
предупредителната аларма или в червено, ако достигне границата на пациентската (спешна) аларма с
висок приоритет. Също така, светодиодите на червената аларма и жълтите предупредителни светодиоди
ще светнат по подходящ начин. Ако потребителят не желае да използва тази предупредителна аларма,
той може да зададе както пациентските (спешни) аларми с висок приоритет, така и предупредителните
аларми за тази аларма на същите граници (вижте Промяна на границите на алармата на страница 89).
Тогава ще се включи само пациентската (спешна) аларма с висок приоритет. Можете също така да се
върнете към система на едно ниво за всички аларми, като натиснете бутона за деактивиране на
предупреждение.
Всички записи и цифров отчет на пациентски аларми включват както пациентските (спешни) аларми с
висок приоритет, така и предупредителните аларми.
В допълнение се предоставят аларми със среден приоритет, които сигнализират клинициста за проблеми
с устройството (за разлика от проблеми с пациента, които се покриват от алармите с висок приоритет).
Следва пример, който е само за илюстрация, и показва как пациентската (спешна) аларма с висок
приоритет и жълтата предупредителна аларма се показват на монитора.

Фигура 29 - Пример, показващ аларми

В примера по-горе дихателната честота (RR) е надвишила горната граница за аларма на дихателна
честота (RR). Показанията за RR ще мигат в червено, червената стрелка, сочеща нагоре, показва, че
горната граница е надвишена и съобщението RR HIGH ALARM (АЛАРМА ЗА ГОРНА ГРАНИЦА НА
RR) се показва в полето за съобщения в горната част на екрана. В допълнение стойността на IPI е под
границата на алармата за ниска граница на IPI, посочено от стойността на IPI, мигаща в червено, и
червената стрелка, която сочи надолу. Съобщението IPI LOW ALARM (АЛАРМА ЗА НИСКА ГРАНИЦА
НА IPI) също ще се появи в горния колонтитул на екрана (последователно с RR HIGH ALARM
(АЛАРМА ЗА ГОРНА ГРАНИЦА НА RR)).
Жълтият фон на стойността на SpO2, заедно с жълтата стрелка, сочеща надолу, показват, че нивото на
предупредителната аларма на SpO2 LOW (НИСКА ГРАНИЦА НА SpO2) е надвишено.
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Аларми с висок приоритет
Таблица 15 - Аларми с висок приоритет

Съобщение

Описание

Коригиращо действие

NO BREATH XXX SECONDS
(БЕЗ ДИШАНЕ ЗА XXX
СЕКУНДИ)

Не е открито валидно дишане
в продължение на xxx секунди

Пациентът се нуждае от
незабавна медицинска помощ.

EtCO2 High Alarm (Аларма за
високо ниво на EtCO2)

etCO2 е над горната граница
на алармата.

Пациентът се нуждае от
незабавна медицинска помощ.

EtCO2 High Alarm (Аларма за
ниско ниво на EtCO2)

etCO2 е под долната граница
на алармата.

Пациентът се нуждае от
незабавна медицинска помощ.

RR HIGH ALARM (АЛАРМА ЗА
ГОРНА ГРАНИЦА НА RR)

Дихателната честота (RR) е
над горната граница на
алармата.

Пациентът се нуждае от
незабавна медицинска помощ.

RR LOW ALARM (АЛАРМА ЗА
ДОЛНА ГРАНИЦА НА RR)

Дихателната честота (RR) е
под долната граница на
алармата.

Пациентът се нуждае от
незабавна медицинска помощ.

SPO2 HIGH ALARM (АЛАРМА
ЗА ВИСОКО НИВО НА SPO2)

SpO2 е над горната граница на
алармата.

Пациентът се нуждае от
незабавна медицинска помощ.

SPO2 LOW ALARM (АЛАРМА
ЗА НИСКО НИВО НА SPO2)

SpO2 е под долната граница
на алармата.

Пациентът се нуждае от
незабавна медицинска помощ.

PULSE RATE HIGH ALARM
(АЛАРМА ЗА ВИСОКА
ГРАНИЦА НА ПУЛСОВА
ЧЕСТОТА)

Пулсовата честота е над
горната граница на алармата.

Пациентът се нуждае от
незабавна медицинска помощ.

PULSE RATE LOW ALARM
(АЛАРМА ЗА НИСКА
ГРАНИЦА НА ПУЛСОВА
ЧЕСТОТА)

Пулсовата честота е под
долната граница на алармата.

Пациентът се нуждае от
незабавна медицинска помощ.

FiCO2 HIGH ALARM (АЛАРМА
ЗА ВИСОКА ГРАНИЦА НА
FiCO2)

FiCO2 е над горната граница
на алармата.

Пациентът се нуждае от
незабавна медицинска помощ.

IPI LOW ALARM (АЛАРМА ЗА
НИСКА ГРАНИЦА НА IPI)

IPI е под долната граница на
алармата.

Пациентът се нуждае от
незабавна медицинска помощ.

SYSTEM RESET, CHECK
SETTINGS (НУЛИРАНЕ НА
СИСТЕМАТА, ПРОВЕРЕТЕ
НАСТРОЙКИТЕ)

Системата се е нулирала и ще
се върне към настройките по
подразбиране на здравното
заведение.

Нулирайте границите на
алармите и други настройки,
за да отговарят на
изискванията на
мониторирания пациент.

*

IPI LOW ALARM (АЛАРМА ЗА НИСКА ГРАНИЦА НА IPI) е аларма, която има за цел да
покаже на лекаря промяна в състоянието на пациента. Когато тази аларма се появи, нивата на
други параметри на пациента трябва да бъдат оценени.

Аларми със среден приоритет
Таблица 16 - Аларми със среден приоритет

Съобщение
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Описание

Коригиращо действие

CO2 ERROR (ГРЕШКА
НА CO2)

Възникнала е неизправност,
която забранява работата на
функцията CO2.

Свържете се с упълномощен
персонал на Medtronic.

SPO2 ERROR (ГРЕШКА
НА SPO2)

Възникнала е неизправност,
която забранява работата на
функцията SpO2.

Свържете се с упълномощен
персонал на Medtronic.
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Съобщение

Описание

Коригиращо действие

SpO2 SENSOR ERROR
(ГРЕШКА В СЕНЗОРА ЗА
SpO2)

Свързаният към устройството
сензор за SpO2 не работи.

Свържете се с упълномощен
персонал на Medtronic.

PULSE NOT FOUND
(НЕ Е ОТКРИТ ПУЛС)

Не се открива пулс.

Пациентът се нуждае от
незабавна медицинска помощ.
Преместете сензора на пациента.

FILTERLINE
DISCONNECTED
(FILTERLINE Е
ИЗКЛЮЧЕНА)

Няма свързана FilterLine™ към
устройството.

Ще настъпи само, когато е
активиран Parameter Standby
(Режим на готовност на
параметъра).
Поставете FilterLine™ в порта на
CO2 на устройството.

SpO2 SENSOR
DISCONNECTED
(СЕНЗОРЪТ ЗА SpO2 Е
ИЗКЛЮЧЕН)

Няма свързан сензор за SpO2
към устройството.

Ще настъпи само, когато е
активиран Parameter Standby
(Режим на готовност на
параметъра).
Поставете сензор за SpO2 в порта
на SpO2 на устройството.

SpO2 SENSOR NOT ON
PATIENT (СЕНЗОРЪТ ЗА
SpO2 НЕ Е НА
ПАЦИЕНТА)

Сензорът не е на пациента.

Поставете правилно сензора на
пациента.

REPLACE SpO2 CABLE
(СМЕНЕТЕ КАБЕЛА ЗА
SpO2)

Кабелът за SpO2 е дефектен.

Сменете кабела за SpO2.

FILTERLINE BLOCKAGE
(FILTERLINE Е
ЗАПУШЕНА)

FilterLine™ е прегъната или
запушена.

Изключете и свържете отново
FilterLine™ Проверете дихателния
адаптер и ако е необходимо,
сменете FilterLine™.

BATTERY LOW
(ИЗТОЩЕНА БАТЕРИЯ)

Нивото на зареждане на
батерията е ниско и мониторът
скоро ще изключи.

Свържете монитора към АС
захранване.

REMOTE SYSTEM
DISCONNECTED
(ДИСТАНЦИОННАТА
СИСТЕМА Е
ИЗКЛЮЧЕНА)

Capnostream™20p вече не е
свързан към дистанционна
система. Това съобщение ще се
изписва само, ако е активирано
от хост компютър и може да
има различна формулировка,
ако така е програмирано от хост
компютъра.

Проверете връзката с
дистанционната система.

Предупредителни съобщения
Таблица 17 - Предупредителни съобщения

Съобщение

Описание

CLEARING FILTERLINE (ПОЧИСТВАНЕ НА
FILTERLINE)

FilterLine™ е прегъната или запушена с вода.
Показва се по време на почистване, докато
FilterLine™ не се отпуши или се установи
състояние на запушване.

NO USB DEVICE FOUND (НЯМА ОТКРИТО
USB УСТРОЙСТВО)

Няма свързано валидно устройство за флаш
памет към USB порта.

USB FLASH FULL (USB ФЛАШ ПАМЕТТА Е
ПЪЛНА)

Няма място на USB устройството с флаш
памет.

USB TIME OUT (ПРЕКЪСВАНЕ НА USB)

USB комуникацията е спряла, поради липса на
отговор от USB устройството.
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Съобщение

Описание

SPO2 WEAK (СЛАБ SPO2). REPOSITION
SENSOR (ПРЕМЕСТВАНЕ НА СЕНЗОРА).
SPO2 WEAK (СЛАБ SPO2). TOO MUCH LIGHT
(ТВЪРДЕ МНОГО СВЕТЛИНА).
SPO2 WEAK (СЛАБ SPO2). TRY EAR SENSOR
(ОПИТАЙТЕ СЪС СЕНЗОР ЗА УШИ).
SPO2 WEAK (СЛАБ SPO2). TRY NASAL
SENSOR (ОПИТАЙТЕ С НАЗАЛЕН СЕНЗОР).
SPO2 WEAK (СЛАБ SPO2). TRY ADHESIVE
SENSOR (ОПИТАЙТЕ С АДХЕЗИВЕН
СЕНЗОР)
SPO2 WEAK (СЛАБ SPO2). TRY USING
HEADBAND (ПРОБВАЙТЕ С ЛЕНТА ЗА
ГЛАВА)
SPO2 WEAK (СЛАБ SPO2). SENSOR TOO
COLD (СЕНЗОРЪТ Е ПРЕКАЛЕНО СТУДЕН).
SPO2 WEAK (СЛАБ SPO2). CHECK BANDAGE
(ПРОВЕРЕТЕ ПРЕВРЪЗКАТА).
SPO2 WEAK (СЛАБ SPO2). NAIL POLISH (ЛАК
ЗА НОКТИ)?
SPO2 WEAK (СЛАБ SPO2). SENSOR TOO
TIGHT (СЕНЗОРЪТ Е ПРЕКАЛЕНО
СТЕГНАТ)?
SPO2 WEAK DUE TO INTERFERENCE (SPO2 Е
СЛАБ ПОРАДИ СМУЩЕНИЯ).
SPO2 WEAK (СЛАБ SPO2). CLEAN SENSOR
SITE (ПОЧИСТЕТЕ МЯСТОТО НА СЕНЗОРА).

Модулът за SpO2 открива слаб пулс и предлага
евентуални причини.

Тихи предупреждения
Таблица 18 - Тихи предупредителни съобщения

Съобщение
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Описание

CO2 WARM UP
(ПОДГРЯВАНЕ НА CO2)

Модулът на CO2 се подготвя за работа.

CO2 READY (CO2 Е ГОТОВ)

Преди първото измерване на CO2, след като FilterLine™ е
свързана и преди да бъде отчетено дишането на пациента,
CO2 READY (CO2 Е ГОТОВ) замества съобщението CO2
WARM-UP (ПОДГРЯВАНЕ НА CO2).

CALIBRATION REQUIRED
(НЕОБХОДИМО Е
КАЛИБРИРАНЕ)

Калибрирането на CO2 е закъсняло.

MAINTENANCE REQUIRED
(НЕОБХОДИМА Е ПОДДРЪЖКА)

Поддръжката на CO2 е закъсняла.

PERFORMING AUTOZERO
(ИЗВЪРШВАНЕ НА
АВТОМАТИЧНО НУЛИРАНЕ)

Мониторът автоматично извършва калибриране на нула.

USB DATA TRANSFER IN
PROGRESS (ПРЕНОСЪТ НА
ДАННИ ПРЕЗ USB Е В
ПРОГРЕС)

Предаването на данни през USB е в прогрес.

RS-232 DATA TRANSFER IN
PROGRESS* (ПРЕНОСЪТ НА
RS-232 ДАННИ Е В ПРОГРЕС)

Предаването на RS-232 данни е в прогрес.

USB DATA TRANSFER ABORTED
(ПРЕНОСЪТ НА ДАННИ ПРЕЗ
USB Е ПРЕУСТАНОВЕН)

Предаването на данни през USB е спряно.
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Съобщение

Описание

RS-232 DATA TRANSFER
ABORTED (ПРЕНОСЪТ НА
RS-232 ДАННИ Е
ПРЕУСТАНОВЕНО)

Предаването на RS-232 данни е спряно.

USB DEVICE FAILED (USB
УСТРОЙСТВОТО Е
НЕИЗПРАВНО)

USB устройството, свързано към монитора е неизправно.

REPORT TRANSFER COMPLETE
(ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ОТЧЕТИ
ПРИКЛЮЧИ)

Предаването на данни приключи.

CO2 MONITORING HAS BEEN
OFF FOR HH:MM
(МОНИТОРИНГЪТ НА CO2 Е
ИЗКЛЮЧЕН В ПРОДЪЛЖЕНИЕ
НА ЧЧ:ММ)

Показва часовете и минутите, през които помпата е била
изключена по време на режима PUMP OFF (ИЗКЛЮЧЕНА
ПОМПА).

DEMO MODE - PRERECORDED
DATA (ДЕМО РЕЖИМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСАНИ
ДАННИ)

Показва се по време на демо режим, когато няма друго
показано съобщение.

SPO2 LOW ALARM LIMIT
(ГРАНИЦА ЗА НИСКО НИВО НА
SPO2): XX

Показва дали ниската граница на алармата за SpO2 е
зададена под 85%.

REMOTE SYSTEM CONNECTED*
(СВЪРЗАНА Е ДИСТАНЦИОННА
СИСТЕМА)

Capnostream™20p вече е свързан към дистанционна
система. Това съобщение ще се изписва само, ако е
активирано от хост компютър и може да има различна
формулировка, ако така е програмирано от хост компютъра.

REMOTE SYSTEM
DISCONNECTED*
(ДИСТАНЦИОННАТА СИСТЕМА
Е ИЗКЛЮЧЕНА)

Capnostream™20p вече не е свързан към дистанционна
система. Това съобщение ще се изписва само, ако е
активирано от хост компютър и може да има различна
формулировка, ако така е програмирано от хост компютъра.

INCOMPATIBLE SOFTWARE
VERSION (НЕСЪВМЕСТИМА
СОФТУЕРНА ВЕРСИЯ)

Показва се по време на прехвърляне на настройки по
подразбиране на здравното заведение.

NO FILE FOUND (НЯМА ОТКРИТ
ФАЙЛ)

Показва се по време на прехвърляне на настройки по
подразбиране на здравното заведение.

A/hr REQUIRES 1 HOUR OF
DATA (A/hr ИЗИСКВА 1 ЧАС
ДАННИ) (ако е налично)

A/hr не се показва, тъй като е необходим един час данни, за
да се изчисли тази стойност, а един пълен час данни още не
е на разположение.

ODI REQUIRES 1 HOUR OF DATA
(ODI ИЗИСКВА 1 ЧАС ДАННИ)
(ако е налично)

ODI не се показва, тъй като е необходим един час данни, за
да се изчисли тази стойност, а един пълен час данни още не
е на разположение.

СЩ2 ЫЕФТВИН
(ГОТОВНОСТ НА СЩ2)

Активиран режим на готовност за CO2.

ЫзЩ2 ЫЕФТВИН
(ГОТОВНОСТ НА ЫзЩ2)

Активиран е режим на готовност на SpO2.

NO BATTERY INSTALLED
(НЕ Е ПОСТАВЕНА БАТЕРИЯ)

В устройството няма поставена батерия.

* Когато се използва с дистанционна система, това съобщение може да се покаже с различна
формулировка, ако така е програмирано от хост компютъра. Хост компютърът може също така
да стартира съобщение, което ще се показва след спирането на комуникацията.
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Режим на готовност на параметър
Има опция за поставяне на монитора в режим на готовност за отделен параметър за капнография и
пулсова оксиметрия. След като е в този режим, потребителят може да активира Parameter Standby
(Режим на готовност на параметъра), както се изисква. Целта на тази опция е да се активира ситуация, в
която устройството ще алармира, когато има изключена линия за измерване/сензор от устройството, но
позволява на потребителя да изключи тази опция по желание.
Опциите са както следва:
По подразбиране
Стандартно
наблюдение

ДЕЙСТВИЕ 1
В Настройки по
подразбиране на
здравното заведение

ДЕЙСТВИЕ 2
Активиране чрез
2-секундно натискане на
бутона за заглушаване на
алармите от предната
страна на монитора.

Продължение на стандартното
наблюдение При изключване на
линията за проби за CO2 или SpO2
само със съобщение на екрана, а по
време на изключен сензор за SpO2 от
пациента, звукова аларма от среден
приоритет и съобщение на екрана.

Не активирайте
готовността за
параметър при
капнография. Ако
линията за CO2
проби е изключена,
звукова аларма и
съобщение на
екрана.

Активиране на
готовност на
параметър

Активиране на
готовност за
параметър при
капнография; При
изключена линия
за проби за CO2 се
показва само
съобщение на
екрана.

Не активирайте
готовността за
параметър за пулсова
оксиметрия. При
изключен сензор за
SpO2 от устройството
или пациента, звукова
аларма и съобщение
на екрана

Активиране на
готовност за
параметър при
пулсова оксиметрия;
При изключена линия
за проби за CO2 се
показва само
съобщение на екрана.

В стандартен режим (когато режимът на готовност на параметъра е изключен), отстраняването на
FilterLine™ или сензора/удължителния кабел за SpO2 от устройството ще доведе до появата на
съобщение на екрана (FILTERLINE DISCONNECTED (FILTERLINE Е ИЗКЛЮЧЕНА) или SpO2
SENSOR DISCONNECTED (СЕНЗОРЪТ ЗА SpO2 Е ИЗКЛЮЧЕН), според приложимото, но няма да
прозвучи аларма. Отстраняването на сензора за SpO2 от пациента ще задейства звукова аларма и екранно
съобщение. По подразбиране режимът за готовност на параметър е деактивиран.
Когато режимът на готовност на параметъра е активиран, след свързването и изключването на
FilterLine™ от устройството ще прозвучи аларма със среден приоритет FILTERLINE DISCONNECTED
(FILTERLINE Е ИЗКЛЮЧЕНА). По същия начин, след свързването и изключването на
сензор/удължителен кабел за пулсова оксиметрия от устройството, ще прозвучи аларма със среден
приоритет SPO2 SENSOR DISCONNECTED (СЕНЗОРЪТ ЗА SPO2 Е ИЗКЛЮЧЕН). Целта на тази
аларма е да се предотврати неупълномощеното изключване на сензор за FilterLine™/SpO2 от
устройството, евентуално от пациент или посетител на пациент.
Когато режимът на готовност на параметъра е активиран, отстраняването на сензор за SpO2 от пациента
ще задейства звукова аларма и екранно съобщение, както се случва в стандартен режим.
Режимът на готовност на параметъра може да бъде активиран, като влезете в SYSTEM
(СИСТЕМА)>SERVICE (СЕРВИЗИРАНЕ)>Enter Service password (Въвеждане на парола за
сервизиране)>INST DEFAULTS (НАСТРОЙКА ПО ПОДРАЗБИРАНЕ НА ЗДРАВНОТО
ЗАВЕДЕНИЕ)>MONITOR (МОНИТОР)>завъртете PARAMETER STANDBY MODE (РЕЖИМ НА
ГОТОВНОСТ НА ПАРАМЕТЪРА) на ENABLED (АКТИВИРАН). Върнете се към началния екран, като
кликнете върху BACK>BACK>HOME (НАЗАД>НАЗАД>НАЧАЛО).
Въпреки това, може да има ситуации, в които клиницистите искат да използват режим на готовност на
параметъра, но не искат тези аларми да звучат за изключена FilterLine или сензор за SpO2, защото са
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упълномощили изключването. За тези ситуации мониторът предоставя опция за поставяне на един или
два параметъра в режим на готовност, докато тези дейности се извършват.
След като режимът на готовност на параметъра е активиран съгласно настройките по подразбиране на
здравното заведение, той може да се активира както следва:
1. Отстранете FilterLine™ и/или сензора за SpO2 от устройството или отстранете сензора за SpO2 от
пациента.
Забележка:

Режимът на готовност на параметъра капнография може да се активира само, ако
в момента е активирана аларма за изключена FilterLine™, или ако FilterLine™ още
не е била свързана към устройството към момента на включването й. По същия
начин режимът на готовност на параметъра пулсова оксиметрия е достъпен само
ако в момента има активирана аларма SpO2 Sensor Disconnected (Сензорът за
SpO2 е изключен) или SpO2 Sensor Not on Patient (Сензорът за SpO2 не е на
пациента) или ако сензорът за SpO2 още не е бил включен към устройството, или
не е доловил пулс от момента на включването му.

Забележка:

Режимът на готовност на параметъра пулсова оксиметрия не може да бъде
активиран, ако в момента мониторът мониторира пациент с капнография. По
същият начин режимът на готовност на параметъра пулсова оксиметрия не може
да бъде активиран, ако в момента мониторът мониторира пациент с пулсова
оксиметрия.

2. За да активирате режим на готовност на параметър, натиснете бутона за заглушаване на алармата в
долната част на предния панел (
) за 2 секунди или повече. В зоната за кривата ще се появи ново
съобщение CO2 STANDBY (ГОТОВНОСТ ЗА CO2) и/или SPO2 STANDBY (ГОТОВНОСТ ЗА
SPO2)(според необходимостта) (ако има зона за крива), както и в зоната за съобщение. (Това е в
допълнение към алармите FILTERLINE DISCONNECTED (FILTERLINE Е ИЗКЛЮЧЕНА) или
SPO2 SENSOR DISCONNECTED (СЕНЗОРЪТ ЗА SPO2 Е ИЗКЛЮЧЕН) или SpO2 SENSOR NOT
ON PATIENT (СЕНЗОРЪТ ЗА SpO2 НЕ Е НА ПАЦИЕНТА), в зависимост от случая, които ще
продължат да се показват в полето на вълнообразната графика или в полето за съобщения.)
Забележка:

Кратко натискане на бутона за заглушаване на алармата ще изключи звуковите
аларми временно (за 2 минути), както и преди.

3. След като режимът на готовност на параметъра е активиран, ще се случи следното: В този режим
алармите за CO2 и/или SpO2 не съществуват, така че няма да се задействат нито звуковите аларми,
мигащият жълт светодиод на предния панел на Capnostream™20p, съхранението на тези аларми чрез
всякакъв метод за съхранение, нито прехвърлянето на тези аларми към централните станции,
индикациите за повикване на сестра и т.н.
4. За достъп до двата режима на готовност на параметри едновременно трябва да ги въведете един по
един или да натиснете бутона за заглушаване на алармата (
), докато FilterLine™ е изключена и
сензорът за SpO2 не е свързан към пациент или устройство, за да въведете и двата едновременно.
За да излезете от режима на готовност на капнография, поставете отново FilterLine™. За да излезете от
режима на готовност на пулсова оксиметрия, поставете отново сензора за SpO2 към пациента и
устройството. (По този начин, ако потребителят не знае, че мониторът е в режим на готовност на
параметър, поставянето на FilterLine™ към монитора или сензор за SpO2 към пациента ще причини
излизане на монитора от режим на готовност на параметър и възобновяване на мониторинга.)
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Таблица 19 - Състояние на съобщения и аларми по време на различни
ситуации в режим на готовност на параметъра

Функция

Състояние при
деактивиран режим
на готовност на
параметър

Състояние при
Състояние при активиран и
активиран, но
задействан режим на
незадействан режим
готовност на параметър
на готовност на
параметър

Екранно съобщение
FilterLine™ disconnected
(FilterLine™ е изключена)
(от устройството) / екранно
съобщение SpO2 sensor
disconnected (Сензорът за
SpO2 е изключен) (от
устройството)

Да

Да

Да

Аларма FilterLine™
disconnected (FilterLine™е
изключена) (от
устройството) / аларма
SpO2 sensor disconnected
(Сензорът за SpO2 е
изключен) (от устройството)

Не

Да

Не

Звукова аларма със среден
приоритет SpO2 Sensor not
on Patient (Сензорът за
SpO2 не е на пациента)

Да

Да

Не

Екранно съобщение SpO2
Sensor not on Patient
(Сензорът за SpO2 не е на
пациента)

Да

Да

Да

Съобщение CO2 Standby
(Режим на готовност на
CO2) / съобщение SpO2
Standby (Режим на
готовност на SpO2)

Не

Не

Да

Аларми (пациентски) с
висок приоритет

Да

Да

Не (за параметър в режим на
готовност)

Мигащи червени и жълти
светлинни индикатори на
предния панел на
Capnostream™20p по време
на аларми (пациентски) с
висок приоритет

Да

Да

Не, за параметъра в режим на
готовност (тъй като аларми
(пациентски) с висок
приоритет, свързани с
параметъра в режим на
готовност не съществуват в
този случай)

Съхранение или
прехвърляне към
дистанционни станции на
аларми (пациентски) с висок
приоритет

Да

Да

Не, за параметъра в режим на
готовност (тъй като аларми
(пациентски) с висок
приоритет, свързани с
параметъра в режим на
готовност не съществуват в
този случай)
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Заглушаване на аларма
За да заглушите/деактивирате временно аларма, натиснете бутона за заглушаване на аларма:

.

Когато бутонът за заглушаване на аларма е натиснат, всички звукови аларми са заглушени за 2 минути.
Това включва както алармите, които вече са звучали, така и алармите, които може да възникнат по
време 2-минутния период. 2-минутното заглушаване на алармата може да бъде отменено чрез второ
натискане на бутона за заглушаване на аларма.
Визуалните аларми все още присъстват. Докато периодът на заглушаване на алармата е активен, на
екрана ще се появи камбанка с кръстосани пунктирани линии през нея (
). Символ на камбанка с
кръстосани непрекъснати линии ( ) се показва, ако звуковите аларми са деактивирани за постоянно в
настройките на здравното заведение.
Ако е зададено постоянно заглушаване на алармата в настройки по подразбиране на здравното
заведение (като кликнете върху SYSTEM>SERVICE>Input Service password>INST
DEFAULTS>AUDIO ALARM VOLUME >AUDIO OFF (СИСТЕМА>СЕРВИЗИРАНЕ>Въвеждане на
парола за сервизиране>НАСТРОЙКА ПО ПОДРАЗБИРАНЕ НА ЗДРАВНОТО ЗАВЕДЕНИЕ>СИЛА
НА ЗВУКА НА ЗВУКОВАТА АЛАРМА >ИЗКЛ. ЗВУК), вижте Смяна на настройки по подразбиране на
здравното заведение на страница 139), този бутон за заглушаване на аларма ( ) не задава постоянно
заглушаване на алармата. Вместо това, когато е зададено постоянно заглушаване на алармата в
настройки по подразбиране на здравното заведение, този бутон не засяга заглушаването на алармата.
При натискането му ще прозвучи сигнал за грешен бутон. Когато е зададено постоянно заглушаване на
алармата, иконата с камбанка ( ) ще мига периодично.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не заглушавайте звуковите аларми, докато не се уверите, че пациентът се
мониторира с други средства.

Промяна на границите на алармата
Границите на алармата се различават за възрастни/педиатрични пациенти (за възрастни и всички
педиатрични пациенти) и за бебета/новородени. Всеки набор от аларми се задава отделно.
Границите на алармата могат да бъдат променени за пациентски аларми с висок приоритет (спешни
аларми) и предупредителни аларми на екрана Alarm Limits (Граници на аларма). Екранът за граници на
алармата е достъпен от екрана Alarm Review (Преглед на аларма). На екрана за граници на аларма
предупредителните аларми могат да бъда активирани или деактивирани. (Ако предупредителните
аларми са деактивирани, стойностите в колоната на предупредителните аларми ще бъдат в сив цвят.)
Границите могат да бъдат върнати към настройките по подразбиране на здравното заведение с помощта
на бутона DEFAULT RESET (НУЛИРАНЕ КЪМ НАСТРОЙКИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ) на екрана.
Забележка:

В среди с висока надморска височина, стойностите на EtCO2 могат да бъдат пониски от стойностите, наблюдавани на морското равнище, както е описано от
закона на Далтон за парциалното налягане. Когато използвате монитора в среди с
висока надморска височина, препоръчително е да коригирате съответно
настройките на алармата за EtCO2.

Преносим крайлеглови монитор Capnograph/Пулсов оксиметър

89

Промяна на границите на алармата

Фигура 30 - Екран за граници на аларма

 ЗА ДА ПРОМЕНИТЕ ГРАНИЦИТЕ НА АЛАРМА:
1. Отворете екрана за граници на аларма, като изберете бутона ALARM LIMITS (ГРАНИЦИ НА
АЛАРМА) на лентата с менюта от екрана Alarm Review (Преглед на алармите).
2. За да промените дадена настройка, превъртете до индивидуалната настройка на граница с помощта
на регулатора. Кликнете върху регулатора, за да изберете тази настройка и след това завъртете
регулатора, за да изберете нова стойност. Кликнете върху регулатора още веднъж, за да зададете
новата стойност.
3. За да активирате предупредителни аларми, кликнете върху бутона CAUTION ENABLE
(АКТИВИРАНЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ) на екрана с помощта на регулатора. Стойностите на
границите на предупредителните аларми ще станат активни и могат да бъдат променени на този
екран по същия начин като границите на пациентските (спешни) аларми с висок приоритет. Бутонът
CAUTION ENABLE (АКТИВИРАНЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ) ще показва CAUTION DISABLE
(ДЕАКТИВИРАНЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ), когато предупредителните аларми са активирани и
като кликнете върху бутона CAUTION DISABLE (ДЕАКТИВИРАНЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ) ще
деактивирате предупредителните аларми.
4. Използвайте регулатора, за да изберете HOME (НАЧАЛО) и кликнете върху регулатора, за да се
върнете към началния екран.
Промяната на високата граница на алармата към ниската граница на алармата ще намали ниската
граница, ако е необходимо, за да се поддържа разлика от най-малко 5 единици между високата и ниската
граница на алармата. Този вид корекция ще доведе до промяна на цвета на ниската граница на алармата,
за да бъде очевидно, че е активна. По същия начин, ако промените ниската граница на алармата към
високата граница на алармата, високата граница ще бъде принудена да се увеличи, ако е необходимо, за
да се поддържа разлика от най-малко 5 единици между високата и ниската граница на алармата. Този
вид корекция ще доведе до промяна на цвета на високата граница на алармата, за да бъде очевидно, че е
активна.
Алармата ще се изключи, ако надвиши стойността на горната граница или ако падне под долната
граница, но не и ако само достигне стойността.
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Тестване на настройките на алармата

Границите на алармата ще се върнат към фабричните си настройки, когато захранването бъде
изключено. За да направите промените постоянни, използвайте Service Mode (режим за сервизиране), за
да промените настройките на здравното заведение за границите на алармата (вижте Настройки по
подразбиране на здравното заведение на страница 139).
Забележка:

Възможен е риск, ако се използват различни предварителнинастройки за аларма
за също или различно оборудване в дадена зона.

Забележка:

Когато границата на алармата за SpO2 е зададена под 85%, в зоната на горния
колонтитул ще се появи съобщение с текст SpO2 LOW ALARM LIMIT: хх (НИСКА
ГРАНИЦА НА АЛАРМАТА ЗА SPO2: хх), показвайки нивото на границата на
алармата SPO2 LOW (НИСЪК SPO2).

Тестване на настройките на алармата
За да тествате алармата NO BREATH (Без дишане), установете показване на нормално дишане на
устройството. След показването на нормално дишане, отстранете линията за измерване от устата на
пациента, за да създадете ситуация, в която няма дишане. Устройството трябва да покаже аларма NO
BREATH (БЕЗ ДИШАНЕ).
За да тествате алармата за пулсова оксиметрия SENSOR NOT ON PATIENT (СЕНЗОРЪТ НЕ Е НА
ПАЦИЕНТА), установете показване на стойностите на SpO2 на монитора. След като стойностите на
SpO2 се покажат, отстранете сензора от тестовия субект, за да създадете ситуацияSENSOR NOT ON
PATIENT (СЕНЗОРЪТ НЕ Е НА ПАЦИЕНТА). Мониторът трябва да покаже алармаSENSOR NOT ON
PATIENT (СЕНЗОРЪТ НЕ Е НА ПАЦИЕНТА).

Аларми за SpO2 и SatSeconds
Capnostream™20p използва технологията SatSeconds на Nellcor™, за да помогне при намаляването на
броя и честотата на грешни аларми за SpO2. Технологията работи с границите на червената аларма за
спешност на SpO, а не с жълтите граници за внимание.
При мониторинг на горните и долните граници на алармата за кислородна сатурация се задейства
звукова аларма, когато една от тези граници бъде нарушена с най-малко един процентен пункт. При
традиционното управление на аларми, когато нивото на %SpO2 пресече границата на алармата, алармата
прозвучава всеки път, когато границата е превишена.
Ако подобни чести аларми не са желателни, те могат да бъдат предотвратени при използване на
техниката SatSeconds, разработена от Nellcor™. С помощта на тази техника горните и долните граници
на алармата се задават по същия начин като при традиционното управление на аларми. Може да бъде
зададена и граница за SatSeconds, за да прозвучи аларма, като се вземе предвид не само пресичането на
границата на алармата за %SpO2, но също така и времето, през което пациентските показания за %SpO2
са над или под границата.
Начинът на изчисление е както следва:
SatSeconds се изчислява, като се умножи броя процентни пунктове, в които %SpO2 попада извън
границата на алармата по броя секунди, през които нивото на %SpO2 остава извън тази граница.
Това може да се изрази и с уравнение:
Пунктове x секунди = SatSeconds
Където:
Пунктове = процентни пунктове на %SpO2 извън границата
Секунди = брой секунди, в които %SpO2 остава извън границата в този пункт.
Времето за реакция на алармата, приемайки, че границата на SatSeconds е зададена на 50, а границата на
алармата the SpO2 LOW (НИСКА ГРАНИЦА НА SpO2) е зададена на 90 е описано и илюстрирано подолу.
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Граници на аларма - Фабрични настройки по подразбиране

В този пример нивото на %SpO2 пада до 88 (2 пункта) и остава там в продължение на 2 секунди
(2 пункта x 2 секунди = 4 SatSeconds).
%SpO2 тогава пада до 86 в продължение на 3 секунди и след това до 84 за 6 секунди.
Получените SatSeconds (Секунди на сатурация) са:
секунди

%SpO2

SatSeconds

2

x

2

=

4

4

x

3

=

12

6

x

6

=

36

Общо SatSeconds = 52
След приблизително 10,9 секунди алармата за SpO2 ще прозвучи, защото 50 SatSeconds са били
превишени (обърнете внимание на стрелката на фигурата по-долу).

Нивата на сатурация могат да варират, вместо да останат стабилни в продължение на период от няколко
секунди. Често нивата на %SpO2 могат да варират над и под границата на алармата при повторно
въвеждане на диапазон извън алармата няколко пъти.
По време на подобни колебания Capnostream™20p интегрира броя пунктове на %SpO2 както
положителни, така и отрицателни, докато не бъде достигната границата на SatSeconds (настройка на
време на SatSeconds) или докато нивото на %SpO2 не се върне в рамките на нормалния диапазон и
остане там.
Показване на аларма за SatSeconds
SatSeconds се показва в полето за показване на SpO2 на екрана на монитора. Когато SatSeconds е
деактивирана и показанията на SpO2 са под минимума, броячът на SatSeconds ще стартира. Ако е
достигната границата на SatSeconds, ще прозвучи звукова аларма и показаната цифрова стойност на
%SpO2 ще започне да мига. Както при стандартното управление на аларми, звуковата аларма може да
бъде заглушена, като натиснете бутона ALARM SILENCE (ЗАГЛУШАВАНЕ НА АЛАРМА) (

).

Граници на аларма - Фабрични настройки по подразбиране
Фабричните настройки по подразбиране за граници на алармата за възрастни и новородени са
предоставени в Таблица 32 - Фабрични настройки по подразбиране на граници на аларма/индикатор на
страница 143.
Предупредителните аларми са деактивирани по подразбиране.
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Глава 10

Използване на трендове
Въведение
Екраните за показване на тренд
Графичен екран за показване на тренд
Екран за таблично показване на тренд
Избор на параметри за тренд
Важни бележки относно отчетите за тренд
Специфични събития, както се виждат в данните за тренд
Използване на екрана за графичен тренд за мониториране на пациенти
Отпечатване на данните за тренд
Изчистване на паметта на тренда
Конфигуриране на трендове

Въведение
Capnostream™20p съхранява данни на пациента, които предоставят подробна информация относно
анамнезата на пациента по време на мониторинг.
Показването на тренд позволява да видите анамнезата на пациента като част от медицинския анализ за
подпомагане на оценката на пациента.
Здравното заведение може да определи съхранението на тренд да бъде: 12 часа данни при 5 секунди
резолюция, 24 часа данни при 10 секунди резолюция или 72 часа данни при резолюция от 30 секунди.
След като съдържанието на трендовете достигне до максималния си капацитет, новите данни ще се
запишат върху данните, записани в началото за данни на запазен тренд.
Данните за тренд съхраняват следните параметри:

•
•
•

Час, дата, EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI (където е приложимо)

•
•
•

Маркери за събития, въведени от потребителя, заедно с други етикети на събития.

Спешни червени аларми с висок приоритет и жълти предупредителни аларми
Събития, причинени от оборудване като CLEARING FILTERLINE (ПОЧИСТВАНЕ НА
FILTERLINE) или други съобщения, свързани с монитора.
Маркер за CASE START (НАЧАЛО НА ДОСИЕ), за да се посочи началото на досието.
Брой събития на аларми (за всички спешни червени аларми с висок приоритет и жълти
предупредителни аларми)

Моля, обърнете внимание, че A/hr и ODI (дори, ако са налични) не се показват на екраните или на
разпечатките за тренд. A/hr and ODI се записват и могат да бъдат прегледани на екрана и разпечатката
за отчет на апнея и кислородна десатурация. За повече подробности вижте Отчет за апнея и десатурация
на O2 на страница 103.
Забележка:

Настоятелно препоръчваме да изтеглите информацията за трендове на USB
устройство преди спиране или преди завършване на досие на пациент, за да
гарантирате архивиране на данните за тренда.

Промяната на резолюцията на честотата на промяната на данните може да бъде направена само от
екрана за настройки по подразбиране на здравното заведение (Вижте Настройки по подразбиране на
здравното заведение на страница 139).
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Екраните за показване на тренд
Забележка:

Промяната на настройката на резолюцията ще изчисти данните за тренд,
съхранени преди това в паметта.

Данните за тренд могат да бъдат прегледани на монитора, отпечатани и изтеглени чрез RS-232 връзка
или USB устройство с флаш памет за прехвърляне към компютър за допълнителен анализ. Ако искате да
видите тези данни по-късно, препоръчваме да изтеглите данните за тренд преди да спрете монитора, за
да гарантирате архивиране.
Ако пациентът ще бъде мониториран за по-дълъг период, отколкото може да бъде съхранено в паметта
на монитора, препоръчваме да теглите редовно данните на пациента с помощта на USB интерфейс,
както е описано в Глава 12 Изтегляне на пациентски данни на страница 113.

Екраните за показване на тренд
Данните за тренд се показват в два различни формата; графичен и табличен. Графичният екран за тренд
позволява да преглеждате пациентските данни в по-дълъг времеви мащаб (2, 4 или 12 часа
едновременно) и да превъртате през данните, търсейки модели, конкретни събития или аларми.
След като намерите данните, които ви интересуват, можете да мащабирате конкретното събитие или да
прегледате съобщенията и данните с помощта на табличния екран за тренд. Табличният тренд представя
данните в лесен за четене табличен формат.
За да промените реда на показване на параметрите на екрана за тренд, вижте Промяна на реда на
параметрите на показването на тренда на страница 145.

Графичен екран за показване на тренд
 ЗА ПРЕГЛЕД НА ГРАФИЧНИЯ ЕКРАН ЗА ПОКАЗВАНЕ НА ТРЕНД:
1. . От началния екран, използвайте регулатора, за да изберете TREND (ТРЕНД) от меките бутони в
лентата с менюта в долната част на екрана. Показва се графичният екран за тренд, който се вижда на
Фигура 31 - Графично показване на тренд, отдолу.

Жълта
курсорна
линия

Час и дата
при местоположение
на курсора
Ниво на
мащабиране

Данни за
пациент
в реално
време

Данни
за пациент
при местоположение на
курсора
Индикатор
за събитие

Фигура 31 - Графично показване на тренд
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Графичен екран за показване на тренд

2. Моля, обърнете внимание, че екраните за тренд показват както информация за тренда (описано подолу), така и цифровите стойности на пациента в реално време, които се показват в дясната страна на
екрана. Показаните данни за тренда са хронологични данни от паметта на тренда. Когато екранът се
отвори за първи път, той показва линията на курсора в средата на графичния дисплей, което е
средната точка на показаните данни. Данни за пациента в точката във времето, показана от курсора,
се показва отляво. Подробности относно графичното показване на тренд се показват в следващия
раздел.
Graphical Trend Display (Отчитане на графичен тренд)
В центъра на екрана са графичните показания на тренда. Горните две графики показват хронологични
данни за капнография на тренда: etCO2 в бяло и стойности на дихателната честота в синьо. Също така
двете средни графики показват пациентски хронологични данни за пулсовата оксиметрия на тренда:
Данните за SpO2 в розово и стойностите на пулсовата честота в зелено. Долната графика показва
стойности на интегрирания белодробен индекс (IPI) в оранжева графика.
От лявата страна на екрана са хронологичните данни на пациента на датата и часа, където е разположен
курсора. Показва се точната записана дата и час на местоположението на курсора.

•

Ниво на мащабиране: Може да бъде зададено на 2, 4 или 12 часа с помощта на бутона
ZOOM (МАЩАБИРАНЕ)

•

Жълта курсорна линия: Жълтата вертикална линия се простира през всички четири
графики и може да се движи с регулатора, когато е избрана опцията SCROLL
(ПРЕВЪРТАНЕ). Курсорната линия показва текущото местоположение в данните за
тренда с точната дата и час, посочени под заглавието CURSOR LOCATION
(МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КУРСОРА) близо до горния ляв ъгъл на екрана, както е
показано в Фигура 31 - Графично показване на тренд на страница 94.

•

Алармен индикатор: широки вертикални червени линии (за червени спешни аларми) и
жълти линии (за жълти предупредителни аларми), които може да се показват в четирите
графики, като показват къде във времето е възникнала аларма. При аларми за EtCO2,
SpO2, RR и PR червената линия е прекарана през съответната графика на вълнообразната
графика за този параметър. В случай на аларма NO BREATH (БЕЗ ДИШАНЕ) червената
линия преминава през двете графики за etCO2 и RR. Действителните данни за алармата
могат да бъдат прегледани в екрана за таблично показване на тренд, описан в Екран за
таблично показване на тренд на страница 97.

•

Индикатор за събитие: малката вертикална розова линия по протежението на долната
част на графиката показва кога е регистрирано събитието. Самото събитие може да бъде
прегледано в екрана за таблично показване на тренд, описан в Екран за таблично
показване на тренд на страница 97.

Следните бутони за управление за преглед на графичен тренд се избират от лентата с менюта.

•

TABULAR (ТАБЛИЧЕН) – превключва показването от графично към таблично (в
табличното показване на тренд този бутон променя показването на графично). Вижте
Екран за таблично показване на тренд на страница 97 за обяснение на табличното
показване на тренд.

•

SCROLL (ПРЕВЪРТАНЕ) – позволява ви да превъртате пациентските данни. Датата и
часът на местоположението на курсора са посочени в CURSOR LOCATION
(МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КУРСОРА).

•

ZOOM (МАЩАБИРАНЕ) – позволява ви да увеличите или намалите времевия сегмент,
който наблюдавате.

•

PRINT TREND (ПЕЧАТ НА ТРЕНД) – предоставя разпечатка на показанията на тренда,
които в момента се виждат на екрана.

•

ALARM LIMITS (ГРАНИЦИ НА АЛАРМА) – показва екрана за граници на аларма, който
ви позволява да видите какви са настройките и да ги променяте, ако е необходимо.
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Използване на SCROLL (ПРЕВЪРТАНЕ) и ZOOM (МАЩАБИРАНЕ)
Има много начини, по които могат да бъдат използвани екраните за тренд за проучване на пациентски
данни. Следва кратък преглед на основния метод за търсене и показване на конкретни събития в екрана
за графичен тренд.
 ЗА ПРЕГЛЕД НА ДАННИ ЗА ТРЕНД В РЕЖИМ НА ПРЕВЪРТАНЕ:
1. В режим на графичен тренд използвайте регулатора, за да изберете SCROLL (ПРЕВЪРТАНЕ) от
лентата с менюта. Полето около думата SCROLL (ПРЕВЪРТАНЕ) в лентата с менюта и часът/датата
стават жълти, което показва, че сте в режим на превъртане.

Фигура 32 - Режим на превъртане в графичния тренд

2. Когато превъртите до края на екрана и продължите да превъртате, екранът ще се промени, за да
добави следващия или предишния 1/2 времеви период към показването (например, ако преглеждате
2-часови показвания от 4 PM до 6 PM и превъртите назад, за да стигнете до 4 PM, жълтата линия ще
се върне по средата на екрана и ще видите на екрана 3 PM до 5 PM). Превъртането надясно и
прозвучаването на звуков сигнал означава, че сте в текущото време. Превъртането наляво и
прозвучаването на звуков сигнал означава, че сте в началото на записаните данни.
3. За да видите по-дълги или по-кратки времеви периоди на дисплея, изберете ZOOM (МАЩАБИРАНЕ)
на лентата с менюта и завъртете регулатора, за да промените резолюцията на 2, 4 или 12 часа. Полето
на лентата с менюта около ZOOM (МАЩАБИРАНЕ) става жълто, за да покаже, че променяте нивото
на мащабиране. Кликнете върху регулатора още веднъж, за да излезете от функцията за мащабиране.
След това можете да се върнете към режима на превъртане, за да продължите да разглеждате
записаните пациентски данни.
За да видите най-големия обем пациентски данни, променете резолюцията на 12 часа. За да го
направите, използвайте регулатора, за да изберете и кликнете върху ZOOM (МАЩАБИРАНЕ) на
лентата с менюта. Полето около ZOOM (МАЩАБИРАНЕ) ще стане от синьо в жълто, а полето на
заглавието, което показва резолюцията на показване, също ще стане жълто. Завъртете регулатора, за
да изберете 12 HR DISPLAY (12-ЧАСОВО ПОКАЗВАНЕ) и след това кликнете върху регулатора.
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Сега използвайте регулатора, за да изберете и кликнете върху SCROLL (ПРЕВЪРТАНЕ) на лентата
с менюта. Полето около SCROLL (ПРЕВЪРТАНЕ) ще стане от син в жълт и заглавието на часа, и
датата в CURSOR LOCATION (МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КУРСОРА) също ще станат жълти.
Завъртете регулатора, за да преместите курсора наляво или надясно. Като завъртите регулатора,
часът ще се промени, а данните на пациента в лявата страна на екрана също ще се променят, за да се
покажат показанията в тази времева точка.
За да намерите събитие или аларма, превъртете графичното показване, за да потърсите маркер за
събитие и аларма, както е показано по-долу на Фигура 31 - Графично показване на тренд на
страница 94. Поставете жълтата линия на курсора върху червения маркер на алармата, след това
излезте от режим на превъртане, като кликнете върху регулатора. Когато мащабирате към различно
показване на времето, курсорът ще се показва в средата на графичния екран в подходящото време,
което е маркирано на предишния екран.
Използвайте бутона ZOOM (МАЩАБИРАНЕ), за да изберете опция за мащабиране (т.е., за да
преминете към по-ниско ниво на мащабиране 4, 2 или 1 час) и превъртете отново, докато не намерите
вашата специфична област на изследване.
За да излезете от режим на промяна на мащабиране, кликнете върху регулатора.
4. За да излезете от режим на превъртане, кликнете върху регулатора.
За да видите повече информация относно показания пациент, използвайте регулатора, за да изберете
TABULAR (ТАБЛИЧНО) показване на тренд на лентата с менюта и вижте инструкциите по-долу в
раздела Екран за таблично показване на тренд на страница 97.

Екран за таблично показване на тренд
 ЗА ПРЕГЛЕД НА ЕКРАНА ЗА ТАБЛИЧНО ПОКАЗВАНЕ НА ТРЕНД:
1. В режим на графичен тренд използвайте регулатора, за да изберете SCROLL (ПРЕВЪРТАНЕ) от
лентата с менюта. Ще се появи екранът за таблично показване на тренд. За да влезете в режим на
табличен тренд от началния екран, кликнете върху TREND (ТРЕНД) на лентата с менюта и след това
върху TABULAR (ТАБЛИЧЕН) на лентата с менюта.

Фигура 33 - Таблично показване на тренд
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2. Обърнете внимание, че пациентските данни в реално време се показват в дясната страна на екрана,
докато лявата страна показва табличния тренд с подробни хронологични пациентски данни.
3. Кликнете върху ZOOM (МАЩАБИРАНЕ) на лентата с менюта, за да промените резолюцията на
времето от текущото показване на 60, 15, 3 или 1,5 минути или настройката MINIMUM
(МИНИМУМ). Настройката MINIMUM (МИНИМУМ) се определя като резолюцията на записване на
тренд и може да бъде 5, 10 или 30 секунди (вижте Настройки по подразбиране на здравното
заведение на страница 139 относно инструкции за това как да промените резолюцията на записване).
Бутоните за управление за преглед на таблични данни са:

•

GRAPHICAL (ГРАФИЧЕН) – превключва показването от графично на таблично
(в графичното показване на тренд, този бутон променя показването на таблично)

•
•

SCROLL (ПРЕВЪРТАНЕ) – позволява ви да превъртате таблицата с пациентски данни.

•

PRINT TREND (ПЕЧАТ НА ТРЕНД) – предоставя разпечатка на показанията на тренда,
които в момента се виждат на екрана.

•

ALARM LIMITS (ГРАНИЦИ НА АЛАРМА) – показва екрана за граници на алармата,
който ви позволява да видите какви са настройките и да ги променяте, ако е необходимо.

ZOOM (МАЩАБИРАНЕ) - позволява ви да увеличавате или намалявате колко е средната
стойност на времето във всяка времева точка, показана в таблицата. При най-ниската
настройка мащабирането ви позволява да преглеждате подробни аларми и събития.

Таблицата по-долу представя пример на таблично показване при резолюция от 1,5 минути.
Таблица 20 - Пример за таблично показване
ВРЕМЕ

EtCO2
mmHg

12:23 СУТРИН
10
12:24 СУТРИН
40
12:26 СУТРИН
10
12:27 СУТРИН
40
12:29 СУТРИН
10
12:30 СУТРИН

bpm

SpO2

bpm

IPI

СЪБИТИЯ

98

71

9

2*

98

71

7

5*

98

70

7

98

71

7

98

71

8

23 май 2010
41

17

23 май 2010
48

16

23 май 2010
49

16

1

21*

23 май 2010
35

17

22*

23 май 2010
29

16

1

22*

23 май 2010

Събитията са обозначени с триъгълник (подобно на бутона за събития, който се намира на предния
панел на монитора), а алармите са обозначени със звездичка. Всеки номер показва колко аларми и
събития са възникнали по време на този времеви период.
4. За да видите конкретните събития и аларми, сменете настройката ZOOM (МАЩАБИРАНЕ) на
MINIMUM (МИНИМУМ), която променя нивото на мащабиране до най-ниския времеви интервал.
Конкретните събития и червени спешни аларми с висок приоритет и жълти предупредителни аларми
сега ще се показват в таблицата и можете да използвате опцията за превъртане, за да превъртате
нагоре и надолу по таблицата. Таблицата по-долу дава пример за табличното показване при
резолюция MINIMUM (МИНИМУМ) (в този случай минималната резолюция е зададена на 5
секунди).
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Таблица 21 - Пример за подробно таблично показване
ВРЕМЕ
сек.
3:23 СУТРИН

EtCO2
mmHg

bpm

SpO2

bpm

IPI

СЪБИТИЯ

PROPOFOL

23 май 2010

05

29

22

99

74

8

10

29

20

99

73

8

15

29

20

100

71

8

20

27

16

92

66

4

25

26

14

88

64

4

30

26

14

88

65

4

35

26

14

88

65

4

40

26

14

88

65

4

45

26

14

88

65

4

50

26

14

88

65

4

В примера по-горе на пациента е даден кислород по време на периода между 3:23:05 и 3:23:10 АМ,
последвано от повишаване на дихателната честота до ниво, което е задействало алармата с висока
стойност. Това е обозначено от червената стрелка нагоре. По същия начин алармата за ниска
дихателна честота ще има червена стрелка надолу.
Ако режимът за маркиране на събитие е зададен на QUICK (БЪРЗО), няма налична информация в
най-долното ниво на мащабиране, но ще се появи триъгълник, за да обозначи, че има маркирано
събитие.
5. Мониторът ще съхранява пациентски данни до 72 часа. Ако има повече данни, отколкото можете
да видите на екрана, превъртането нагоре ще се промени, за да се покажат по-ранни данни
(ако превъртите нагоре) или по-късни данни (ако превъртите надолу).

Избор на параметри за тренд
Устройството показва следните параметри за тренд: EtCO2, RR, SpO2, PR и IPI. Желаният ред на
параметрите може да бъде зададен от потребителя с помощта на тренда: Показване на екрана за
конфигуриране (вижте Промяна на реда на параметрите на показването на тренда на страница 145 за
подробности). Ако не искате да преглеждате тези параметри в отчети за тренд, изберете опцията
BLANK (ПРАЗНО) за някои слотове в тренда: Показване на екрана за конфигуриране.

Важни бележки относно отчетите за тренд
Моля, обърнете внимание на следните въпроси относно отчетите за тренд, включително екранни отчети
за табличен тренд, печатни отчети за тренд и изтеглени отчети за тренд:

•

Всеки номер, който се показва в паметта на тренда е средна стойност на резултатите за
всяка секунда над периода на измерване. Например, за 30-секунден период на измерване
показаният резултат за всеки 30 секунди е средна стойност от точките за данни за всеки
от 30-те секунди в рамките на периода на измерване.

•

Ако възникне аларма по време на периода на измерване (т.е. в някакъв момент по време
на 30-те секунди от 30-секунден времеви период, когато данните се записват на всеки
30 секунди) тя ще бъде отбелязана, дори ако средният записан номер не посочва причина
за аларма.

•

„EtCO2 not available” (EtCO2 е недостъпен) се генерира всеки път, когато устройствоото
извършва самодиагностика и отнема приблизително 10 секунди. Това се случва след
1 час употреба и след това приблизително на всеки 12 часа или след промяна на околното
налягане или температура. Когато това се случи, etCO2 и други физиологични стойности
остават на нивата си преди самодиагностиката.
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Този процес позволява на модула да се настрои към промените в околната температура и
налягане.

Специфични събития, както се виждат в данните за тренд
 ЗА ДА ТЪРСИТЕ СПЕЦИФИЧНИ СЪБИТИЯ В ДАННИТЕ ЗА ТРЕНД:
1. Използвайте курсора в екрана за графичен тренд, за да намерите област на изследване.
2. Използвайте ZOOM (МАЩАБИРАНЕ), за да се приближите възможно най-близо до конкретната
област.
3. Превключете на показване на табличен тренд.
4. Използвайте SCROLL (ПРЕВЪРТАНЕ), за да намерите областта на изследване.
5. Мащабирайте до минимална резолюция, за да видите подробна информация за аларми и събития.

Използване на екрана за графичен тренд за мониториране на пациенти
Възможно е да използвате екрана за графичен тренд като основен екран за мониторинг, вместо началния
екран. Вместо да виждате вълнообразните графики в реално време, графичният тренд ви дава
възможност да проследите лесно промените в състоянието на пациента. Цифровите данни в реално
време се показват от дясната страна на екрана както за екрана за тренд, така и за началния екран.
Когато използвате екрана за графичен тренд като основен екран за мониторинг, важно е да се уверите,
че графиките са актуализирани с последните данни. Това ще се случи автоматично, стига функцията за
превъртане да не е била използвана, откакто сте влезли в екрана за графичен тренд. Докато сте в
автоматичен режим на актуализация, екранът автоматично ще актуализира новите данни вдясно на
жълтата линия на курсора. Когато зоната вдясно от курсора се запълни, графиката ще се измести, което
ще позволи нанасянето на повече точки от данни.
Ако използвате функцията за превъртане и след това искате да се върнете, за да използвате графичния
тренд за мониторинг на пациент, просто отидете на началния екран и изберете отново TREND (ТРЕНД).

Отпечатване на данните за тренд
Ако е инсталиран допълнителния принтер, можете да получите разпечатка на данните за тренд, които се
показват на екрана, като изберете PRINT TREND (ПЕЧАТ НА ТРЕНД) в лентата с менюта.

Изчистване на паметта на тренда
Препоръчително е да изтриете паметта на тренда, когато мониторът е превключен на нов пациент, за да
не сгрешите предходните данни с настоящите данни за пациента. Ако работите с досиета и текущото
досие е приключило, паметта на тренда се изчиства автоматично.
Забележка:

Настоятелно препоръчваме да изтеглите информацията за трендове на USB
устройство преди спиране или преди завършване на досие на пациент, за да
гарантирате архивиране на данните за тренда.

 ЗА ДА ИЗТРИЕТЕ ПАМЕТТА НА ТРЕНДА:
1. . За да изтриете данните за тренда от паметта на монитора, използвайте регулатора, за да отидете на
началния екран и изберете SYSTEM (СИСТЕМА) на менюто.
2. На екрана System (Система) изберете CLEAR TREND (ИЗЧИСТВАНЕ НА ТРЕНД). Думата
CONFIRM? (ПОТВЪРДИ?) ще се появи точно над лентата с менюта.
3. Ако сте сигурни, че искате да изтриете паметта на тренда, кликнете върху регулатора. Ако не искате
да изтриете паметта на тренда, завъртете регулатора наляво или надясно за отказ.
4. Когато включите машината, ще се появи съобщение, което ви предлага да изтриете паметта на
тренда, за да започнете нов пациент без информация в паметта на тренда от предишни пациенти.
Този екран се показва на Фигура 34 - Съобщение за паметта на тренда, отдолу. Кликнете върху YES
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(ДА), за да изтриете паметта на тренда. Ако възнамерявате да продължите измерването на същия
пациент, може да искате да запазите паметта на тренда. В този случай кликнете върху NO (НЕ). Ако
записвате пациентски данни като част от досие, паметта на тренда винаги ще се изтрива, когато
затворите досието.

Фигура 34 - Съобщение за паметта на тренда

Конфигуриране на трендове
За да промените параметрите за показване на тренд, отидете на началния екран и изберете SYSTEM
(СИСТЕМА), за да видите екрана за настройка на системата. Таблицата по-долу показва опциите, както
се показват на екрана за настройка на системата.
Таблица 22 - Параметри на монитора
DATE (ДАТА)

MAY 25, 2011 (25 МАЙ, 2011)

TIME (ВРЕМЕ)

11:27:32 AM (11:27:32 AM)

LANGUAGE (ЕЗИК)

ENGLISH (АНГЛИЙСКИ)

EVENT MARKING MODE (РЕЖИМ ЗА
МАРКИРАНЕ НА СЪБИТИЕ)

DETAILED (ПОДРОБЕН)

TREND GRAPHICAL DISPLAY [hour]
(ГРАФИЧНО ПОКАЗВАНЕ НА ТРЕНД [час])

4 hour (4 часa)

TREND INCREMENT DISPLAY [min]
(СТЪПКОВО ПОКАЗВАНЕ НА ТРЕНД [мин])

1.5 min (1,5 min)

NURSE CALL (ИЗВИКВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА
СЕСТРА)

DISABLED (ДЕАКТИВИРАН)

HOME SCREEN (НАЧАЛЕН ЕКРАН)

STANDARD (СТАНДАРТЕН)

HOME IPI DISPLAY (hour) (НАЧАЛНО
ПОКАЗВАНЕ НА IPI) (час)

1 hour (1 час)

IPI ALARM (АЛАРМА ЗА IPI)

DISABLED (ДЕАКТИВИРАН)
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Параметрите на данните за тренд са режим на маркиране на събития, графично показване на тренд и
стъпково показване на тренд.
Настройките за показване на тренд се отнасят за това как екранът ще се показва първоначално, когато
влезете в режима на тренд. След като сте на екрана за тренд, тези изгледи могат лесно да бъдат
променени с помощта на функцията за мащабиране. Тези настройки ще останат, докато не изключите
монитора.
Промяната на резолюцията на честотата на промяната на данните може да бъде направена само от
екрана за настройки по подразбиране на здравното заведение (Вижте Настройки по подразбиране на
здравното заведение на страница 139).
Event Marking Mode (Режим за маркиране на събитие)

•

Подробно маркиране на събития: Когато бутонът за събитие е натиснат, можете да
въведете специфично описание на събитието от таблица от 30 дефинирани от
потребителя стойности (вижте раздела Въвеждане на пациентски събития на
страница 49).

•

Бързо маркиране на събитие: Маркира, че дадено събитие е възникнало, когато е
натиснат бутона Event (Събитие), но не предоставя никакви подробности.

Ако мониторът е зададен на режим за подробна маркировка на събитие, но нямате време да въведете
подробното събитие, може да бъде въведена бърза маркировка на събитие като натиснете два пъти
бутона за събитие.
Графично показване на тренд
Опциите за графично показване на тренд са 2, 4 и 12 часа. Фабричната настройка по подразбиране е
4 часа.
Стъпково показване на тренд
Опциите за стъпково показване на тренд за табличното показване на тренд са MINIMUM (МИНИМУМ)
1,5, 3, 15 или 60 минути. Фабричната настройка по подразбиране е 1,5 минути. Настройката MINIMUM
(МИНИМУМ) се определя като резолюцията на записване на тренд и може да бъде 5, 10 или 30 секунди
(вижте Смяна на настройки по подразбиране на здравното заведение на страница 139 относно
инструкции за това как да промените резолюцията на записване).
Промяната на резолюцията на честотата на промяната на данните може да бъде направена само от
екрана за настройки по подразбиране на здравното заведение (Вижте Настройки по подразбиране на
здравното заведение на страница 139).

102

Преносим крайлеглови монитор Capnograph/Пулсов оксиметър

Отчет за апнея и десатурация на O2

Do not touch this field - it is invisible and does not appear in the
final document

Глава 11

Отчети
Отчет за апнея и десатурация на O2
Опции на отпечатания отчет
Отпечатани отчети
Примерни отчети

Когато потребителят кликне върху бутона REPORTS (ОТЧЕТИ) на началния екран, отчетите за апнея и
десатурация на O2 ще се покажат на екрана. Вижте Отчет за апнея и десатурация на O2, отдолу за повече
информация. За отпечатване на други отчети на пациенти кликнете върхуPRINT REPORT (ПЕЧАТ НА
ОТЧЕТ) на екрана за отчети на апнея и десатурация на O2. За повече информация вижте Отпечатани
отчети на страница 107.
Ако показването на A/hr и ODI не е налично или е деактивирано (в екрана за настройки по-подразбиране
на здравното заведение или в екрана за настройка на системата), или ако типът пациент е зададен на
бебе/новородено или на един от педиатричните типове пациенти, бутонът REPORTS (ОТЧЕТИ) няма
да се покаже. Вместо това кликнете върху бутона PRINT (ПЕЧАТ) на началния екран, за да се отвори
екранът за печат. За повече информация вижте Отпечатани отчети на страница 107.

Отчет за апнея и десатурация на O2
Екранните и печатни отчети на апнея и десатурация показват цялостна картина на броя събития на апнея
и десатурация на O2 през зададен времеви период от 2, 4, 8 или 12 часа. Те показват средния резултат на
A/hr и ODI за целия период и също така посочват броя събития по време на всяка част от зададения
времеви период, като събитията за апнея са описани по броя секунди, през които всяко събитие е
продължило. Сумата от събития във всеки ред през целия времеви период (2, 4, 8 или 12 часа, както е
избрано от потребителя) също е показана. Тези отчети предоставят подробности относно състоянието на
A/hr и ODI на пациента и обща картина, която може да помогне на обслужващия персонал да забележи
трендове на пациента в тези зони.
Този отчет е наличен само за възрастни пациенти, тъй като A/hr и ODI са на разположение само за
възрастни пациенти.
В ситуации, при които част от информацията за зададения период липсва (например, SpO2 не е била
измерена по време на конкретен половин час през 12-те часа, които се виждат на екрана, така че ODI не
може да бъде измерен за този половин час), съответният времеви раздел ще бъде оцветен в сиво, за да
посочи наличието на липсващи данни. Ако първият час от мониторинга още не е приключил,
съответният времеви раздел на този екран също ще бъде оцветен в сиво (тъй като A/hr и ODI са
индикатори за час, те не могат да бъдат изчислени и поради това не могат да бъдат показани, ако са
налични по-малко от един час данни).
Забележка:

Този отчет се актуализира на всеки 60 секунди. Тъй като цифровите стойности на A/hr и
ODI на началния екран се актуализират един път на секунда, от време на време може да
има леко временно разминаване между цифровите стойности на двата екрана.

Забележка:

Препоръчителната употреба на този екран е, че може да бъде преглеждан, когато
помощният персонал иска да разбере повече относно събитията на апнея и десатурация
на O2 на пациента, или когато индикатор на началния екран сигнализира, че отчетът
трябва да бъде прегледан. Докато отчетът се показва на екрана на монитора, показването
не се актуализира, така че най-добре е да не преглеждате продължително този отчет на
монитора, а да преглеждате продължително началния екран, докато мониторирате
пациента. Цифровите стойности на EtCO2, FiCO2, RR, SpO2, и PR се актуализират
непрекъснато на всички екрани, включително на екрана за A/hr и десатурация на O2.
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Можете да отидете на екрана за отчет на апнея и десатурация на O2 с бутона REPORTS
(ОТЧЕТИ) на менюто на началния екран. Отчетът за печат, който се вижда на екрана Print Report (Печат
на отчет), може да се отпечата от екрана за отчет на апнея и десатурация на O2 с вградения принтер на
Capnostream™20p (с помощта на бутона START PRINTER (СТАРТИРАНЕ НА ПРИНТЕР)) или да го
запазите на USB флаш устройство (с помощта на бутона START USB (СТАРТИРАНЕ НА USB)).
Меките бутони на екрана за отчет на апнея и десатурация на O2 са както следва:
 TREND (ТРЕНД) – към екрана за графичен тренд
 PRINT (ПЕЧАТ) – отвежда потребителите към екрана за стандартен печат
 ZOOM (МАЩАБИРАНЕ) – променя времевия период, който се вижда на екрана на друга
опция. Опциите са 2, 4 и 12 часа.
 SCROLL (ПРЕВЪРТАНЕ) – премества курсора по екрана, така че да могат да се разглеждат
различни времеви интервали
 PRINT REPORT (ПЕЧАТ НА ОТЧЕТ) – отвежда потребителя до отчета за апнея и десатурация
на O2: Екран за печат на отчет.
Информацията, предоставена на отчета за апнея и десатурация на O2, запазена на USB устройство с
флаш памет, е както следва:
Име на отчета
Apnea and O2 Desat
Report
(Отчет за апнея и
десатурация на O2)

Описание

Включени полета

Файл, разделен с табулатори
със suffix .txt. Отчита данни за
A/hr и ODI и всички данни за
тренд за предишните 2, 4, 8 или
12 часа (в зависимост от
избраното ниво на ZOOM
(МАЩАБИРАНЕ)).

Избрани са DATE (ДАТА), TIME (ЧАС), CASE ID (ID НА
ДОСИЕ), тип пациент, ZOOM (МАЩАБИРАНЕ).
Брой на апнея и десатурация за всеки от времевите
периоди на отчета, сумиране на брой на апнея и
десатурация за целия период и средни резултати за
A/hr и ODI
Пациентски показания: EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI
Събития на пациентски спешни аларми: EtCO2 HIGH
(ВИСОКА ГРАНИЦА НА EtCO2), EtCO2 LOW (НИСКА
ГРАНИЦА НА EtCO2), RR HIGH (ВИСОКА ГРАНИЦА НА
RR), RR LOW (НИСКА ГРАНИЦА НА RR), NO BREATH
(БЕЗ ДИШАНЕ), SpO2 HIGH (ВИСОКА ГРАНИЦА НА
SpO2), SpO2 LOW (НИСКА ГРАНИЦА НА SpO2), PR
HIGH (ВИСОКА ГРАНИЦА НА PR), PR LOW (НИСКА
ГРАНИЦА НА PR), IPI LOW (НИСКА ГРАНИЦА НА IPI).
Предупредителни съобщения за оборудването:
Събития: EVENT 1 (СЪБИТИЕ 1), EVENT 2 (СЪБИТИЕ
2), EVENT 3 (СЪБИТИЕ 3)

Отпечатаният отчет за апнея и десатурация на O2 включва следната информация:
Име на отчета
Apnea and O2 Desat
Report
Отчет за апнея и
десатурация на O2

Описание

Включени полета

Данни за A/hr и ODI заедно с
пациентски показания (както се
виждат в отчета за тренд) и
данни за графичен тренд.
Отчетът ще показва данни за
предишните 2, 4, 8 или 12 часа
(в зависимост от избраното ниво
на ZOOM (МАЩАБИРАНЕ)).

Избрани DATE (ДАТА), TIME (ЧАС), CASE ID (ID НА
ДОСИЕ), тип пациент, ZOOM (МАЩАБИРАНЕ),
сумиране на брой на апнея и десатурация за целия
период, и средни резултати за A/hr и ODI, средният
резултат на A/hr и ODI за целия период, и брой на
апнея и десатурация за всеки от времевите периоди
на отчета.
Пациентски показания: EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI
Графики на пациентски графичен тренд: EtCO2, RR,
SpO2, PR, IPI

Пример за отпечатания отчет за апнея и десатурация на O2 се показва на Фигура 36 - Отпечатан отчет за
апнея и десатурация на страница 106.
Пример за екран на отчет за апнея и десатурация на O2 се вижда на Фигура 35 - Екран на отчет за апнея
и десатурация на страница 105.
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Средна
апнея за
час

Брой на
апнея и
сбор на
апнея
Desat Count
(Брой
десатурации)
Desat Sum
(Сбор на
десатурации)
ODI

Фигура 35 - Екран на отчет за апнея и десатурация

Пациентска
информация,
която се вижда
на екрана

Обяснение

A/hr
(Апнеи за час)

Средната A/hr за час за целия период от време, която
се показва на екрана.

Apnea Count
(Брой на апнея)

Сума от всички случаи на No breath (Без дишане)
(апнея) във всяка времева категория (≥10 секунди,
10-19 секунди, 20-29 секунди) през целия период от
време, която се показва на екрана.

SUM (Apnea sum)
(СУМА (сума на
апнея))

Брой на всички случаи на без дишане (апнея) във
всяка времева категория (≥10 секунди, 10-19 секунди,
20-29 секунди) във всеки един от интервалите в
рамките на съответния времеви период (в този случай
от 12:00 AM до 1:00 AM)

Desat Count
(Брой десатурации)

Сума от всички случаи на десатурация през целия
период от време, която се показва на екрана.

SUM(Desat sum)
(СУМА (сума на
десатурация))

Брой на всички случаи на десатурация във всеки един
от интервалите в рамките на съответния времеви
период (в този случай от 12:00 AM до 1:00 AM)

ODI

Среден ODI за час за целия период от време, който се
показва на екрана.
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Фигура 36 - Отпечатан отчет за апнея и десатурация
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Опции на отпечатания отчет
Capnostream™20p може да бъде закупен с вграден принтер с термолента. Менюто за отпечатване на
отчети в Capnostream™20p служи за използване с принтер-опция.
За да отпечатате отчет на външен принтер, препоръчителната процедура е да прехвърлите данните на
компютър с помощта на USB устройство с флаш памет (вижте Прехвърляне на данни чрез USB порта за
данни на страница 113). След това отчетът може да бъде форматиран и отпечатан с помощта на
компютър.
Налични са следните печатни отчети:

•
•
•
•
•
•
•

Табличен отчет за досие
Графичен отчет на досие
Табличен отчет за тренд
Графичен отчет на тренд
Непрекъснати вълнообразни графики в реално време
Непрекъснати вълнообразни графики на CO2 в реално време
Непрекъсната таблица в реално време

Отпечатаният отчет за апнея и десатурация на O2 (ако е приложимо) е обсъден по-горе.
Отпечатаните данни за отчетите за тренд са данните, които са показани последно на екрана за тренд към
момента, когато сте избрали PRINT TREND (ПЕЧАТ НА ТРЕНД). Резолюцията на отчета на досието е
винаги минималната резолюция (максимални детайли).
Непрекъснатите таблични данни в реално време се отпечатват в същия интервал, в който се
актуализират цифровите данни на екрана.
Графиката/ите на непрекъснатата вълнообразна графика в реално време се отпечатва/ат, както е
показано на екрана.
Моля, обърнете внимание, че всички отчети за тренд и досиета трябва да бъдат отпечатани преди
приключването на досието. След като досието приключи, данните за досие и тренд се изтриват от
паметта и печатът вече не е възможен.

Отпечатани отчети
Можете да отидете на екрана за печат от екрана за отчет на апнея и десатурация на O2 (ако A/hr и ODI са
активирани) или от началния екран (ако A/hr и ODI не са налични или не са активирани).
Екранът за печат ви позволява да изберете какво да отпечатва отчета и също така да започнете и спрете
отпечатване на отчет.
 ЗА ДА ОТПЕЧАТАТЕ ОТЧЕТ:
1. От началния екран изберете REPORTS (ОТЧЕТИ).
2. На екрана за апнея и десатурация на O2, който ще се покаже, изберете PRINT (ПЕЧАТ), за да се
покаже екрана за печат в Фигура 37 - Екран за печат на страница 108.
3. За бебета/новородени изберете PRINT (ПЕЧАТ) на началния екран за преглед на екрана за печат.
4. Използвайте регулатора, за да изберете типа отчет за печат. Само един тип отчет може да бъде
избран едновременно. Звездичка (*) ще обозначи отчета, който е избран. Ако изберете отчет на
досие, но няма активно досие в момента, на полето вдясно от името на отчета ще пише NO CASES
(НЯМА ДОСИЕТА).
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Фигура 37 - Екран за печат

5. Изберете данните, които искате да отпечатате:
Изберете опцията PRINT FORMAT (ФОРМАТ ЗА ПЕЧАТ) от екрана за печат. На екрана Print Format
(Формат за печат) изберете параметрите, които искате да отпечатате на отчета.
Три колони с данни се показват в един отпечатан отчет в табличен формат и две графики се показват
в един отпечатан отчет в графичен формат. Избраният формат за печат се прилага на всички отчети,
които ще се отпечатват.
При таблични отчети EtCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR, IPI и празно поле са на разположение за избор.
При графични отчети EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI и празно поле са на разположение за избор. Изборът
на празно поле означава, че в тази колона няма да бъде отпечатано нищо.
6. Кликнете върху BACK (НАЗАД) на лентата с менюта в долната част на екрана, за да се върнете на
екрана Print Format (Формат за печат).
7. Кликнете върху START PRINTER (СТАРТИРАНЕ НА ПРИНТЕР) на екрана Print Format (Формат за
печат), за да започнете отпечатването. За да спрете отпечатването, за да спрете непрекъснато
отпечатване или да прекратите други отчети, които не са приключили, кликнете върху бутона STOP
PRINTER (СПИРАНЕ НА ПРИНТЕРА) на екрана.
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Таблица 23 - Отпечатани отчети – Параметри

Име на отчета

Описание

Период на отчета

CS20P (това показва, че отчетът е бил
генериран от Capnostream™20p)
Сериен номер на устройството, на което
е бил отпечатан отчетът
Име на отчета (TREND REPORT (ОТЧЕТ
ЗА ТРЕНД), CASE REPORT (ОТЧЕТ ЗА
ДОСИЕ) или REAL TIME REPORT
(ОТЧЕТ В РЕАЛНО ВРЕМЕ))
Тип пациент (ADULT (ВЪЗРАСТЕН),
PEDIATRIC (ПЕДИАТРИЧЕН)
[3 възрастови групи] или
INFANT/NEONATAL
(БЕБЕТА/НОВОРОДЕНИ))
ИД на досие
ДАТА, ЧАС

All reports
(Всички отчети)

Tabular Case
Report
(Табличен отчет
за досие)

Включени полета

Показания на пациента
от записано досие в
табличен формат.
Времето между
въвеждането на данни
е най-ниската
резолюция, налична за
стъпково показване на
тренд (30 секунди).

Показания на пациента в началото и
края на периода на записване: EtCO2,
FiCO2, RR, SpO2, PR, IPI.
Пациентски показания: Три от следните
параметри (в зависимост от
параметрите, избрани в екрана PRINT
FORMAT (ФОРМАТ ЗА ПЕЧАТ), вижте
За да отпечатате отчет на
страница 107): EtCO2, FiCO2, RR, SpO2,
PR, IPI.

От началото на досието
до текущия момент; след
спирането на досието
няма налични данни.

Събития на възникване на пациентски
спешни и предупредителни аларми за
всички пациентски спешни и
предупредителни аларми
Предупредителни съобщения за
оборудването
Събития: EVENT 1 (СЪБИТИЕ 1),
EVENT 2 (СЪБИТИЕ 2), EVENT 3
(СЪБИТИЕ 3)
Graphical Case
Report
(Графичен
отчет на досие)

Показания на пациента
от записано досие в
графичен формат.
Времето между
въвеждането на данни
е най-ниската
резолюция, налична за
стъпково показване на
тренд (30 секунди).

Показания на пациента в началото и
края на периода на записване: EtCO2,
RR, SpO2, PR, IPI.

Tabular Trend
Report
(Табличен отчет
за тренд)

Показания на пациента
от паметта на тренда в
табличен формат.
Времето между
въвеждане на данни е
резолюцията, зададена
за стъпково показване
на тренд (MINIMUM
(МИНИМУМ)
[30 секунди] 1,5 минути,
3 минути, 15 минути,
60 минути).

ДАТА, ЧАС

Графики на нива на два от следните
параметри (в зависимост от
параметрите, избрани на екрана PRINT
FORMAT (ФОРМАТ ЗА ПЕЧАТ) За да
отпечатате отчет на страница 107) в
30-секундни интервали. EtCO2 (mmHg),
RR (bpm), SpO2 (%), PR (bpm), IPI.
Показания на пациента в началото на
периода на записване: EtCO2, FiCO2,
RR, SpO2, PR, IPI.
Показания на пациента на интервали,
зададени за стъпково показване на
тренд: Три от следните параметри
(в зависимост от параметрите, избрани
в екрана PRINT FORMAT (ФОРМАТ ЗА
ПЕЧАТ), вижте За да отпечатате отчет
на страница 107): EtCO2, FiCO2, RR,
SpO2, PR, IPI.
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От началото на досието
до текущия момент; след
спирането на досието
няма налични данни.

Данните за тренд се
показват на екрана за
тренд, който е показан в
момента или ако печатате
от екрана PRINT (ПЕЧАТ),
екранът за тренд, който
последно е бил показан.
Само точките за данни,
които в момента се
виждат на екрана
(приблизително десет
точки за данни), ще бъдат
отпечатани. По този начин
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Име на отчета

Описание

Включени полета
Събития на пациентски спешни аларми
и предупредителни аларми
Предупредителни съобщения за
оборудването
Събития: EVENT 1 (СЪБИТИЕ 1),
EVENT 2 (СЪБИТИЕ 2), EVENT 3
(СЪБИТИЕ 3)

Период на отчета
нивото на ZOOM
(МАЩАБИРАНЕ) на
екрана за тренд (изборите
са 2, 4 и 12 часа) ще
определи броя
минути/часове на данни,
които ще се виждат на
разпечатката. След
изтриването на тренда
данните няма да са
налични.

Graphical Trend
Report
(Графичен
отчет на тренд)

Показания на пациента
от паметта на тренда в
графичен формат.
Времето между
въвеждане на данни е
резолюцията,
зададена за стъпково
показване на тренд
(MINIMUM
(МИНИМУМ)
[30 секунди]
1,5 минути, 3 минути,
15 минути, 60 минути).

Показания на пациента в началото на
периода на записване: EtCO2, RR, SpO2,
PR, IPI.
Графики на нива на два от следните
параметри (в зависимост от
параметрите, избрани на екрана PRINT
FORMAT (ФОРМАТ ЗА ПЕЧАТ), вижте
За да отпечатате отчет на страница 107)
при интервал, зададен за стъпково
показване на тренд: EtCO2, RR, SpO2,
PR, IPI.

Данните за тренд се
показват на екрана за
тренд, който е показан в
момента или ако печатате
от екрана PRINT (ПЕЧАТ),
екранът за тренд, който
последно е бил показан.
По този начин нивото на
ZOOM (МАЩАБИРАНЕ) на
екрана за тренд (изборите
са 2, 4 и 12 часа) ще
определи броя часове на
данни, които ще се
виждат на разпечатката.
След изтриването на
тренда данните няма да
са налични.

Real Time
Continuous
Waveform
(Непрекъсната
вълнообразна
графики в
реално време)

Графично представяне
на нивата на etCO2 и
SpO2 с точка за данни
на всеки
50 милисекунди.

Показания на пациента в началото на
периода на записване: EtCO2, FiCO2,
RR, SpO2, PR
Графики на нивата на EtCO2 и SpO2.

Данни в реално време от
момента на натискане на
бутона START

Real Time
Continuous CO2
Waveform
(Непрекъснати
вълнообразни
графики на CO2
в реално време)

Графично представяне
на нивата на etCO2 с
точка за данни на
всеки 50 милисекунди.

Показания на пациента в началото на
периода на записване: etCO2, FiCO2, RR,
SpO2, PR

Данни в реално време от
момента на натискане на
бутона START

Real Time
Continuous
Tabular
(Непрекъсната
таблица в
реално време)

Таблично представяне
на EtCO2, RR и PR с
линия за данни на
всеки 2 секунди.

Показания на пациента в началото на
периода на записване: EtCO2, FiCO2,
RR, SpO2, PR, IPI.
Три от следните параметри
(в зависимост от параметрите, избрани
в екрана PRINT FORMAT (ФОРМАТ ЗА
ПЕЧАТ), вижте За да отпечатате отчет
на страница 107): EtCO2, FiCO2, RR,
SpO2, PR, IPI.

PRINTER
(СТАРТИРАНЕ НА
ПРИНТЕР) до момента
на натискане на STOP
PRINTER (СПИРАНЕ
НА ПРИНТЕР)

PRINTER
(СТАРТИРАНЕ НА
ПРИНТЕР) до момента
на натискане на STOP
PRINTER (СПИРАНЕ
НА ПРИНТЕР)
Данни в реално време от
момента на натискане на
бутона START

PRINTER
(СТАРТИРАНЕ НА
ПРИНТЕР) до момента
на натискане на STOP
PRINTER (СПИРАНЕ
НА ПРИНТЕР)

* Моля, обърнете внимание, че във всички случаи EtCO2 и FiCO2 се показват в избрани единици, SpO2 в проценти,
а RR и PR в bpm (удари в минута).
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Примерни отчети

Примерни отчети
Примерни отчети за досие
По-долу са примери за отчети на таблични и графични досиета, както е описано по-горе.

Фигура 38 - Примерна разпечатка на отчет за досие
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Примерни отчети

Примерни отчети за тренд
По-долу са примери за отчети на табличен и графичен тренд, както е описано по-горе.

Фигура 39 - Отпечатани отчети за тренд
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Въведение

Глава 12

Do not touch this field - it is invisible and does not appear in the
final document

Изтегляне на пациентски данни
Въведение
Прехвърляне на данни чрез USB порта за данни
Прехвърляне на данни чрез порта RS-232
Извеждане на аналогови данни с Capnostream
Операция за извикване на медицинска сестра
Типове системи за извикване на медицинска сестра
Работа с болнични системи за пациентски данни
Работа със системи VEGA™* от Nuvon

Въведение
Capnostream™20p може да експортира съхранени и текущи данни към външни устройства чрез следните
методи:

•

Прехвърляне на данни към USB устройство с флаш памет за по-късно прехвърляне на
компютър.

•
•

Директна връзка към компютър чрез порта RS-232.
7-канален аналогов изход

Възникването на ситуация на аларма може също така да бъде оповестено на външна система чрез
функцията за извикване на сестра.

Прехвърляне на данни чрез USB порта за данни
Има седем типа отчети, които могат да бъдат прехвърляни към USB устройство с флаш памет, както е
описано в таблицата по-долу. Пет типа отчети са в текстов формат и са подходящи за използване в
приложения като Microsoft Excel. Двата типа отчети с двоични данни са за напреднали приложения за
програмиране.
В допълнение отчетът за апнея и десатурация на O2 (ако A/hr и ODI са налични) може да бъде изтеглен
на USB устройство с флаш памет. Вижте Отчет за апнея и десатурация на O2 на страница 103 за повече
информация.
Всички аларми за A/ hr и ODI няма да бъдат записвани, когато апнея за час (A/hr) и индекс на
кислородна десатурация (ODI) не са налични.
Таблица 24 - Видове прехвърляне на данни

Име на отчета
Tabular Case Report
(Табличен отчет за
досие)

Описание
Файл, разделен с табулатори със suffix
.txt. (Файловете, разделени с
табулатори, могат да бъдат
експортирани в Excel с помощта на
“табулатор” като разделител.) Отчита
данните, съхранени в паметта на тренда,
които са назначени към избраното
досие. Времето между въвеждането на
данни е резолюцията, зададена за
съхранение на тренд (5, 10 или
30 секунди).
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Включени полета
ДАТА, ЧАС
Пациентски показания: EtCO2, RR, SpO2, PR,
IPI.
Събития на пациентски спешни аларми и
предупредителни аларми
Предупредителни съобщения за
оборудването
Събития: EVENT 1 (СЪБИТИЕ 1), EVENT 2
(СЪБИТИЕ 2), EVENT 3 (СЪБИТИЕ 3)
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Име на отчета
Tabular Trend Report
(Табличен отчет за
тренд)

Описание

Включени полета

Файл, разделен с табулатори (.txt).
Отчита всички данни, съхранени в
паметта на тренда. Времето между
въвеждането на данни е резолюцията,
зададена за съхранение на тренд
(5, 10 или 30 секунди).

ДАТА, ЧАС
Пациентски показания: EtCO2, RR, SpO2, PR,
IPI.
Събития на пациентски спешни аларми и
предупредителни аларми
Предупредителни съобщения за
оборудването
Събития: EVENT 1 (СЪБИТИЕ 1), EVENT 2
(СЪБИТИЕ 2), EVENT 3 (СЪБИТИЕ 3)

Real Time Continuous
CO2 Waveform
(Непрекъснати
вълнообразни
графики на CO2 в
реално време)

Файл, разделен с табулатори (.txt) с
въвеждане на данни на всеки
50 милисекунди.

ДАТА, ЧАС

Real Time Continuous
Tabular
(Непрекъсната
таблица в реално
време)

Файл, разделен с табулатори (.txt),
подобно на табличния отчет за тренд, но
се предава ред по ред в реално време.

ДАТА, ЧАС

Показания на пациенти на всеки
50 милисекунди (за създаване на
вълнообразна графика на CO2): CO2*

Пациентски показания: EtCO2, FiCO2, RR,
SpO2, PR, IPI, A/hr, ODI.
Събития на пациентски спешни аларми и
предупредителни аларми
Предупредителни съобщения за
оборудването
Събития: EVENT 1 (СЪБИТИЕ 1), EVENT 2
(СЪБИТИЕ 2), EVENT 3 (СЪБИТИЕ 3)

Непрекъсната
таблица в реално
време с
непрекъсната
вълнообразна
графика в реално
време (съкратеното
име е FULL
CONTINUOUS
TRANSFER (ПЪЛНО
НЕПРЕКЪСНАТО
ПРЕХВЪРЛЯНЕ))

Файловете, разделени с табулатори (.txt),
подобно на непрекъснатия табличен
доклад в реално време, предаван ред по
ред в реално време, но с въвеждане на
данни на всеки 50 милисекунди (20 пъти в
секунда). Показват се данни за CO2, които
могат да бъдат използвани за създаване
на непрекъсната вълнообразна графика в
реално време с въвеждане на данни на
всеки 50 милисекунди. Табличните данни
се записват в точки за данни, на базата
на зададената резолюция за съхранение
на тренд (5, 10 или 30 секунди), така че
данните между тези точки се повтарят на
допълнителни редове.

ДАТА, ЧАС
Показания на пациента (при резолюция на
съхранение на тренд): EtCO2, FiCO2, RR,
SpO2, PR, IPI, A/hr, ODI
Събития на пациентски спешни аларми и
предупредителни аларми
Предупредителни съобщения за
оборудването
Събития: EVENT 1 (СЪБИТИЕ 1), EVENT 2
(СЪБИТИЕ 2), EVENT 3 (СЪБИТИЕ 3)
Показания на пациенти на всеки 50
милисекунди (за създаване на вълнообразна
графика на CO2): CO2 wave (Крива на CO2)

Full Binary Continuous
Transfer (Пълно
двоично
непрекъснато
прехвърляне)

Вижте документа Протоколи за прехвърляне на данни на Capnostream™20p

Full Binary Trend
Transfer (Пълно
двоично прехвърляне
на тренд)

Вижте документа Протоколи за прехвърляне на данни на Capnostream™20p

* CO2 в mm/Hg (милиметра живачен стълб)
Обърнете внимание, че в .txt файловете първите шест реда данни са както следва:
Ред 1 – Името на типа отчет.
Ред 2 – Празно или ID на пациента, ако отчетът е отчет за досие.
Ред 3 – Тип пациент (вижте Задаване на тип пациент на страница 47 за информация относно типовете
пациенти)
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Ред 4 – Празно поле
Ред 5 – Заглавия на колони
Ред 6 – Втори ред на заглавията на колоните
Capnostream™20p разпознава устройства с флаш памет, произведени от SanDisk, Lexar и PNY Technologies.
Няма да разпознае устройства с флаш памет, които имат разширени възможности, изискващи инсталирането
на допълнителни драйвери, като SanDisk U3. Границата на капацитета за USB устройство, което не може да
се използва с Capnostream™20p, е 8 GB. По-долу е показано типично устройство с флаш памет.

Фигура 40 - Типично устройство с флаш памет

 ЗА ЗАПИС НА ДАННИ НА CAPNOSTREAM™20P НА USB УСТРОЙСТВО:
1. Поставете USB устройство с флаш памет в USB порта на задната страна на Capnostream™20p.
2. Когато устройството с флаш памет е засечено, иконата за USB ще се покаже в горния десен ъгъл на
дисплея до символа на аларма. В зависимост от типа устройство, това може да отнеме до 40 секунди.
Икона на
USB порт
Фигура 41 - Икона на USB
Забележка:

USB портът на монитора Capnostream™20p е само за употреба с устройства с
флаш памет. Това не е напълно функционален USB порт. Не се опитвайте да
свържете монитора към компютър чрез USB порта.

Забележка:

USB устройството с флаш памет трябва да бъде внимателно поставено в USB
порта, без да упражнявате натиск. Ако USB устройството с флаш памет не може
да бъде поставено лесно в USB порта, не използвайте устройството.

3. След като се покаже икона на USB, мониторът е готов да започне да извежда данни към USB
устройството.
4. От началния екран изберете бутона SYSTEM (СИСТЕМА) на лентата с менюта, за да отворите
екрана System (Система) и изберете DATA OUTPUT (ИЗВЕЖДАНЕ НА ДАННИ).
5. Използвайте регулатора, за да изберете желания отчет от таблицата DATA OUTPUT (ИЗВЕЖДАНЕ
НА ДАННИ), както е показано по-долу. Моля, обърнете внимание, че опциите за таблично досие и
табличен тренд са на разположение само, докато има активно досие. Ако текущото досие е затворено,
досието и паметта на тренда се изтриват и тази информация вече няма да бъде на разположение.
Таблица 25 - Избор на тип извеждане на данни
TABULAR CASE (ТАБЛИЧНО ДОСИЕ)
TABULAR TREND (ТАБЛИЧЕН ТРЕНД)
REALTIME CONTINUOUS CO2 WAVEFORM (НЕПРЕКЪСНАТА
ВЪЛНООБРАЗНА ГРАФИКА НА CO2 В РЕАЛНО ВРЕМЕ)
REALTIME CONTINUOUS TABULAR
(НЕПРЕКЪСНАТА ТАБЛИЦА В РЕАЛНО ВРЕМЕ)
FULL CONTINUOUS TRANSFER
(ПЪЛНО НЕПРЕКЪСНАТО ПРЕХВЪРЛЯНЕ)
FULL BINARY CONTINUOUS TRANSFER
(ПЪЛНО ДВОИЧНО НЕПРЕКЪСНАТО ПРЕХВЪРЛЯНЕ)
FULL BINARY TREND TRANSFER
(ПЪЛНО ДВОИЧНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ТРЕНД)
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6. Ще се появи звездичка вляво от избраното име на отчета. Ако няма активно досие, текстът NO CASES
(НЯМА ДОСИЕТА) ще се появи вдясно от опцията за таблично досие, когато опцията е избрана.
7. Завъртете регулатора, за да изберете START USB (СТАРТИРАНЕ НА USB) на лентата с менюта, и
кликнете, за да започне прехвърлянето на данни. Извеждането на данни може да бъде отменено, като
кликнете отново, за да изберете STOP USB (СПИРАНЕ НА USB).
ВНИМАНИЕ:

Ако извадите устройството с флаш памет от Capnostream™20p, докато
прехвърлянето на данни е в прогрес, данните може да не бъдат четливи.
Преди да извадите устройството с флаш памет, прехвърлянето на данни
трябва да е приключило или спряно, като изберете STOP USB (СПИРАНЕ
НА USB) на лентата с менюта.

ВНИМАНИЕ:

Уверете се, че на USB паметта или микро SD картата няма вируси преди да
ги свържете с монитора.

Забележка:

Ако Capnostream™20p не открива устройството с флаш памет, махнете и
поставете отново устройството. Ако устройството с флаш памет все още не може
да бъде открито, проверете дали използваното устройство е от поддържан
производител.

Забележка:

Ако свободното пространство в устройството с флаш памет е по-малко от 100 kb,
писането на USB устройството не е позволено. При това условие, ако
прехвърлянето на данни е вече в прогрес, то ще бъде прекратено. При условието
на недостиг на дисково пространство прехвърлянето на нови данни НЕ може да
започне.

Забележка:

Моля, имайте предвид допълнителните данни относно отчетите за тренд във
Важни бележки относно отчетите за тренд на страница 99.

Максималното количество данни, което може да се прехвърля в един файл е 65,536 реда (това отговаря
на максималния размер на лист за Excel файл за Excel 2003 и по-стара версия). Ако данните надвишават
65,536 реда, автоматично се отваря нов файл и данните продължават да се прехвърлят в новия файл.
В тази ситуация името на новия файл се индексира, както е описано по-долу в Таблица 26 - Конвенции
за наименуване на файлове.
По-долу са дадени прогнози на приблизителните размери на файловете, които може да се очаква да
бъдат генерирани. За пациентски досиета, в които събитията и алармите се записват обширно, размерите
на файловете ще бъдат по-големи.
Таблично досие: 1 час @30s резолюция: 21kB
Табличен тренд: 1 час @30s резолюция: 24kB
Непрекъсната вълнообразна графика на CO2 в реално време: 1 час @50ms резолюция: 4,2MB
Непрекъсната таблица в реално време: 1 час @2s резолюция: 264kB
Пълно непрекъснато прехвърляне: 1 час @50ms резолюция: 12MB
Пълно двоично непрекъснато прехвърляне: 1 час @50ms резолюция: 732kB
Пълно двоично прехвърляне на тренд: 1 час @30s резолюция: 5kB
Конвенция за наименуване на USB файл
За различните типове отчети се използва следната конвенция за наименуване на файлове.
<REPORT TYPE>_<PATIENT TYPE >_<REPORT DATE >_<REPORT TIME>_<PATIENT ID >_<FILE NO>.ext
Където:
 REPORT TYPE (ТИП ОТЧЕТ) - трибуквен идентификатор на типа отчет (вижте Таблица 26 Конвенции за наименуване на файлове).
 PATIENT TYPE (ТИП ПАЦИЕНТ) - тип пациент (възрастен, педиатричен 6-12 год. и т.н.).
 REPORT DATE (ДАТА НА ОТЧЕТА) - Начална дата, на която е направен отчета във формат
yymmdd (ггммдд).
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 REPORT TIME (ЧАС НА ОТЧЕТА) - Началният час, в който е направен отчета във формат
hhmmss (ччммсс).
 PATIENT ID (ID НА ПАЦИЕНТА) - ID на пациента, както е въведено в устройството
(или е автоматично предоставено от устройството).
 FILE NO (НОМЕР НА ФАЙЛ) - работещ сериен номер, който показва дали данните са
разделени на множество файлове.
 Разширение на файла .ext и .txt (файл, разделен с табулатори) или .bin (двоичен тип файл).
Полето за ID на пациента в монитора съдържа символа '/', който не е валиден символ за имена на
файлове. Той се заменя с тире '-' за имената на файловете. Символът '/' се използва от монитора, за да
посочи множество файлове с едно и също ID на пациента (например - Smith/1, Smith/2, Smith/3).
Примери за име на файл:
За различни отчети, направени на 15 януари 2011 г. в 5:23:57 часа за пациент с ID "20090115035705",
името на файла ще бъде:
Таблица 26 - Конвенции за наименуване на файлове

Тип отчет

Име на файла

Табличен отчет за досие

TCR_ADULT_110115_052357_20110115035705_1.txt

Табличен отчет за тренд

TTR_ ADULT _110115_052357_20110115035705_1.txt

Непрекъсната вълнообразна графика на
CO2 в реално време

RCW_ ADULT_110115_052357_20110115035705_1.txt

Непрекъсната таблица в реално време

RCT_ ADULT _110115_052357_20110115035705_1.txt

Пълно непрекъснато прехвърляне

FCTR_ ADULT _110115_05235720110115035705_1.txt

Пълно двоично непрекъснато прехвърляне

FCT_ ADULT _110115_052357_20110115035705_1.bin

Пълно двоично прехвърляне на тренд

FTT_ ADULT _110115_052357_20110115035705_1.bin

Отчет за апнея и десатурация на O2 (ако е
приложимо)

ADR_ ADULT _110115_052357_20110115035705_1.txt

Примери
Ако вземем същия пример, описан по-горе, множество файлове за същия непрекъснат табличен отчет в
реално време ще изглежда така:
Тип отчет

Име на файл

Непрекъсната таблица в реално време RCT_110115_052357_1.txt RCT_110115_052357_2.txt
RCT_110115_052357_3.txt RCT_110115_052357_4.txt ...
RCT_110115_052357_10.txt ... RCT_110115_052357_100.txt ...
RCT_110115_052357_1000.txt
Забележка:

Двоичните файлове никога не се разделят в множество файлове, защото нямат
ограничението за дължина, наложено от MS Excel.

Съобщения за грешка в USB
Следните съобщения могат да се покажат в полето за съобщения на монитора:
NO USB DEVICE FOUND (НЯМА ОТКРИТО USB УСТРОЙСТВО): Предупредително съобщение,
което се показва, ако опитате да използвате функцията за USB при липсата на USB устройство.
USB DEVICE FAILED (USB УСТРОЙСТВОТО Е НЕИЗПРАВНО): Показва се, когато USB
устройството е открито, но прехвърлянето на данни не може да се извърши успешно.
USB FLASH FULL (USB ФЛАШ ПАМЕТТА Е ПЪЛНА): Предупредително съобщение, което се показва,
когато данните вече не могат да бъдат изтеглени в USB паметта, тъй като паметта е пълна.
USB TIME OUT (ПРЕКЪСВАНЕ НА USB): Предупредително съобщение, което се показва, когато
мониторът не може да осъществи комуникация с USB устройството.
Преносим крайлеглови монитор Capnograph/Пулсов оксиметър
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Четене на пациентски данни от запаметен файл на Capnostream™20p
Типовете USB отчети, които имат .txt (разделен с табулатори) тип файл, са текстови файлове. Това ги
прави лесни за четене в повечето софтуерни приложения за електронни таблици и база данни. В този
случай типът формат .txt означава, че има табулатор между всяка част от данни във всеки ред от файла.
Молбата за прехвърляне на пациентски данни, която разяснява използването на прехвърлените данни,
може да бъде открита на компактдиска с ръководството на оператора.
Двата типа USB отчети, които имат .bin тип файл, са двоични файлове. Те са предназначени за
използване от програмисти, които създават приложни програми за употреба с Capnostream™20p.
Двоичните файлови формати са описани в документа Протоколи за прехвърляне на данни на
Capnostream, които могат да бъдат открити на компактдиска с ръководството на оператора.

Прехвърляне на данни чрез порта RS-232
Capnostream™20p е оборудван с 9-пинова RS-232 връзка в задната част на монитора. За подробна
информация относно използването на тази функция, моля, вижте документа Протоколи за прехвърляне
на данни на Capnostream, наличен на компактдиска с ръководството на оператора. Скоростта на
прехвърляне на данни за интерфейса RS-232 се задава в настройките по подразбиране на здравното
заведение: Екран на монитора. Фабричната настройка по подразбиране е автоматично откриване на
скоростта на прехвърляне на данни. Вижте Смяна на настройки по подразбиране на здравното заведение
на страница 139 за информация относно това как да промените скоростта на прехвърляне на данни.
Прехвърлянето на данни чрез порта RS-232 може да се извършва едновременно с прехвърлянето на
данни с USB устройство с флаш памет.
Забележка:

Портът на RS-232 разполага с електрическа изолация в съответствие с
IEC 60101-1-1. Немедицинските устройства като компютри и принтери могат да се
свържат към този порт без допълнителна електрическа изолация. Тези устройства
трябва да бъдат поставени на най-малко 1,5 метра от средата на пациента.

Портът RS-232 може да бъде използван за прехвърляне на данни към компютър с помощта на Profox. За
повече подробности се свържете с Profox Associates, Inc. на http://www.profox.net/.

Извеждане на аналогови данни с Capnostream™20p
Необходимо оборудване
Вижте по-долу списък с необходимите елементи за извършване на прехвърляне на данни между
монитор Capnostream™20p и аналогова система.
Елемент

Подробности/Medtronic PN

Монитор Capnostream™20p

Всеки монитор Capnostream™ 20 (CS20)

Цифров/аналогов кабел

PM20ACB (трябва да се закупи отделно)

Аналогова система (денонощна лаборатория или друга
аналогова система)

Не е налично

За повечето системи стандартните комуникационни кабели с
3,5 mm (1/8 in) моно аудио жак за прехвърляне на данни от
кабела на цифровия/аналоговия преобразувател към
аналоговата система (броят необходими кабели ще зависи от
броя канали, на които ще се прехвърлят данните).
Някои системи ще изискват различни кабели или адаптер;
т.e. Remlogic, който изисква конектори тип телефонен жак.

Тези кабели трябва да бъдат закупени
отделно и можете да ги намерите във
всеки магазин за електроника.
За системи без стандарт може да са
необходими различни видове кабели.

За да зададете прехвърляне на данни между монитора и аналоговото устройство, трябва да се направят
следните връзки:
 Свързване на цифров/аналогов кабел към монитора
 Свързване на цифров/аналогов кабел към аналоговото записващо устройство

118

Преносим крайлеглови монитор Capnograph/Пулсов оксиметър

Извеждане на аналогови данни с Capnostream™20p

Тези връзки са описани по-долу. След като направите тези връзки, данните ще бъдат изпратени от
монитора към аналоговото устройство, докато двете устройства са свързани.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Мониторът може да се свързва само с помощта на D/A кабел към
сертифицирани по IEC 60601-1 устройства.

Кабелът за данни, който свързва двете устройства, включва седем канала за данни. Всеки канал за данни
дава мощност от 0-1 волта (1 волт е висока стойност на калибриране, т.е., максималната стойност) с
проникващ ток от най-малко 12 mA. Всеки канал е също така защитен срещу окъсяване на изходите.
За всички измерени параметри стойността на сигнала за измерване от 0,9 волта е всеобхватно измерване,
което е възможно най-високата валидна стойност.
За калибриране на параметрите (което се извършва преди измерване за подготовка на устройството за
точно измерване) се използва сигнал със стойност 1,0 волта (за ниска стойност на калибриране,
калибриране на усилването); при измерване тази цифра показва невалидна стойност. Сигналът със
стойност 0,0 волта (ниска стойност на калибрирането, нулево калибриране) показва нулева стойност на
изпратения от Capnostream™20p сигнал към аналогово устройство. Стойностите 0 V и 1,0 V се дават
само за целите на калибрирането. Моля, обърнете внимание, че 1,0 V не показва действителна стойност,
която може да бъде генерирана от реално измерване на пациент.
В допълнение, моля, обърнете внимание, че 1,0 V е сигналът изпратен от Capnostream™20p, измерен в
края на цифровия/аналоговия кабел. Допълнителните кабели, поставени към цифровия/аналоговия
кабел, могат леко да намалят този сигнал. Списък с наличните стойности на аналоговия сигнал се
показват в Таблица 28 - Стойности за цифрово/аналогово калибриране, отдолу.
Свързване на Capnostream™20p и аналогово устройство с помощта на цифров/аналогов
кабел
 ЗА ДА СВЪРЖЕТЕ ЦИФРОВИЯ/АНАЛОГОВИЯ КАБЕЛ КЪМ МОНИТОРА
1. Поставете аналоговия изходен конектор на комуникационния кабел в 15-пиновия аналогов порт на
монитора. Този порт в задната част на монитора Capnostream™20p е маркиран с текста Analog Out
(Аналогов изход).
Проводници
към аналогово
устройство
Изходен аналогов
конектор
(за свързване към
Capnostream™)

Фигура 42 - Цифров/аналогов кабел на Capnostream™20p (PN PM20ACB)

Преносим крайлеглови монитор Capnograph/Пулсов оксиметър

119

Извеждане на аналогови данни с Capnostream™20p

Аналогов извод

Фигура 43 - Аналоговия порт на Capnostream™20p

2. Устройството Capnostream™20p е конфигурирано да извежда седем аналогови сигнала, всеки от
които ще прехвърля данни, в зависимост от различните параметри, измерени от устройството.
3. Ако искате да направите промени на параметрите по подразбиране, които са изведени на различните
канали, вижте описанието по-долу.
4. Ако не искате да правите промени на стойностите по подразбиране на сигнала за всеки канал,
свържете цифровия/аналоговия кабел към аналоговото устройство, както е описано по-долу.
 ЗА ДА СВЪРЖЕТЕ ЦИФРОВИЯ/АНАЛОГОВИЯ КАБЕЛ КЪМ АНАЛОГОВОТО УСТРОЙСТВО
1. В края на цифровия/аналоговия кабел има седем двойки жици с конектори със седемте налични
канала, кодирани с цвят, за да съответстват на изолационното покритие на съответната двойка жици
на цифровия/аналоговия кабел. Вижте таблицата по-долу за цветово кодиране. Вие вече сте
определили стойностите на сигнала за всеки от тези конектори.
2. Изберете всеки от желаните изходни конектори (цветово кодирани жици) и с помощта на стандартен
комуникационен кабел с 3,5 (1/8 in) моно аудио жак, свържете всеки конектор към съответния
изходен канал на аналоговото устройство. (Единият край на кабела трябва да има 3,5 mm (1/8 in)
моно аудио жак за свързване към цифровия/аналоговия кабел; другият край трябва да има подходящ
конектор за вашето аналогово устройство.)
3. Повторете тази процедура за всяка връзка, която искате да направите.
Следната таблица описва цветовете на кабелите и каналите за цифровия/аналоговия кабел.
Таблица 27 - Цветови кодове на цифровия/аналоговия кабел

Канал за данни
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Цвят

CH1

ЧЕРВЕН

CH2

БЯЛ

CH3

ЗЕЛЕН

CH4

СИН

CH5

ЖЪЛТ

CH6

КАФЯВ

CH7

ОРАНЖЕВ
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Промяна на стойностите на цифров/аналогов канал на Capnostream™20p
Capnostream™20p може да извежда седем аналогови сигнала, съответстващи на различни параметри,
които мониторира. Има 12 различни настройки, налични за тези седем изхода на канали за данни.
Докато Capnostream™20p е оборудван със стойности на сигнала по подразбиране за всеки канал, те
могат да бъдат променени с помощта на следната процедура.
Текущите настройки и налични опции се показват, когато влезете в екрана за цифрова към аналогова
настройка на Capnostream™20p, както е показано на фигурата по-долу.
 ЗА ДА ПРОМЕНИТЕ ЗА ПОСТОЯННО СТОЙНОСТИТЕ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ НА ЦИФРОВИЯ/АНАЛОГОВИЯ
КАНАЛ НА CAPNOSTREAM™20P ЧРЕЗ ЕКРАНА ЗА СЕРВИЗИРАНЕ
1. За да направите промени на настройки, които ще се съхраняват за постоянно в монитора
Capnostream™20p, влезте в екрана за настройки по-подразбиране на здравното заведение както
следва: На лентата с менюта на началния екран на Capnostream™20p кликнете върху
SYSTEM>SERVICE (СИСТЕМА>СЕРВИЗИРАНЕ). Въведете паролата за сервизиране (Парола за
сервизиране на Capnostream™ на страница 161) и кликнете върху INST DEFAULTS>MONITOR>D/A
(НАСТРОЙКИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ НА ЗДРАВНОТО
ЗАВЕДЕНИЕ>МОНИТОР>ЦИФРОВ/АНАЛОГОВ).
2. Използвайте регулатора, за да изберете канала, към който искате да назначите сигнал като го
завъртите, докато достигнете желания канал. Кликнете, когато каналът е маркиран. След това
завъртете регулатора, за да изберете сигнала, който искате да назначите към този канал. Кликнете
върху регулатора още веднъж, за да изберете сигнала. Повторете процеса за всеки канал, към който
искате да назначите или да назначите повторно сигнали.
3. Към всеки канал може да бъде назначен всякакъв сигнал. Също така, същият сигнал може да бъде
назначен към множество канали.
 ЗА ДА ПРОМЕНИТЕ ВРЕМЕННО СТОЙНОСТИТЕ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ НА ЦИФРОВИЯ/АНАЛОГОВИЯ
КАНАЛ НА CAPNOSTREAM™20P ЧРЕЗ ЕКРАНА SYSTEM (СИСТЕМА)
1. За да направите временни промени на стойностите по подразбиране на цифровия/аналоговия канал,
изберете SYSTEM (СИСТЕМА) от лентата с менюта на началния екран на Capnostream™20p.
Изберете D/A SETUP (ЦИФРОВА/АНАЛОГОВА НАСТРОЙКА) от лентата с менюта на страницата
SYSTEM (СИСТЕМА). Седемте предоставени канала за данни са описани от лявата страна на
екрана. Наличните сигнали за назначаване към каналите са описани от дясната страна.
2. Процедурата за извършване на промени е същата като описаната в стъпка 2 от този раздел.
3. След като направите желаните промени, завършете процеса на свързване, като свържете
цифровия/аналоговия кабел към аналоговото устройство, както е описано по-горе.
4. Тези настройки ще останат активни, докато изключите монитора. За да извършите постоянни
промени на цифровите/аналоговите настройки, вижте по-горе.
5. След като направите желаните промени, завършете процеса на свързване, като свържете
цифровия/аналоговия кабел към аналоговото устройство, както е описано по-горе.
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Фигура 44 - Екран за цифрова/аналогова настройка на Capnostream™20p

Калибриране на аналоговото устройство за Capnostream™20p
Аналоговото устройство трябва да бъде калибрирано с цифров/аналогов кабел, за да работи с монитора
Capnostream™20p, с помощта на процедурата, описана по-долу. Тъй като сигналът, изпратен от монитора
към аналоговото устройство, е във волтове, аналоговото устройство трябва да бъде калибрирано, така че
да може да интерпретира цифрата на напрежението, която получава като правилната пациентска стойност.
Процедурата по калибриране включва две части: Калибриране на усилването и нулево калибриране.
 Калибриране на усилването се използва за обозначаване на максималната стойност за даден
параметър, която съответства на максималното напрежение (1,0 V) на аналоговото устройство.
 Нулевото калибриране се използва за обозначаване на минималната стойност на пациента (нула)
за даден параметър, която съответства на нулевото напрежение (0,0 V) на аналоговото устройство.
Процедурата по калибриране
 ЗА ДА КАЛИБРИРАТЕ АНАЛОГОВО УСТРОЙСТВО (КАТО ПОЛИСОМНОГРАФ) ЗА УПОТРЕБА С
CAPNOSTREAM™20P
1. Уверете се, че мониторът Capnostream™20p и аналоговото устройство са свързани с помощта на
цифров/аналогов кабел, както е описано по-горе, и че към всеки канал е назначена необходимата
стойност на сигнала, както е описано в Таблица 28 - Стойности за цифрово/аналогово калибриране,
отдолу, ако желаете.
2. За нулево калибриране използвайте регулатора, за да изберете бутона на менюто D/A CAL
(ЦИФРОВО/АНАЛОГОВО КАЛИБРИРАНЕ) и изберете настройката CAL LOW (НИСКО
КАЛИБРИРАНЕ). Всички канали ще бъдат зададени на ALWAYS LOW (ВИНАГИ НИСКО).
Уверете се, че изходът на аналоговото устройство е нула на съответния канал или канали.
3. За калибриране на усилване използвайте регулатора, за да изберете бутона на менюто D/A CAL
(ЦИФРОВО/АНАЛОГОВО КАЛИБРИРАНЕ) и изберете настройката CAL HIGH (ВИСОКО
КАЛИБРИРАНЕ). Всички канали ще бъдат зададени на ALWAYS HIGH (ВИНАГИ ВИСОКО).
Уверете се, че изходът на аналоговото устройство е съответният канал или канали, съответстващ на
най-високата мощност на канала/каналите.
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4. Завъртете регулатора на лентата с менюта и кликнете върху CAL RESET (НУЛИРАНЕ НА
КАЛИБРИРАНЕТО). Всички канали ще се върнат към изпращане на сигнал в съответствие с
действителните стойности на измерване.
5. След като процесът на калибриране приключи, цифровата/аналоговата скала е вече установена.
Следователно, аналоговото устройство ще може да интерпретира сигналът, който получава от
монитора, и да записва правилно стойностите на пациента. Например, след като той вече знае,
че 0 V = 0 mmHg (за издишан CO2) и 1,0 V = 111 mmHg (за издишан CO2), полученият от монитора
сигнал от 0,37 V ще се интерпретира на аналоговото устройство като 41 mmHg.
6. След като цифровата/аналоговата скала е установена, всеки канал трябва да бъде занулен и да се
извърши калибриране на усилването на полисомнографа.
7. Уверете се, че стойностите на Capnostream™20p се прехвърлят точно към аналоговото устройство,
чрез мониторинг за кратко време и след това проверете стойностите както на монитора, така и на
аналоговото устройство. Ако стойностите не са прехвърлени точно, калибрирането и/или
назначаването на канал може да не е извършено правилно.
Таблица 28 - Стойности за цифрово/аналогово калибриране

Параметър

Скала

Стойност от
0 V (ниска
стойност за
нулево
калибриране)

Стойност от 1,0 V
(Висока стойност
за калибриране
на усилването)

EtCO2 + End of breath
indication (Индикация за
EtCO2 + край на дишането)
(стойност на EtCO2, когато е
сигнализиран края на
дишането, с други думи 0V)

100 mmHg = 0,9 V
(диапазон по
подразбиране на
etCO2 за цифров/
аналогов сигнал)
или
150 mmHg = 0,9 V
(допълнителна
промяна на
диапазона на etCO2
за цифров/ аналогов
сигнал може да се
извърши на екрана
за цифрова/
аналогова
настройка)

0=0V

111 mmHg = 1,0 V
или
167 mmHg = 1,0 V
(в зависимост от
използваната
скала)

EtCO2

100 mmHg = 0,9 V

0=0V

111 mmHg = 1,0 V

FiCO2

100 mmHg = 0,9 V

0=0V

111 mmHg = 1,0 V

RR

150 BPM (удара в
минута) = 0,9 V

0=0V

167 BPM = 1,0 V

CO2 Wave (Крива на CO2)

100 mmHg = 0,9 V

0=0V

111 mmHg = 1,0 V

CO2 Measurement Valid
(Валидно измерване на CO2)

0 V=да; 1 V = не

0=0V

Не е налично

SpO2 Saturation
(Сатурация на SpO2)

100% Sat = 0,9 V

0=0V

111% = 1,0 V

Pulse Rate (Пулсова честота)

250 BPM (удара в
минута) = 0,9 V

0=0V

278 BPM = 1,0 V

SpO2 Wave (Вълна на SpO2)
(вълнообразна графика на
плетисмограф)

255 Pleth = 0,9 V

0=0V

283 Pleth = 1,0 V

Square wave at 1 Hz, 50% duty
cycle (Квадратна вълна при
1 Hz, 50% работен цикъл)

0 V –1 V p-p

0=0V

Не е налично
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No signal (Няма сигнал)
(винаги високо)

1V

0=0V

Не е налично

No signal (Няма сигнал)
(винаги ниско)

0V

0=0V

Не е налично

IPI*

0 IPI = 0 V
10 IPI = 0,9 V

0=0V

11 IPI = 1,0 V

* Невалиден IPI сигнал (който ще се получи, когато стойностите от всички параметри не са
налични и поради това IPI не се изчислява) ще даде стойност от 1,0 V.
Работа с цифровата/аналоговата система
След като устройствата са свързани и калибрирани, както е описано по-горе, можете да започнете работа
със системата. Моля, обърнете внимание на следната информация.
Работа на монитора
Мониторът работи нормално по време на комуникация.
Забележка:

Моля, обърнете внимание, че няма нужда да използвате бутона DISABLE
(ДЕАКТИВИРАНЕ) на лентата с менюта D/A (ЦИФРОВО/АНАЛОГОВО) на
Capnostream™20p. По подразбиране опцията D/A (ЦИФРОВО/АНАЛОГОВО) на
Capnostream™20pе деактивирана. (Когато ЦИФРОВО/АНАЛОГОВАТА
комуникация е активирана, на този бутон пише DISABLE (ДЕАКТИВИРАНЕ).)
Можете да използвате този бутон, за да деактивирате опцията D/A
(ЦИФРОВО/АНАЛОГОВО) на Capnostream™20p, ако желаете.

Отстраняване на неизправности
Някои от проблемите, които можете да срещнете при настройка на системата за цифрово/аналогово
преобразуване, са описани по-долу, заедно с предложения за решаване на проблемите.
Таблица 29 - Отстраняване на неизправности

Проблем
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Съответен
компонент

Проблем

Решение

Данните за CO2 не са
прехвърлени.

Аналогово
устройство

Калибрирането не е
извършено или е
извършено погрешно.

Калибрирайте аналоговото
устройство, както е
описано в този документ.

Данните за CO2 не са
прехвърлени.

Цифрово/аналогов
кабел

Неизползван конектор
в цифрово/аналоговия
кабел е дал на късо.

Не давайте на късо
проводници/конектори,
които не са в употреба.

Данните за CO2 не са
прехвърлени.

Монитор

Цифрово/аналоговата
комуникация е
деактивирана.

Влезте в екрана D/A Setup
(Цифрово/аналогова
настройка) на
Capnostream™20p и
кликнете върху бутона
ENABLE (АКТИВИРАНЕ)
на лентата с менюта.

Данните са прехвърлени,
но стойностите не са
същите като стойностите
на Capnostream™20p.

Монитор и
аналогово
устройство

Калибрирането е
грешно

Извършете отново
калибрирането, което
установява скалата на
волт към стойност на
параметър.

Данните са прехвърлени,
но стойностите не са
същите като стойностите
на Capnostream™20p.

Монитор и
аналогово
устройство

Назначенията на
канали са грешни

Проверете назначенията
на канали
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Операция за извикване на медицинска сестра
Мониторът Capnostream™20p позволява връзка към външна система за извикване на медицинска сестра.
Когато е свързан, мониторът изпраща информация към системата за извикване на медицинска сестра на
здравното заведение, че е възникнало състояние на аларма, което предупреждава медицинския персонал,
че пациентът се нуждае от медицинска помощ. Единствените данни, които се прехвърлят към системата
за извикване на медицинска сестра, са данните за алармата, както е описано в Таблица 31 - Индикатори
на системата за извикване на медицинска сестра на страница 127.
Изходът на алармата за извикване на медицинска сестра става активен едновременно с възникването на
алармата на монитора и остава активен, докато е налице състоянието на алармата. Когато състоянието
на алармата вече не е налице (когато алармата на монитора спре), изходът на алармата за извикване на
медицинска сестра също става неактивен.
Кабел за извикване на медицинска сестра (3,5 m) може да бъде закупен от Medtronic (номер на
част 011149). Единият край на кабела за извикване на медицинска сестра се свързва към монитора
Capnostream™20p. Кабелът се доставя без накрайник, за да може да пасне на вашата система за
извикване на медицинска сестра.

Типове системи за извикване на медицинска сестра
От гледна точка на активиране/деактивиране на аларма системите за извикване на медицински сестри
обикновено могат да бъдат конфигурирани по два начина, с изключване и без изключване.
Системи с изключване: Светлината/алармата за извикване на медицинска сестра ще остане активна,
докато свързаното устройство спре да алармира и докато медицинската сестра отмени алармата, като
натисне бутона CANCEL ALARM (ОТМЯНА НА АЛАРМАТА) на системата за извикване на
медицинска сестра.
Системи без изключване: светлината/алармата за извикване на медицинска сестра остава активна,
докато свързаното устройство спре да алармира. Намесата на потребителя НЕ се изисква, ако
състоянието на алармата се изчисти. Това означава, че ако състоянието на алармата се коригира
самостоятелно, светлината и тонът за извикване на медицинска сестра ще спрат автоматично.
При взаимодействие между Capnostream™20p и система за извикване на медицинска сестра трябва да се
използва конфигурация без изключване.
Моля, обърнете внимание, че двата типа системи за извикване на медицинска сестра няма да позволят
заглушаване на аларма за извикване на медицинска сестра, докато има активна аларма от свързано
устройство като монитора Capnostream™20p.
Кабел на системата за извикване на сестра
Мониторът има вградено реле, което може да бъде свързано към болнична система за извикване на
медицинска сестра с помощта на кабела за извикване на медицинска сестра. Подробности относно
кабела за извикване на медицинска сестра се показват по-долу.
Таблица 30 - Спецификации на системата за извикване на медицинска сестра

Параметър

Стойност

Номинален ток

2A

Макс. допустим ток

2A

Макс. допустимо напрежение

24 V DC

Стерео телефонен жак

1/8” (3,5 mm)

Фигура 45 - Стерео фоно жак за извикване на медицинска сестра
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Типове системи за извикване на медицинска сестра

Диаграма на изводите за свързване на стерео фоно жак е показана в Фигура 45 - Стерео фоно жак за
извикване на медицинска сестра, отгоре. Моля, обърнете внимание на следното:
 N1 (ОБЩ) - N2 (НОРМАЛНО ЗАТВОРЕНА): Нормално затворена конфигурация на реле
 N1 (ОБЩ) - N3 (НОРМАЛНО ОТВОРЕНА): Нормално отворена конфигурация на реле
 ЗА НАСТРОЙКА НА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАННИ ЗА ИЗВИКВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА:
1. За да използвате функцията за извикване на медицинска сестра, включете кабела за извикване на
сестра в гнездото на системата в задната част на монитора, както е показано по-долу.
2. Свържете другия край на кабела към системата на здравното заведение, както е определено от
изискванията на заведението.
3. Активирайте връзката за извикване на медицинска сестра, както е описано в Активиране на
извикване на медицинска сестра, отдолу.

Връзка за
извикване на
медицинска
сестра

Фигура 46 - Точка на свързване на системата за извикване на медицинска сестра

Активиране на извикване на медицинска сестра
Фабричната настройка по подразбиране за извикване на медицинска сестра е деактивирана, а за да
работите с тази функция, тя трябва да бъде активирана. Това може да се извърши с помощта на екрана за
настройка на системата, но тя ще се анулира отново, когато мониторът е изключен. За да активирате за
постоянно функцията за извикване на медицинска сестра, трябва да я активирате с помощта на екрана на
монитора в раздела за настройки по подразбиране на здравното заведение от режима за сервизиране
както следва:
 ЗА ДА АКТИВИРАТЕ ИЗВИКВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА:
1. Включете монитора и изчакайте да се покаже началния екран. Използвайте регулатора, за да изберете
бутона SYSTEM (СИСТЕМА) и да отворите системния екран. След това изберете SERVICE
(УСЛУГА) и въведете сервизна парола (вижте Парола за сервизиране на Capnostream™ на
страница 161).
2. От екрана SERVICE (СЕРВИЗИРАНЕ) изберете INST DEFAULTS (Настройки по подразбиране на
здравното заведение) и изберете MONITOR (МОНИТОР).
3. Използвайте регулатора, за да изберете NURSE CALL (ИЗВИКВАНЕ НА СЕСТРА) и сменете
опцията на ENABLED (АКТИВИРАНА).
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4. Изберете BACK (НАЗАД), BACK (НАЗАД) и HOME (НАЧАЛО), за да излезете от режима на
сервизиране. Новата настройка е запаметена.
5. Тествайте системата за извикване на медицинска сестра, както е описано в Тестване на системата за
извикване на медицинска сестра, отдолу.
6. Моля, обърнете внимание, че данните за извикване на медицинска сестра няма да бъдат прехвърлени,
ако алармите са били временно заглушени (от бутона Alarm Silence (Заглушаване на аларма) в
предната част на монитора). Вижте Заглушаване на аларма на страница 89 за подробности относно
тази функция. Данните за извикване на медицинска сестра ще продължат да бъдат прехвърлени, ако
алармите са заглушени чрез настройките по подразбиране на здравното заведение (вижте Настройки
по подразбиране на здравното заведение на страница 139).
Тестване на системата за извикване на медицинска сестра
Уверете се, че системата функционира, като създадете тест аларма (като дишане във FilterLine™ за
няколко секунди, след това спрете да дишате в линията, за да създадете аларма NO BREATH (БЕЗ
ДИШАНЕ). Потвърдете, че очакваният резултат е получен според стандарта на системата за извикване
на медицинска сестра на заведението. Това може да бъде включена предупредителна светлина или
генериран звуков сигнал при възникването на аларменото събитие.
Таблицата по-долу описва кои аларми са обозначени от изхода за извикване на медицинска сестра.
Таблица 31 - Индикатори на системата за извикване на медицинска сестра

Вид аларма

Активира системата за
извикване на медицинска
сестра

Спешни пациентски аларми с висок приоритет
(червено)

ДА

(Жълти) предупредителни аларми

НЕ

Аларми със среден приоритет

ДА

Предупреждения

НЕ

Тихи предупреждения

НЕ

Работа с болнични системи за пациентски данни
Мониторът Capnostream™20p осигурява свързаност с болнични системи за пациентски данни (Bernoulli
и Oxinet® III), произведени и пуснати на пазара от Cardiopulmonary Corporation (CPC). Тази опция
позволява редовно прехвърляне на данни в реално време от монитора към болничните системи за
пациентски данни. Налични са конфигурации за осем или 12 легла.
Преди да започнете процеса на свързване, се уверете, че е на разположение следното оборудване:
 Система Bernoulli или Oxinet III, инсталирана в болницата
 Bernoulli-MSM или клиентски мост Oxinet, завършващи с кабел с 9-пинов D конектор
 Монитор Capnostream™20p
Свържете системата, както е описано в указанията за употреба, предоставени с Bernoulli-MSM или
клиентски мост Oxinet. Системата се използва с Y-образен кабел, който свързва клиентския мост,
Capnostream™20p и захранването. Уверете се, че всички конектори са здраво свързани, така че
Capnostream™20p продължава да получава захранване по време на работа с тази система.
След като е направена връзка между устройството, както е описано по-горе, данните в двоичен формат
ще бъдат прехвърлени автоматично от монитора Capnostream™20p към системата Bernoulli/Oxinet® III.
Не се изискват допълнителни настройки на монитора.
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Прехвърлят се следните данни от измерване:
 Моментно CO2
 EtCO2
 FiCO2
 Дихателна честота
 SpO2
 Пулс
В допълнение се прехвърля информация относно тип пациент, данни на аларма и настройки на
устройството (граници на алармата и т.н.).
Интерфейс за изходящи жизнени показатели към клинична информационна система както и входяща
система за ADT (приемане, освобождаване и прехвърляне) също са налични в системата Bernoulli.
За повече информация относно системата Bernoulli/Oxinet III или за отстраняване на неизправности при
процедурата за настройка се свържете с вашия местен дистрибутор.
ВНИМАНИЕ:

Ако свързаността с болничната система за пациентски данни аварира в
резултат на неизправност на системата или кабелите й, Capnostream™20p
няма да изпраща данни към системата.

ВНИМАНИЕ:

Изключвайте индикацията за звукова аларма на Capnostream™20p само след
като се уверите, че пациентът ще бъде непрекъснато мониториран с други
приемливи средства.

Работа със системи VEGA™* от Nuvon
Capnostream™20p може да се свързва и със системи VEGA™* от Nuvon за целите на взаимодействие с
клинични информационни системи за електронно показване на пациентски жизнени показатели.
Свързването на Capnostream™20p към система VEGA™* се извършва изцяло от специалист на Nuvon
по прилагане на място с помощта на назначен представител на IT отдела на болницата. Всички
физиологични пациентски данни, разработени от Capnostream™20p, се изпращат към системата
VEGA™*, за да се използват от клиничната информационна система. За повече информация относно
системата VEGA™* на Nuvon се свържете с търговски представител на Oridion или директно с
търговски представител на Nuvon.
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Въведение
Capnostream™20p не изисква редовно обслужване, освен всяко тестване на производителността,
упълномощено от здравното заведение на оператора. Мониторът изисква обслужване от квалифициран
сервизен персонал веднъж на всеки 30 000 работни часа.
Механизмът за откриване на CO2 на монитора трябва редовно да се калибрира, както е описано по-долу
в Калибриране на CO2 на страница 130. Калибрирането на CO2 може да бъде проверено по всяко време,
за да се гарантира, че калибрирането е в рамките на подходящите експлоатационни граници.
Отстраняване на неизправности на страница 135 се обсъждат потенциални трудности, вероятни причини
и предложения за тяхното разрешаване.
Забележка:

Свържете се с вашия местен дистрибутор или се консултирайте със сервизното
ръководство за инструкции по обслужване и тестове и проверки за
производителност.

Определяне на работните часове на монитора
Информацията на екрана за сервизиране дава броя часове, които остават до обслужване или
калибриране. За достъп до екрана за сервизиране изберете SYSTEM (СИСТЕМА) от лентата с менюта в
долната част на началния екран и след това изберете SERVICE (СЕРВИЗИРАНЕ). Не се изисква
парола, за да видите броя часове, които остават преди сервизиране. Основният екран за сервизиране е
показан по-долу.
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Фигура 47 - Екран за сервизиране

Когато мониторът достигне 30 000 часа на употреба, го изпратете на упълномощен сервизен център.
Свържете се с вашия местен представител за инструкции относно изпращане.

Калибриране на CO2
Забележка:

Устройството се калибрира, когато напусне фабриката.

Мониторът трябва да бъде калибриран от квалифициран сервизен персонал след първите 1200 работни
часа или след 12 месеца, което от двете се случи първо. След това калибрирането трябва да се извършва
на всеки 12 месеца или след 4000 работни часа, което от двете се случи първо.
За да ви помогне да планирате предварително предстоящия процес на калибриране, мониторът
съхранява както броят работни часа преди извършване на калибриране, така и датата на последното
калибриране.
Когато е необходимо калибриране, мониторът ще покаже предупредителното съобщение CALIBRATION
REQUIRED (ИЗИСКВА СЕ КАЛИБРИРАНЕ) в полето за съобщения.
Броят работни часа, оставащи преди калибрирането, се показват на приветствения екран всеки път,
когато включите монитора (вижте Фигура 9 - Приветствен екран на страница 34). След превишаването
на границата на работните часове съобщението ще се промени на CALIBRATION OVERDUE
(КАЛИБРИРАНЕТО Е ПРОСРОЧЕНО). Броят работни часове преди калибрирането могат да бъдат
видени също на екрана за сервизиране и това също ще се промени на CALIBRATION OVERDUE
(КАЛИБРИРАНЕТО Е ПРОСРОЧЕНО) по същия начин като приветствения екран, ако границата е
достигната. Данните на екрана за сервизиране се актуализират, когато включите монитора, и също така
всеки път, когато въведете паролата, за да влезете в режим на сервизиране.
Забележка:
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Препоръчително е да калибрирате монитора в рамките на две седмици от появата
на съобщението CALIBRATION REQUIRED (ИЗИСКВА СЕ КАЛИБРИРАНЕ) на
монитора.
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Забележка:

Мониторирането на CO2 на монитора Capnostream™20p ще влезе автоматично в
режим на готовност в случаите, когато мониторът Capnostream™20p е оставен
включен за 30 минути или повече без поставена FilterLine. Този автоматичен
режим на готовност намалява нуждата от често калибриране в случаи, когато
мониторът е оставен включен за дълъг период от време без поставена FilterLine™.
В тези случаи времевите периоди, в които мониторът е включен, но не е поставена
FilterLine™, няма да се броят към времето за калибриране, като по този начин се
предотвратява необходимостта от ненужно калибриране.

За да се покажат данните от последното калибриране, влезте в режим на сервизиране и отидете на
екрана за калибриране. От началния екран изберете бутона SYSTEM (СИСТЕМА), за да отворите
екрана System (Система) и след това изберете бутона SERVICE (СЕРВИЗИРАНЕ), за да отворите
екрана Service (Сервизиране). Въведете паролата за сервизиране и след това изберете CO2 CAL
(КАЛИБРИРАНЕ НА CO2). Този екран показва броя часове, които остават преди необходимостта от
сервизиране, датата на последното извършено калибриране и датата, на която трябва да се извърши
следващото калибриране (една година след последното калибриране). За преглед на този екран е
необходимо да използвате паролата, за да влезете в режим на сервизиране.

Проверка на калибрирането на CO2
В зависимост от политиката и процедурите на здравното заведение мониторът може да се проверява по
всяко време, за да се определи дали откриването на CO2 е в рамките на допустимите граници.
Процедурата за проверка на калибриране по-долу предоставя инструкции стъпка по стъпка за
извършване на проверка на калибриране.
ВНИМАНИЕ:

Проверката на калибрирането трябва да се извърши с комплект за
калибриране, упълномощен от производителя, който съдържа газова смес от
5% CO2 21% O2 и Bal N2 и упълномощени средства за свързване (T-образен
елемент).

Одобрен от производителя комплект за калибриране можете да закупите от Airgas, Scott Medical Product
Division (номер на частта Z03NI748BDC002, стар номер на частта T4653ORF-2BD). 4653ORF-2BD).).
Доставя се в 2 пакета и включва:
 Газ за калибриране, който съдържа 5% CO2, 21% O2 Bal N2
 Адаптер за тръби (T-образен елемент)
 Линия за калибриране (FilterLine™ за калибриране)
Забележка:

Ако този процес се извършва, докато мониторът се захранва от батерия, трябва да
се уверите, че батерията е напълно заредена.

Забележка:

Преди да проверите калибрирането, се уверете, че линията за калибриране,
доставена с комплекта за калибриране, е здраво закрепена.

Процедура за проверка на калибрирането
Забележка:

Във всеки етап от процедурата за проверка за калибрирането вие можете да се
върнете назад до първия екран, като кликнете върху бутона BACK (НАЗАД).

 ЗА ДА ИЗВЪРШИТЕ ПРОВЕРКА НА КАЛИБРИРАНЕТО:
1. Използвайте регулатора, за да отидете до екрана CO2 CALIBRATION CHECK (ПРОВЕРКА ЗА
КАЛИБРИРАНЕ НА CO2). От началния екран изберете бутона SYSTEM (СИСТЕМА) на менюто и
след това изберете CAL CHECK (ПРОВЕРКА НА КАЛИБРИРАНЕ). Или от екрана за сервизиране
изберете CO2 CAL (КАЛИБРИРАНЕ НА CO2) и след това изберете CAL CHECK (ПРОВЕРКА НА
КАЛИБРИРАНЕ).
Показва се екранът CO2 CALIBRATION CHECK (ПРОВЕРКА ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА CO2)
Екранните инструкции ще ви преведат през редица стъпки за проверка на калибрирането.

Преносим крайлеглови монитор Capnograph/Пулсов оксиметър

131

Проверка на калибрирането на CO2

2. Екранът показва съобщението: CONNECT FILTERLINE TO MONITOR (СВЪРЖЕТЕ FILTERLINE
КЪМ МОНИТОРА). Свържете линията за калибриране към монитора и изберете START (СТАРТ), за
да стартирате проверката на калибрирането.
3. Екранът показва съобщението: CONNECT CALIBRATION GAS (СВЪРЖЕТЕ ГАЗ ЗА
КАЛИБРИРАНЕ) [5% CO2 21%O2 BALANCE (БАЛАНС) N2. Свържете другия край на линията за
калибриране към контейнера с газ и след това изберете CONTINUE (ПРОДЪЛЖИ).
4. Екранът показва съобщението: OPEN GAS SUPPLY FROM CYLINDER (ОТВОРЕТЕ
ПОДАВАНЕТО НА ГАЗ ОТ БУТИЛКАТА). Отворете контейнера с газ и изберете CONTINUE
(ПРОДЪЛЖИ).
В този момент модулът извършва проверка на калибрирането. Докато го прави, ще се появи
съобщението CALIBRATION CHECK IN PROGRESS (ПРОВЕРКАТА НА КАЛИБРИРАНЕТО Е В
ПРОГРЕС). Ако модулът за CO2 все още загрява, мониторът ще покаже съобщението NOT READY
TO CALIBRATE (НЕ Е ГОТОВ ЗА КАЛИБРИРАНЕ). Изчакайте, докато модулът е готов, и след това
изберете CONTINUE (ПРОДЪЛЖИ).
5. Когато модулът приключи с измерванията за проверка на калибрирането и обработва данни, ще се
покаже съобщението:
CALCULATING RESULTS, GAS SUPPLY MAY BE CLOSED (РЕЗУЛТАТИТЕ СЕ
ИЗЧИСЛЯВАТ, ПОДАВАНЕТО НА ГАЗ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАТВОРЕНО).
6. Затворете подаването на газ за проверка на калибрирането. Ако трябва да спрете проверката на
калибрирането преди да приключи, използвайте регулатора, за да изберете STOP (СТОП).
7. Екранът показва съобщението: DISCONNECT CALIBRATION GAS AND FILTERLINE and
CONTINUE (ИЗКЛЮЧЕТЕ ГАЗТА ЗА КАЛИБРИРАНЕ И FILTERLINE и ПРОДЪЛЖЕТЕ).
Модулът показва:
CALIBRATION CHECK COMPLETE (ПРОВЕРКАТА ЗА КАЛИБРИРАНЕ ПРИКЛЮЧИ)
MEASURED CO2 X.X% (ИЗМЕРЕНО CO2 X.X%)
ACCURACY SPECIFICATION FOR A 5% GAS IS 4.7–5.3% (СПЕЦИФИКАЦИЯТА НА
ТОЧНОСТТА ЗА 5% ГАЗ Е 4,7–5,3%).
Изберете BACK (НАЗАД), за да се върнете на началния екран, или START (СТАРТ), за да извършите
отново проверката за калибриране.
8. Ако резултатът от проверката за калибриране показва, че мониторът е извън калибриране, ще се покаже
съобщението MEASURED CO2 NOT WITHIN SPECIFICATIONS (ИЗМЕРЕНОТО CO2 НЕ ПОКРИВА
СПЕЦИФИКАЦИИТЕ). Показва се екранът CALIBRATION RECOMMENDED (ПРЕПОРЪЧВА СЕ
КАЛИБРИРАНЕ). В този случай трябва да се извърши процедурата по калибриране. Консултирайте се
със сервизното ръководство или с упълномощен сервизен персонал на Oridion.
9. Ако мониторът не може да приключи проверката за калибриране, съобщението CALIBRATION
FAILED (КАЛИБРИРАНЕТО Е НЕУСПЕШНО) се показва с едно от следните съобщения за грешка.
FILTERLINE NOT CONNECTED (FILTERLINE НЕ Е СВЪРЗАНА)
CALIBRATION FAILED (КАЛИБРИРАНЕТО Е НЕУСПЕШНО): NO GAS, WRONG GAS
CONCENTRATION, OR UNSTABLE GAS (НЯМА ГАЗ, ГРЕШНА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ГАЗ ИЛИ
НЕСТАБИЛЕН ГАЗ)
MEASUREMENT ERROR; CHECK ALL CONNECTIONS AND TRY AGAIN (ГРЕШКА ПРИ
ИЗМЕРВАНЕ; ПРОВЕРЕТЕ ВСИЧКИ ВРЪЗКИ И ОПИТАЙТЕ ОТНОВО)
CALIBRATION ABORTED BY USER (КАЛИБРИРАНЕТО Е ПРЕКЪСНАТО ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ)
CO2 MODULE INTERNAL SELF–TEST FAILED (ВЪТРЕШНОТО САМОТЕСТВАНЕ НА МОДУЛА
ЗА CO2 Е НЕУСПЕШНО)
Забележка:
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Изхвърляйте газовете за калибриране в съответствие с местните разпоредби за
изхвърляне на газове.
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Техническа поддръжка
Мониторът не изисква редовно обслужване, освен всяко тестване на производителността,
упълномощено от здравното заведение на оператора. В раздела Отстраняване на неизправности на
страница 135 се обсъждат потенциални трудности, вероятни причини и предложения за тяхното
разрешаване.
Препоръчва се периодична техническа поддръжка в зависимост от работните часове:
 Помпата за CO2 трябва да се подменя на всеки 30 000 работни часа.
 Трябва да се извърши калибриране след първите 1200 часа на употреба и след това
калибриране веднъж годишно или на всеки 4000 работни часа, което от двете се случи първо
(вижте Калибриране на CO2 на страница 130).
 Работните часове на монитора, оставащи до експлоатационната граница от 30 000 часа преди
да е необходимо обслужване, се показват всеки път, когато включите монитора. Това може да
се види и в екрана за сервизиране.
 Аварийното захранване на литиево-йонната батерия може да се влоши с течение на времето. За
да избегнете влошаване на капацитета на батерията, препоръчваме да я сменяте на всеки две
години.
Забележка:

Свържете се с местния представител, за да поръчате резервни части, комплекти
за калибриране или за да получите отговори на всички въпроси относно
обслужване и периодична техническа поддръжка.

Смяна на предпазителите
Мониторът е защитен от електрическо пренапрежение от два предпазителя. Ако предпазителите
изгорят, мониторът няма да се включи и акумулаторната батерия няма да се зарежда.
За да смените предпазителите, изключете монитора и извадете захранващия кабел.
Предпазителите се намират в задната част на монитора под електрическия кабел. Използвайте плоска
отвертка, за да извадите капака на корпуса на предпазителите, и ги сменете с предпазители със същите
характеристики (F3.15A 250 волта нисък пробивен капацитет). Натиснете капака на корпуса на
предпазителите, за да го затворите, след което свържете отново захранващия кабел и включете
монитора.
Забележка:

Изгорелите предпазители показват, че е възникнало необичайно електрическо
състояние. Ако причината е неизвестна, свържете се с вашия местен
представител, за да определи дали е необходимо обслужване.

Смяна на ролковата хартия на принтера
Ако хартията на принтера свърши, сменете я с ролка от термохартия за принтер (номер на част на
Oridion 010516) или подобна хартия, която отговаря на спецификациите, посочени в спецификациите
във Вътрешен термичен принтер (допълнително) на страница 154.
 ЗА ДА СМЕНИТЕ ПРИНТЕРНАТА ХАРТИЯ:
1. Отворете пластмасовия капак на принтера.
2. Извадете празния шпиндел вътре в отделението за хартия.
3. Поставете нова ролка с хартия в посоката, показана на фигурата по-долу, така че свободният край на
хартията да се показва в горната част на пластмасовия капак, както е показано.
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Почистване

Бутон за
подаване

Фигура 48 - Поставете ролката с хартия в принтера

4. Затворете вратичката, така че да щракне. Натиснете за кратко бутона за подаване, за да се уверите, че
хартията е правилно подравнена и не е захваната на ръба на капака.

Почистване
За да почистете повърхността на монитора, навлажнете леко кърпа със 70% алкохолен разтвор и
избършете всички повърхности. Могат да се използват и кърпички с алкохол. Честотата на процедурата
по почистване трябва да бъде в съответствие с политиката на болницата.
За да почистете екрана, използвайте суха кърпа без влакна.
За почистване на сензори Nellcor™ за многократна употреба първо отстранете сензора от пациента и го
изключете от устройството Capnostream. Можете да почистите повърхността на сензора с разтвор като
70% изопропилов алкохол. Ако е необходимо ниско ниво на дезинфекция, използвайте разтвор от
белина в съотношение 1:10. Не използвайте неразредена белина (5%~5,25% натриев хипохлорит) или
друг почистващ разтвор, различен от този, който се препоръчва тук, защото може да възникне трайно
увреждане на сензора. Сензорът с щипка за ухо може да се почиства, като го избършете или накиснете
(за 10 минути) в изопропилов алкохол (70%). Ако накиснете щипката за ухо, не забравяйте да я
изплакнете с вода и да я оставите да изсъхне, преди да я използвате на следващия пациент. Не
стерилизирайте щипката за ухо чрез облъчване, пара или етиленов оксид. Моля, консултирайте се с
указанията за употреба за всеки сензор за многократна употреба относно специфични инструкции.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не използвайте автоклав и не стерилизирайте това устройство.

ВНИМАНИЕ:

Не пръскайте и не наливайте течност директно върху монитора,
принадлежностите и консумативите.

ВНИМАНИЕ:

Не използвайте разяждащи или абразивни почистващи препарати, или
тежки разтворители, включително петролни или ацетонови разтвори за
почистване на това устройство.

ВНИМАНИЕ:

Принадлежностите за etCO2 за Microstream™ са предназначени за
еднократна употреба и не трябва да се обработват повторно. Не се
опитвайте да почиствате, дезинфекцирате или издухвате FilterLine™, тъй
като може да повредите монитора.

ВНИМАНИЕ:

Не излагайте изводите на конектора на сензора за SpO2 на почистващи
разтвори, тъй като това може да повреди сензора.
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ВНИМАНИЕ:

Ако използвате разтвор от белина в съотношение 1:10 (0,5% към 1% разтвор
на натриев хипохлорит) под формата на кърпички за дезинфекциране на
външните повърхности на монитора, излагането на конекторите и дисплея
на разтвора от белина трябва да се избягва. Повторното почистване с белина
с течение на времето може да предизвика обезцветяване и остатъци на
повърхностите.

Отстраняване на неизправности
Този раздел описва потенциални проблеми, които могат да възникнат, докато използвате монитора и
предложения за тяхното разрешаване. Ако не можете да коригирате проблема, се свържете с
квалифициран персонал или с вашия местен представител.
Електрически
Проблем

Причина

Действие

Вътрешната батерия е напълно
разредена и захранващият кабел
е неправилно поставен или
изключен, или кабелът има
дефектна електрическа връзка.

Проверете връзката на захранващия кабел.

Стенният променливотоков
контакт няма захранване и
вътрешната батерия не е
заредена.

Проверете връзките и коригирайте
проблема.

Изгорели предпазители.

Подменете предпазителите. Свържете се с
вашия местен представител, за да
определи причината за електрическия
проблем.

Мрежовото
захранване и
мониторът на
индикаторните
светлини са
включени, но
устройството не
работи на захранване
от батерията, когато
захранващият кабел е
изключен.

Акумулаторната батерия не е
включена към монитора.

Отворете корпуса на акумулаторната
батерия и проверете дали кабелът на
батерията е добре свързан към гнездото на
батерията. (Вижте Монтаж на
акумулаторната батерия на страница 24)

Мониторът е включен,
но изглежда, че не
зарежда батерията.

AC захранването не достига до
монитора.

Проверете дали оранжевата индикаторна
светлина за захранване свети. Ако не
свети, проверете дали захранващият кабел
е правилно поставен в захранващ контакт
под напрежение.

Батерията не е
непълно заредена,
след като е била
включена в
продължение на
24 часа.

Акумулаторната батерия не се е
разредила напълно.

Изключете монитора от захранването за
3-4 часа, след което го включете отново.
Сега акумулаторната батерия ще се зареди
напълно, когато я свържете към
променливотоково захранване.
Ако все още акумулаторната батерия не се
зарежда напълно, трябва да я смените.

Мониторът не се
включва.
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Проблеми с CO2
Проблем

Причина

Действие

Съобщението NO
BREATH (НЯМА
ДИШАНЕ) се показва
постоянно и
червеният алармен
индикатор мига.

Физиологична причина.

Проверете пациента.

Запушена или блокирана
FilterLine™.

Проверете FilterLine™ и я сменете, ако е
блокирана.

FilterLine™ е уловила нещо или
тръбата е прегъната.

Проверете FilterLine™ от монитора до
пациента, за да видите дали линията не е
прегъната, усукана или закачена за леглото
или оборудването.

FilterLine™ е
свързана, но помпата
не работи и не се
показват показания за
CO2, EtCO2 или RR.

FilterLine™ не е правилно
поставена.

Проверете дали куплунгът на FilterLine™ е
завинтен в монитора.

Златният пръстен е износен или
мръсен.

Проверете дали златният пръстен на края
на конектора на FilterLine™ е на мястото си
и не е повреден или покрит с мръсотия.
Избършете мръсотията или сменете
FilterLine™, както е необходимо.

Стойностите на EtCO2
се отчитат
нестабилно.

Механично вентилирани
пациенти, които дишат спонтанно.

Не е необходимо действие.

Има изтичане в дихателните
пътища.

Проверете за изтичания във връзките и
линията към пациента и коригирайте, ако е
необходимо.

Стойностите на EtCO2
са постоянно повисоки или по-ниски
от очакваното.

Неправилно калибриране.

Проверете калибрирането. Вижте Проверка
на калибрирането на CO2 на страница 131.

Настройката за BTPS е
изключена.

Проверете настройката на BTPS в
настройките по подразбиране на здравното
заведение. Вижте Параметри на CO2 на
страница 148 за подробности.

Сензор за SpO2
Проблем

Причина

Действие

Няма сигнал на SpO2:
Нулево показание за
кислородна сатурация
и пулсова честота.

Сензорът не е правилно свързан
към монитора или към
удължаващия кабел.

Проверете дали сензорът и удължаващият
кабел (ако се използва) са правилно
свързани към монитора.

Показва се съобщение
за смяна на сензора
за SpO2 на екрана на
Capnostream™20p

Платката на SpO2 не получава
информация от кабела.

Извадете и поставете сензора за SpO2 и
опитайте отново.
Ако съобщението се показва отново,
сменете кабела или сензора.

Загуба на пулс или
сигнал на SpO2:
Нулево показание за
кислородна сатурация
и пулсова честота.

Сензорът е неправилно поставен
на пациента.

Проверете поставянето на сензора.

Перфузията на пациента може да
е твърде слаба.

Проверете състоянието на пациента.

Сензорът или удължителният му
кабел може да са повредени.

Сменете сензора или удължителния му
кабел.

Прекомерно движение на
пациент или електрохирургична
намеса.

Ако е възможно, кажете на пациента да
остане неподвижен. Проверете дали
сензорът е сигурно и правилно поставен.
Ако е необходимо го сменете, преместете
сензора на ново място или използвайте
сензор, който толерира повече движение.

Твърде голямо осветление.

Проверете поставянето на сензора или
капака му с тъмен или непрозрачен
материал.

Показват се
неправилни
измервания на SpO2.
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Поставяне на сензора на
крайник, който има маншет за
кръвно налягане, артериален
катетър или интраваскуларна
линия, или лак за нокти.

Проверете поставянето на сензора.

Състояние на пациента.

Проверете пациента.

Прекомерно движение на
пациента.

Ако е възможно, дръжте пациента
неподвижен и използвайте сензор, който
толерира повече движение.

Принтер
Проблем
Принтерът не
отпечатва. Червената
алармена светлина на
принтера мига.

Принтерът работи, но
изходната хартия е
празна.

Причина

Действие

Капакът на принтера е отворен.

Отворете пластмасовия капак на
принтера, уверете се, че късата страна на
принтерната хартия е извън монитора и
след това затворете капака, така че да
щракне.

Принтерната хартия не е
поставена правилно над
пластмасовия капак или е
захваната в пластмасовия капак.

Отворете пластмасовия капак на принтера
и издърпайте хартията, така че късата
страна да е извън монитора. Задръжте
хартията, така че късата страна на
принтерната хартия да остане извън
монитора и след това затворете капака,
така че да щракне.

Принтерът е без хартия.

Отворете пластмасовия капак и поставете
нова ролка с хартия.

Ролката с хартия е поставена
назад в отделението на
принтера на монитора.

Отворете пластмасовия капак, завъртете
ролката с хартия на другата страна и
поставете отново капака, като не
забравяте да оставите късата страна на
хартията извън монитора.

Nurse Call (Повикване на медицинска сестра)
Проблем
Изходът за извикване
на медицинска сестра
не функционира.

Причина

Действие

Функцията за извикване на
медицинска сестра не е
активирана.

Активирайте функцията за извикване на
медицинска сестра от екрана за настройка
на системата или от екрана за настройки
по подразбиране на здравното заведение
и режим на сервизиране.

Проблем с кабелите на фоно
жака.

Проверете свързването на кабела и фоно
жака към гнездото за извикване на
медицинска сестра в задната част на
монитора.

Калибриране на CO2
Проблем

Причина

Съобщението CALIBRATION
REQUIRED (НЕОБХОДИМО
Е КАЛИБРИРАНЕ) се
показва на монитора, но
приветственият екран
показва, че остават още
часове преди следващото
калибриране.

Изминала е повече от една година от
последното калибриране на CO2.
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Извършете калибриране на
CO2.
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Връщане на монитора
Ако е необходимо да върнете монитора за ремонт, трябва да се свържете с местния представител за
инструкции относно изпращане.
За да опаковате монитора, изключете принадлежностите от него. Опаковайте монитора в оригиналната
му опаковка. Ако оригиналният картон не е на разположение, използвайте подходяща кутия, пълна с
подходящото количество опаковъчен материал. Не е необходимо да връщате сензорите,
принадлежностите за MicrostreamТМ EtCO2 или захранващите кабели.
Ако мониторът е неизправен, го опаковайте внимателно с неизползвани принадлежности от същата
кутия или партида като принадлежностите, използвани към момента на неизправност, и ги върнете с
монитора за проверка.

Техническа помощ
За техническа информация се свържете с местния сервизен център или пишете на
Capnographytechnicalsupport@medtronic.com.
Сервизното ръководство включва информация, която е необходима на квалифицирания персонал за
сервизно обслужване на монитора.
Ако е необходимо да върнете монитора за ремонт, трябва да се свържете с местния представител за
инструкции относно изпращане.
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final document

Приложение 1

Настройки на здравното заведение
Настройки по подразбиране на здравното заведение
Смяна на настройки по подразбиране на здравното заведение
Възстановяване на фабрични настройки
Качване или изтегляне на настройки по подразбиране на здравното заведение
Промяна на настройките на монитора

Настройки по подразбиране на здравното заведение
Capnostream™20p се доставя от фабриката със сменяеми настройки, конфигурирани в съответствие с
таблиците в раздела Промяна на настройките на монитора на страница 140. Тези настройки се наричат
фабрични настройки по подразбиране. Ако специфичната среда на използване показва, че други
настройки са за предпочитане или се изискват, или политиката на здравното заведение изисква различни
стойности в сравнение с фабричните настройки по подразбиране, тогава настройките по подразбиране
могат да бъдат сменени, така че да бъдат в сила всеки път, когато включите монитора. Това е понадеждно, отколкото да очаквате членовете на персонала да сменят настройките преди всяка употреба.
Настройките по подразбиране могат да се сменят ръчно от упълномощен техник / инженер по
биомедицина за произвеждане на настройки по подразбиране на здравното заведение. Настройките по
подразбиране се задават от екрана Institutional Defaults (Настройки по подразбиране на здравното
заведение), до който можете да отидете от екрана Service (Сервизиране). Екранът за сервизиране е
защитен с парола. Процедурата е описана в Смяна на настройки по подразбиране на здравното
заведение, отдолу.

Смяна на настройки по подразбиране на здравното заведение
От началния екран използвайте регулатора, за да изберете бутона SYSTEM (СИСТЕМА) и след това
изберете бутона SERVICE (СЕРВИЗИРАНЕ) на менюто, за да отворите екрана за сервизиране. Показва
се поле за въвеждане на парола близо до горната част на екрана.
ENTER PASSWORD
(ВЪВЕДЕТЕ ПАРОЛА)
Както е описано в Навигация на екрана на страница 41, използвайте регулатора, за да изберете ENTER
PASSWORD (ВЪВЕДЕТЕ ПАРОЛАТА). С помощта на регулатора въведете паролата и кликнете върху
регулатора отново след последната буква. Паролата се показва в Парола за сервизиране на
Capnostream™ на страница 161. Страницата с паролата за сервизиране може да бъде отстранена от
ръководството за сигурно съхранение.
Използвайте регулатора, за да изберете INST DEFAULTS (НАСТРОЙКИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ НА
ЗДРАВНОТО ЗАВЕДЕНИЕ). Имате опцията да промените настройките по подразбиране за ALARM
LIMITS, TRENDS, MONITOR, CO2 and SpO2 (ГРАНИЦИ НА АЛАРМА, ТРЕНДОВЕ, МОНИТОР, CO2
и SpO2).
След като промените фабричните настройки по подразбиране със специфични за болничното заведение,
спрете устройството, като използвате бутона за включване/изключване и го рестартирайте, за да
гарантирате, че новите настройки са записани.
Преносим крайлеглови монитор Capnograph/Пулсов оксиметър
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Възстановяване на фабрични настройки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Забележка:

Промяната на настройките може да се отрази неблагоприятно на
мониторирането на пациентите. Промяната на настройките на здравното
заведение трябва да се извършва само от упълномощен персонал.

Пациентите няма да бъдат мониторирани от устройството, докато то е в режим на
сервизиране, дори ако мониторът е свързан към пациент, докато е в режим на
сервизиране. (Мониторът е в режим на сервизиране, след като е въведена
паролата за сервизиране.) Ето защо, може да искате да отстраните FilterLine от
пациента или да изключите FilterLine™ от монитора, докато въвеждате монитора в
режим на сервизиране. Няма да бъдат записвани данни, докато мониторът е в
режим на сервизно обслужване, и поради това опитът за мониториране, докато сте
в режим на сервизно обслужване, ще доведе до проблем с липсващи данни.

Възстановяване на фабрични настройки
Всеки раздел с настройки, описан по-долу, ви позволява да възстановите фабричните настройки за този
конкретен раздел. Можете също така да извършите глобално възстановяване на всички настройки във
всички раздели до техните фабрични настройки по подразбиране. За да го направите, изберете RESET
(НУЛИРАНЕ), когато изберете за първи път екрана за настройки по подразбиране на здравното
заведение.

Фигура 49 - Екран за настройки по подразбиране на здравното заведение

Качване или изтегляне на настройки по подразбиране на здравното
заведение
Capnostream™20p предоставя опцията за качване на настройки по подразбиране на здравното заведение
от монитора на USB устройство с флаш памет или изтегляне на настройки по подразбиране на здравното
заведение от USB устройство с флаш памет на монитора.
Тази програма се използва, например, за улесняване на процеса, когато дадено здравно заведение иска
всички устройства в конкретна група или отделение да използват едни и същи настройки по
подразбиране на здравното заведение. В такъв случай промени на настройките по подразбиране на
здравното заведение могат да се извършват на едно устройство и тези настройки по подразбиране могат
да се качват на USB устройство с флаш памет, както е описано по-долу. След това тези настройки по
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подразбиране могат да бъдат изтеглени към другите устройства Capnostream™20p в
отделението/здравното заведение, което използва тази процедура.
 ЗА КАЧВАНЕ ИЛИ ИЗТЕГЛЯНЕ НА НАСТРОЙКИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ:
1. За качване поставете USB устройство с флаш памет с най-малко 2 KB свободно място в USB порта на
Capnostream™20p. За изтегляне поставете USB устройство с флаш памет с предварително заредени в
него настройки по подразбиране на здравното заведение в USB порта на Capnostream™20p.
2. Кликнете върху бутона на менюто SYSTEM (СИСТЕМА), за да влезете в основния екран за
сервизиране.
3. Кликнете върху бутона на менюто SERVICE (СЕРВИЗИРАНЕ), за да влезете в екрана за
сервизиране, и въведете паролата за сервизиране (вижте Парола за сервизиране на Capnostream™ на
страница 161).
4. Кликнете върху бутона на менюто SOFTWARE SUPPORT (СОФТУЕРНА ПОДДРЪЖКА), за да
влезете в екрана Software Support (Софтуерна поддръжка). Екранът за софтуерна поддръжка може да
се види в Фигура 50 - Екран за софтуерна поддръжка на страница 141.
5. Кликнете върху бутона UPLOAD DEFAULTS (КАЧВАНЕ НА НАСТРОЙКИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ),
за да качите настройки по подразбиране на USB устройство с флаш памет от Capnostream™20p, или
кликнете върху бутона DOWNLOAD DEFAULTS (ИЗТЕГЛЯНЕ НА НАСТРОЙКИ ПО
ПОДРАЗБИРАНЕ), за да изтеглите настройки по подразбиране от USB устройство с флаш памет
към Capnostream™20p. Изтеглянето на настройки по подразбиране ще създаде папка, наречена
settings (настройки) на USB устройството с флаш памет, която съдържа файлове, които могат да се
използват за качване на настройки по подразбиране към друг Capnostream™20p. След качване на
настройките по подразбиране мониторът ще се изключи; рестартирайте монитора, за да възстановите
работата.

Фигура 50 - Екран за софтуерна поддръжка
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Промяна на настройките на монитора
Граници на аларма
Има два набора граници на алармата, които се съхраняват в монитора, за възрастни/педиатрични
пациенти и за бебета/новородени. (Границите за възрастни/педиатрични пациенти са от значение за
възрастни пациенти и за всички три типа педиатрични пациенти.) Фабричните настройки по
подразбиране за граници на алармата за възрастни и новородени са дадени по-горе в Таблица 32 Фабрични настройки по подразбиране на граници на аларма/индикатор на страница 143.
За да промените границите на алармата за всеки тип пациент, отворете екрана за настройки по
подразбиране на здравното заведение. Изберете ALARM LIMITS (ГРАНИЦИ НА АЛАРМА) и след това
използвайте регулатора, за да изберете SET INFANT/NEONATAL (ЗАДАВАНЕ НА
БЕБЕ/НОВОРОДЕНО)или SET ADULT/PEDIATRIC or SET ALARM DELAY (ЗАДАВАНЕ НА
ЗАКЪСНЕНИЕ НА АЛАРМА) в зависимост от случая. След това ще ви бъдат представени настройките
по подразбиране на здравното заведение: Граници на аларма: Infant/Neonatal (Бебе/новородено) или
настройки по подразбиране на здравното заведение: Граници на аларма: Екран Adult/Pediatric
(Възрастни/педиатрични) или екрана Alarm Delay (Закъснение на аларма). За да научите повече за
опциите за закъснение на алармата, вижте Закъснение на аларма на страница 80.
Променете настройките, както е описано в раздела Промяна на границите на алармата на страница 89.
По подразбиране предупредителните аларми са деактивирани и на екрана за граници на алармата
цифрите за настройките на предупредителната аларма се показват в сиво. Изберете CAUTION ENABLE
(АКТИВИРАНЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ), ако искате да активирате предупредителните аларми.
Когато предупредителните аларми са активирани, цифрите за настройките на предупредителната аларма
се променят от сиви в бели.

Фигура 51 - Екран за граници на аларма на настройките по подразбиране на здравното заведение

Фабричните настройки по подразбиране за граници на аларма за възрастни/деца и бебета/новородени са
дадени по-долу.
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Таблица 32 - Фабрични настройки по подразбиране на граници на аларма/индикатор

Параметър

Спешна
Жълта
червена
предупредителна
аларма за
аларма за
възрастни/
възрастни/
педиатрични
педиатрични
пациенти
пациенти

Червена
спешна
аларма за
бебета/
новородени

EtCO2 High
(Висока
граница на
EtCO2)

60

55

50

45

5-150 mmHg

EtCO2 Low
(Ниска граница
за EtCO2)

15

17

20

22

0-145 mmHg

Висока граница
на FiCO2

8

8

5

5

2-98 mmHg

RR High
(Висока
граница на RR)

30

25

65

60

5-150 bpm

RR Low (Ниска
граница на RR)

5

7

25

28

0-145 bpm

No Breath
Detected (Не се
разпознава
дишане)

30

Не е налично

15

Не е налично

10-60 сек.

SpO2 High
(Висока
граница за
SpO2)

100

100

98

98

25-100%
сатурация

SpO2 Low
(Ниска граница
за SpO2)

85

90

85

90

20-95%
сатурация

Pulse Rate High
(Висока
пулсова
честота)

140

140

200

200

30-240 bpm

Pulse Rate Low
(Ниска пулсова
честота)

50

50

100

100

25-235 bpm

IPI Low Alert
(Аларма за
ниска граница
на IPI)

3

5

Не е налично

Не е налично

1-9 или OFF
(ИЗКЛ.)

SatSeconds

25

25

25

25

10, 25, 50, 100
или Off (изкл.)
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Жълта
предупредителна
аларма за
бебета/
новородени

Диапазон
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Закъснение на аларма
Определен брой аларми могат да бъдат отложени по избор от 10, 15, 20 или 30 секунди, или не
(деактивирано закъснение на аларма). Тази опция е на разположение за всички типове пациенти.
Закъснението на алармата може да бъде зададено от екрана за настройки по подразбиране на здравното
заведение, до което можете да отидете от SYSTEM>SERVICE>INPUT SERVICE PASSWORD
(СИСТЕМА>СЕРВИЗИРАНЕ>ВЪВЕЖДАНЕ НА ПАРОЛА ЗА СЕРВИЗИРАНЕ) (вижте Парола за
сервизиране на Capnostream™ на страница 161)>INST DEFAULTS>ALARM LIMITS>SET ALARM
DELAY (НАСТРОЙКИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ НА ЗДРАВНОТО ЗАВЕДЕНИЕ>ГРАНИЦИ НА
АЛАРМАТА>ЗАДАВАНЕ НА ЗАКЪСНЕНИЕ НА АЛАРМАТА).
Таблица 33 - Фабрични настройки по подразбиране и допълнителни настройки за закъснение на аларма

Параметър

Варианти

Фабрична настройка
по подразбиране

EtCO2 High Alarm Delay
(Закъснение на аларма за
висока граница на EtCO2)

10, 15, 20, or 30 seconds or Disabled
(10, 15, 20 или 30 секунди или
деактивирано)

DISABLED
(ДЕАКТИВИРАН)

RR High Alarm Delay
(Закъснение на аларма за
висока дихателна честота)

10, 15, 20, or 30 seconds or Disabled
(10, 15, 20 или 30 секунди или
деактивирано)

DISABLED
(ДЕАКТИВИРАН)

SpO2 Low Alarm Delay
(Закъснение на аларма за
ниска граница на SpO2)

10, 15, 20, or 30 seconds or Disabled
(10, 15, 20 или 30 секунди или
деактивирано)

DISABLED
(ДЕАКТИВИРАН)

PR Low Alarm Delay
(Закъснение на аларма за
ниска граница на пулсова
честота)

10, 15, 20, or 30 seconds or Disabled
(10, 15, 20 или 30 секунди или
деактивирано)

DISABLED
(ДЕАКТИВИРАН)

PR High Alarm Delay
(Закъснение на аларма за
висока пулсова честота)

10, 15, 20, or 30 seconds or Disabled
(10, 15, 20 или 30 секунди или
деактивирано)

DISABLED
(ДЕАКТИВИРАН)

Настройки на тренд
Настройките на здравното заведение могат да бъдат зададени, за да се промени съхранения в монитора
тренд и начина на показването му на екрана. За специфичните настройки на тренд за SpO2 и CO2 вижте
отделните настройки, описани по-долу за параметрите на SpO2 и CO2.
Таблица 34 - Фабрични настройки по подразбиране и допълнителни настройки за тренд

Параметър
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Фабрична настройка
по подразбиране

Trend Recording
Resolution (Резолюция
за запис на тренд)

5 seconds at 12 hours
(5 секунди при 12 часа)
10 seconds at 24 hours
(10 секунди при 24 часа)
30 seconds at 72 hours
(30 секунди при 72 часа)

30 seconds at 72 hours
(30 секунди при 72 часа)

Tabular Increment
Display Default
(Таблично стъпково
показване по
подразбиране)

MINIMUM (МИНИМУМ),
1.5, 3, 15 or 60 minutes
(1,5, 3, 15 или 60 минути)

1.5 Minutes (1,5 минути)

Graphical View Default
(Графичен изглед по
подразбиране)

2, 4 or 12 hours (2, 4 или 12 часа)

4 hours (4 часа)
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Началното показване на IPI по подразбиране (вижте Показване на IPI на страница 70) също се показва в
екрана за настройки по подразбиране на тренда.
Резолюцията по подразбиране за запис на тренд определя колко часа пациентска информация може да се
записва.
Табличното стъпково показване позволява стойността по подразбиране да се задава според стойностите
в таблицата.
Графичният изглед по подразбиране може да се промени, така че прозорецът за тренд да показва
различен времеви период от данни.
Забележка:

Промяната на резолюцията на тренда ще изчисти паметта на тренда, изтривайки
всички пациентски данни на монитора.

За да направите промени на настройките по подразбиране на тренда, кликнете върху SERVICE>INST
DEFAULTS>TREND (СЕРВИЗИРАНЕ>НАСТРОЙКИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ НА ЗДРАВНОТО
ЗАВЕДЕНИЕ>ТРЕНД) на лентата с менюта. Използвайте регулатора, за да отидете до параметрите,
описани по-горе, и кликнете, за да видите опциите. Изберете опцията с помощта на регулатора и
кликнете отново, за да запишете тази опция като опция по подразбиране.
Промяна на реда на параметрите на показването на тренда
Графичните и табличните екрани показват пет различни пациентски параметри. Редът на параметрите на
тренда може да бъде променен в екрана за настройки по подразбиране на здравното заведение, за да се
покажат по-подходящите параметри на първия екран за показване на тренд, отколкото на втория екран.
Процесът е както следва: Кликнете върху SYSTEM>SERVICE>(СИСТЕМА>СЕРВИЗ) Въведете парола
за сервиз (вижте Парола за сервизиране на Capnostream™ на страница 161) >INST
DEFAULTS>TREND>CONFIG (НАСТРОЙКИ НА ЗДРАВНОТО ЗАВЕДЕНИЕ >ТРЕНД>КОНФИГ).
DISPLAY (ПОКАЗВАНЕ), за да отворите настройките по подразбиране на здравното заведение: Тренд:
Показване на екрана за конфигуриране.
За всяка позиция, която искате да промените, преместете курсора до тази линия с регулатора, кликнете
върху него и след това изберете от колоната за налични параметри тези параметри, които искате да се
показват в тази линия. Например, в позиция 1 на параметъра настройката по подразбиране е EtCO2. За да
промените показването на тренд, така че IPI да се показва като първия параметър на екрана за тренд,
преместете курсора до избрани параметри: EtCO2, кликнете върху регулатора и след това превъртете с
регулатора, докато достигнете IPI в колоната за налични параметри. Кликнете с регулатора, за да
поставите IPI като първия параметър на показването на тренд.
Кликнете върху BACK>BACK>BACK>HOME (НАЗАД>НАЗАД>НАЗАД>НАЧАЛО), за да запазите
вашите избори, след като приключите с промяната на показването на тренд. За да се върнете към
показването по подразбиране, кликнете върху FACTORY DEFAULTS (ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ ПО
ПОДРАЗБИРАНЕ) на настройките по подразбиране на здравното заведение: Тренд: Показване на
екрана за конфигуриране.
Етикетите за събития, използвани при записа на тренд, също могат да бъдат променяни от настройките
по подразбиране на здравното заведение: Екран за тренд с помощта на лентата за менюта: Подробно
обяснение се показва в Събития, отдолу.
Събития
До 10 имена на събития във всяка от трите категории могат да се съхраняват в Capnostream™20p. Това
позволява на лекуващия медицински персонал да опише събитието, което е въведено в паметта на
монитора. Трите категории са медикаменти, действия на пациента и интервенция на клинициста.
Повечето имена на събития са предвидени като фабрични настройки по подразбиране с няколко
оставени празни полета във всяка от трите категории. Въпреки това, всички 30 имена на събития могат
да бъдат редактирани, за да се осигури най-подходящото описание на средата, в която ще се използва
монитора.
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Името на събитие може да бъде до 11 буквено-цифрови символа. Ако дадено име на събитие е оставено
празно, селекция от това събитие ще бъде съхранена в паметта на тренда като бързо събитие (вижте
Въвеждане на пациентски събития на страница 49 за информация относно използване на събития).
Събития при прилагане на медикаменти
Позволява на здравното заведение да въведе набор от 10 етикета на събития, които операторът може да
използва за маркиране на прилагането на лекарства по време на мониторинг. Лекарствата по
подразбиране са: FENTANYL, VERSED, MIDAZOLAM, MORPHINE, DEMEROL, PROPOFOL,
SURFACTANT и ДРУГИ. Последните три настройки са празни. Всички настройки могат да се променят.
За да нулирате събитията при прилагане на медикаменти до фабричните им настройки, използвайте
регулатора и изберете FACTORY DEFAULTS (ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ).
Пациентски събития
Позволява на здравното заведение да въведе набор от 10 етикета на събития, които операторът може да
използва за маркиране на събития, които са се случили на пациента по време на мониторинг.
Пациентските събития по подразбиране са: EATING (ХРАНЕНЕ), DRINKING (ПИЕНЕ), COUGHING
(КАШЛЯНЕ), AMBULATING (РАЗДВИЖЕН), CHEST PT (ГРЪДНА ФИЗИОТЕРАПИЯ), TURNED
(ЗАВЪРТЯН), SNORING (ХЪРКАНЕ) и OTHER (ДРУГИ). Последните две настройки са празни. Всички
настройки могат да се променят. За да нулирате пациентските събития до фабричните им настройки,
използвайте регулатора и изберете FACTORY DEFAULTS (ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ ПО
ПОДРАЗБИРАНЕ).
Събития на интервенция
Позволява на здравното заведение да въведе набор от 10 етикета на събития, които операторът може да
използва за маркиране на събития, при които е възникнала физическа или друга интервенция по време
на мониторинга. Събитията на интервенция по подразбиране са: OXYGEN (КИСЛОРОД), SUCTION
(АСПИРАЦИЯ), ADJ AIRWAY (РЕГУЛИРАНЕ НА ДИХАТЕЛНИ ПЪТИЩА), NARCAN (НАРКАН),
ROMAZICON (РОМАЗИКОН), NEB TX (ТОРАКОТОМИЯ С НЕБУЛИЗАЦИЯ), STIMULATED
(СТИМУЛИРАНО), CO2 INSUFFL (Инсуфлация с CO2), ABG и OTHER (ДРУГИ). Последните две
настройки са празни. Всички настройки могат да се променят. За да нулирате събитията на интервенция
до фабричните им настройки, използвайте регулатора и изберете FACTORY DEFAULTS (ФАБРИЧНИ
НАСТРОЙКИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ).
Как да промените настройките по подразбиране на събитията
От екрана за сервизиране изберете екрана INST DEFAULTS (НАСТРОЙКИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ НА
ЗДРАВНОТО ЗАВЕДЕНИЕ) и след това екрана TREND (ТРЕНД). В лентата с менюта на настройките
по подразбиране на здравното заведение: В екрана за тренд са опциите за избор на MED
(МЕДИКАМЕНТ) за промяна на настройките на събития при прилагане на медикаменти, PAT
(ПАЦИЕНТ) за промяна на настройките на пациентски събития и INT (ИНТЕРВЕНЦИЯ) за промяна на
настройките на събития на интервенция. За да промените събитието, превъртете до конкретен етикет на
събитие и кликнете върху него, за да изчистите полето и да въведете друго име на събитие.
Monitor Setting (Настройка на монитора)s
От началния екран за настройки по подразбиране на здравното заведение изберете MONITOR
(МОНИТОР).
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Фигура 52 - Настройки по подразбиране на здравното заведение: Монитор

Настройките по подразбиране на здравното заведение, които могат да бъдат зададени за монитора, са както
следва:
Параметър

Варианти

Фабрична настройка по
подразбиране

Date Format (Формат на датата)

dd mmm yy (дд ммм гг) или
mmm dd, yy (ммм дд, гг)

mmm dd, yy (ммм дд, гг)

Time Format (Формат на часа)

12 or 24 hour (12 или 24 часа)

12 hour (12 час)

Language (Език)

English, Spanish, French, German,
Italian, Dutch, Portuguese, Russian,
Swedish, Norwegian, Japanese
(английски, испански, френски,
немски, италиански, холандски,
португалски, руски, шведски,
норвежки, японски)

English (Английски)

Audio Alarm Silence (Заглушаване
на звуковата аларма)

Maximum, Last Setting, Audio Off
(Максимум, последна настройка,
изкл. звук)

MAXIMUM (МАКСИМАЛНИ)

Event Marking Mode (Режим за
маркиране на събитие)

Quick/Detailed (Бързо/подробно)

DETAILED (ПОДРОБНИ)

RS-232 Baud Rate (Скорост в
бодове на RS-232)

AUTO (АВТОМАТИЧНО);
9600; 19,2K; 57,6K;
115,2K

AUTO (АВТОМАТИЧНО)

Nurse Call (Повикване на
медицинска сестра)

Enabled, Disabled (Активиран,
деактивиран)

DISABLED (ДЕАКТИВИРАН)

Home Screen (Начален екран)

(Стандартен, цифров)

STANDARD (СТАНДАРТЕН)

IPI Display (Показване на IPI)
(в екраните HOME (НАЧАЛО),
trend (тренд) и alarm review
(преглед на аларма))

Enabled, Disabled (Активиран,
деактивиран)

ENABLED* (АКТИВИРАН*)
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Параметър

Варианти

Фабрична настройка по
подразбиране

IPI Alarm (Аларма за IPI)

Enabled, Disabled (Активиран,
деактивиран)

DISABLED (ДЕАКТИВИРАН)

ФУНКЦИЯ НА RS232

VueLink: IPI, A/hr, ODI
VueLink:IPI
VueLink: САМО CO2
(Стандартно)

Standard; VueLink is no
longer available with
Capnostream™20p
(Стандартно; VueLink вече
не е налична при
Capnostream™20p.)

A/hr and ODI Display (Показване
на A/hr и ODI) (ако е налично)

Enabled, Disabled (Активиран,
деактивиран)

ENABLED* (АКТИВИРАН*)

Parameter standby mode (Режим
на готовност на параметър)

Enabled, Disabled (Активиран,
деактивиран)

DISABLED (ДЕАКТИВИРАН)

* Моля, обърнете внимание, че IPI не е на разположение за бебета/новородени и поради това е автоматично
деактивирано за бебета/новородени. Освен това, A/hr и ODI не са на разположение за бебета/новородени или
за педиатрични пациенти.

Параметри на CO2
Настройки по подразбиране на здравното заведение могат да бъдат зададени за всички параметри на
CO2, които могат да се настройват на монитора. За да промените параметрите, изберетеCO2 в екрана за
настройки по подразбиране на здравното заведение.
Параметър

Фабрична
настройка по
подразбиране

Мерни единици на CO2

mmHg, kPa, Vol%

mmHg

BTPS*

On/Off (Вкл./Изкл.)

On (Вкл.)

FiCO2 Display (Показване на FiCO2)

On/Off (Вкл./Изкл.)

On (Вкл.)

Pump-Off Timeout (Време на изчакване
за изключване на помпата) (минути)

5, 10, 15 или 30

15

CO2 Waveform Scale (крива на CO2)
(mmHg)

50, 100, 150, автоматично

Auto (Автоматично)

EtCO2 Scale for Trend Display (Скала
на EtCO2 за показване на тренд)

50, 100, 150

50

RR Scale for Trend Display (Скала на
RR за показване на тренд)

50, 100, 150

50

Sweep Speed Adult/Pediatric (Скорост
на кривата за възрастни/деца)
(mm/sec)

3, 6,3, 12,5, 25

6,3

Sweep Speed Infant/Neonatal (Скорост
на кривата за бебета/новородени)
(mm/sec)

3, 6,3, 12,5, 25

6,3

*
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BTPS обозначава стандартната корекция, използвана по време на измерване на телесна температура,
налягане и сатурация. BTPS трябва да бъде включено по време на всички процедури по измерване.
Устройството автоматично изключва коригирането на BTPS по време на процедури по калибриране и го
включва отново след тези процедури. Потребителят не е необходимо да прави промени в настройките
на BTPS.
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Параметри на SpO2
Настройки по подразбиране на здравното заведение могат да бъдат зададени за всички параметри на
SpO2, които могат да се настройват на монитора. За да промените параметрите, изберете SpO2 в екрана
за настройки по подразбиране на здравното заведение.
Параметър

Варианти

Фабрична настройка
по подразбиране

Pulse Tone (Тон на пулса)

On/Off (Вкл./Изкл.)

Off (Изкл.)

Sat-Seconds (Секунди на сатурация)

On/Off (Вкл./Изкл.)

On (Вкл.)

SpO2 Scale for Trend Display (Скала на
SpO2 за показване на тренд)

0 – 100, 50 – 100

50 – 100

PR Scale for Trend Display (Скала на
PR за показване на тренд)

150, 300

150

Sweep Speed Adult/Pediatric (Скорост
на кривата за възрастни/деца)
(mm/sec)

3, 6,3, 12,5, 25

25

Sweep Speed Infant/Neonatal (Скорост
на кривата за бебета/новородени)
(mm/sec)

3, 6,3, 12,5, 25

25
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Приложение 2

Do not touch this field - it is invisible and does not appear in the
final document

Спецификации
Електрозахранване
Батерия
Бутони за управление
Дисплей
Капнография на Microstream
Пулсова оксиметрия на Nellcor™ Oximax™
Аларми
Изходи
Вътрешен термичен принтер (допълнително)
Общи характеристики
Класификация на оборудването
Съответствие

Електрозахранване
Елемент

Стойност

Входно напрежение

100-240 VAC, 50/60 Hz

Предпазители

Два предпазителя F3.15A 250 волта с ниско пробивно
напрежение* **

Входна мощност

90 VA

*Производителят може да осигури вместо това предпазители F3.15A 250 с високо пробивно
напрежение.
**Използвайте само предоставяни от производителя предпазители.

Батерия
Елемент

Стойност

Тип батерия

14,4V, 4,5 Ah литиево-йонна

Работа на батерията

2,5 часа (без термичен рекордер)

Време за зареждане на
батерията

100% за 12 ч

Бутони за управление
Елемент
Преден панел

150

Стойност
1 превключвател за вкл./изкл. на монитора
4 специфични функционални клавиша
1 оптичен енкодер с превключвател
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Дисплей

Дисплей
Елемент

Стойност

Екран

162 mm (6,4 in) цветен TFT дисплей
Разстояние на пикселите: 0,204 (H) x 0,204 (V) mm (0,008 in)
Активна зона на дисплея: 130,56 (H) x 97,92 (V) mm (5,14 in x
3,86,86in)
Резолюция 640 x 480 пиксела
Зрителен ъгъл (вертикален) 110
Зрителен ъгъл (хоризонтален) 140

Скорост на проследяване

3,0, 6,3, 12,5 и 25 mm/sec

Скорост на измерване на
вълнообразната графика

75,7 проби/сек. за SpO2 (фиксирано)
20 проби/сек. за капнография (фиксирано)

Съхранение на тренд

Съхранение на 8640 точки
- 12 часа с резолюция 5 секунда
- 24 часа с резолюция 10 секунда
- 72 часа с резолюция 30 секунда

Показване на тренд

Графично показване:
- 2 ч, 6 ч, 12 ча прегледи
Таблично показване
- 60 мин., 15 мин., 3 мин., 1,5 мин. и минимална резолюция
(минимална резолюция, която може да се настройва на 5, 10
или 30 секунди)

Капнография на Microstream™
Елемент

Стойност

Мерни единици на CO2

mmHg или kPa или Vol%

Диапазон на CO2, EtCO2, FiCO2

0-150 mmHg

Резолюция на крива на CO2

0,1 mmHg

Резолюция на EtCO2, FiCO2

1 mmHg

Точност на CO2

0-38 mmHg: ± 2 mmHg
39-150 mmHg: ± (5% от показанието + 8% за всеки 1 mmHg
над 38 mmHg)
Точността се отнася за честота на дишане до 80 bpm.
За честота на дишане над 80 bpm точността е 4 mmHg или
±12 % показанието, което от двете е по-голямо, за стойности
на EtCO2, надвишаващи 18 mmHg.

Диапазон на дихателната честота

0-150 bpm

Точност на дихателната честота

0-70 bpm: ±1 bpm
71-120 bpm: ±2 bpm
121-150 bpm: ±3 bpm

Аларми на CO2

Без дишане, висока граница на EtCO2, ниска граница на EtCO2,
висока граница на RR, ниска граница на RR, ниска граница на
IPI (IPI също така изисква информация за пулсова оксиметрия)

Скорост на потока

50 (42,5 ≤ поток ≤ 65) ml/min, поток, измерен по обем

Измерване на кривата

20 проби/сек.

Време за реакция

2,95 сек (типично); при използване с дълги линии за
измерване, ~5,0 сек

Време за инициализиране

40 сек. (типично)

Интервал за калибриране

Първоначално калибриране след 1200 работни часа, след
което веднъж годишно или след 4000 работни часа, което от
двете се случи първо.
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Пулсова оксиметрия на Nellcor™ Oximax™

Пулсова оксиметрия на Nellcor™ Oximax™
Елемент
Диапазон на измерване на SpO2

Стойност
0 – 100%

Точност на SpO2
Режими за възрастни и деца
Диапазон на SpO2 70% - 100%

 2 цифри

Диапазон на SpO2 0 - 69%

Неопределено

Режим за бебета/новородени
Диапазон на SpO2 70% - 100%

 3 цифри

Диапазон на SpO2 0 - 69%

Неопределено

Диапазон на пулсовата честота

20-250 bpm

Точност на пулсовата честота

 3 bpm

Аларми

Регулируеми граници на аларми
Висока SpO2, ниска SpO2, висока граница на пулсова
честота, ниска граница на пулсова честота

Диапазон на Sat Sec

10, 25, 50, 100

* Точността на показанията при наличие на ниска перфузия (отчетена IR пулс амплитудна модулация
между 0,03% и 1,5%) е била потвърдена чрез използване на сигнали от симулатора на пациента.
Стойностите на SpO2 и пулсовата честота се различават в диапазона на мониториране при диапазон
в условия на слаб сигнал в сравнение с известната истинска сатурация и пулсова честота на
входящите сигнали

Аларми
Елемент

152

Стойност

Предупредителни пациентски
аларми с висок приоритет

Мигащ червен светодиод
Мигаща червена цифра
Многократен звуков сигнал
Алармена индикация на екрана
Nurse Call (Повикване на медицинска сестра)

Пациентски предупредителни
аларми

Мигащ жълт светодиод
Мигаща жълта цифра
Няма звукова аларма

Аларма със среден приоритет

Мигащ жълт светодиод
Троен звуков сигнал на всеки тридесет секунди
Алармена индикация на екрана
Nurse Call (Повикване на медицинска сестра)

Предупреждения

Един звуков сигнал
Предупредителна индикация на екрана

Тихи предупреждения

Предупредителна индикация на екрана

Регулиране на силата на звука на
алармата

5 стъпки

Диапазон на нивото на налягане
на звука на аларма

50 до 85 dB(A)

Временно заглушаване на
алармата

Всички звукови аларми са заглушени за 2 минути
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Изходи

Изходи
Аналогов изход
15-пинов женски конектор тип D
Изводи:

Пин

Назначение

Пин

Назначение

1

Земя

9

Земя

2

Сигнал на канал 1

10

Земя

3

Земя

11

Сигнал на канал 5

4

Сигнал на канал 2

12

Земя

5

Земя

13

Сигнал на канал 6

6

Сигнал на канал 3

14

Земя

7

Земя

15

Сигнал на канал 7

8

Сигнал на канал 4

Nurse Call (Повикване на медицинска сестра)
Нормално отворено/нормално затворено реле
Номинален носещ ток: 2 A
Максимално допустим ток 2 A
Максимално допустимо напрежение 24V DC
Капацитет на контакт: 2 A @ 24V DC.
1/8” стерео фоно жак
Изводи за свързване на стерео фоно жак

N1 - N2: Нормално затворено реле
N1 - N3: Нормално отворено реле
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Вътрешен термичен принтер (допълнително)

RS-232
9-пинов женски конектор тип D
Изводи

Пин

Назначение

1

--

2

PC_RX

3

PC_TX

4

5V

5

Изолирано заземяване

6

--

7

5V

8

--

9

--

USB
USB хост конектор тип A (женски)
За употреба само с устройство с флаш памет.
Изводи

Пин

Назначение

1

VBUS

2

Данни -

3

Данни +

4

Земя

Вътрешен термичен принтер (допълнително)
Елемент
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Стойност

Вид

Два канала

Метод на печат

Термично записване

Плътност на точките

203 dpi

Ширина на хартията

58 mm (2 ¼ in)

Диаметър на ролковата хартия
(максимум)

40 mm (1 1/2 in)

Дължина на хартията (максимум)

15,2 метра (50 ft)

Скорост

25 mm/s
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Общи характеристики

Общи характеристики
Елемент

Стойност

Размери на устройството

167 mm (в) x 220 mm (ш) x 192 mm (д)
(6,6 in (в) x 8,7 in (ш) x 7,6 in (д))

Тегло на устройството

2,2 kg (4,85lb)

Работна температура

0C до 35C (32F до 95F)

Работно налягане и надморска
височина

Налягане: 430 mmHg до 795 mmHg
Надморска височина: -381 m до 3000 m (-1,250 фута до
9,843 фута)

Работна влажност

10% до 95% без кондензация

Температура за съхранение и
транспортиране

До долна граница на уреда от -20C (-4°F)
До горна граница от 60C (140°F)

Налягане и надморска височина
за съхранение и транспортиране

Налягане: 430 mmHg до 795 mmHg
Надморска височина: -381 m до 4572 m (-1 250 фута до
15 000 фута)

Влажност за съхранение и
транспортиране

10% -95% без кондензация

Размери с опаковката

315 mm (в) x 340 mm (ш) x 285 mm (д)
(12,4 in (в) x 13.4 in (ш) x 11.2 in (д))

Тегло с опаковката

5,9 kg (13,0 lb)

Класификация на оборудването
Елемент

Стойност

Видове защита срещу токов удар

Клас 1

Степен на защита срещу токов
удар

Защита срещу разряд на дефибрилаторни приложими части
тип BF

Работен режим

Непрекъснат

Степен на защита срещу
навлизане на течности

IEC 60601-1, подклауза 11.6.5 за оборудване със защита
срещу попадане на капки клас IPX1

* IPx1 показва, че устройството е защитено срещу вредното въздействие на вертикално падащи капки
вода.

Съответствие
Този продукт е проектиран да отговаря на следните стандарти:
IEC/EN60601-1
UL 60601-1
CSA C22.2 No 601.1-M90
IEC/EN60601-1-2 излъчвани и провеждани емисии от клас A
IEC 60601-1-8 (Звукови и визуални аларми)
ISO 80601-2-55 (Капнография)
ISO 80601-2-61 (Пулсова оксиметрия)
IEC 60601-2-49 Специфични изисквания за безопасността на неизправно пациентско оборудване за
мониторинг

Електромагнитна устойчивост
Мониторът е подходящ за използване в посочената електромагнитна среда. Потребителят на монитора
трябва да гарантира, че той се използва в електромагнитна среда, както е описано по-долу.
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Съответствие
Таблица 35 - Напътствия и декларация напроизводителя - Електромагнитни емисии

Тест на емисии

Съответствие

Радиочестотни емисии
EN 55011

Група 1

Радиочестотни емисии
EN 55011

Клас A

Хармонични емисии
IEC 61000-3-2

Клас A

Колебания на
напрежението/емисии
на трептене
EN 61000-3-3

Клауза 5

Електромагнитна среда - указания
Capnostream™20p използва радиочестотна
енергия само за вътрешните си функции.
Следователно неговите радиочестотни емисии
са много ниски и не е вероятно да оказват
влияние върху близкостоящото електронно
оборудване.
Мониторът е подходящ за използване в болници.

Таблица 36 - Напътствия и декларация на производителя - Електромагнитен имунитет

Тест за
устойчивост

Ниво
на съответствие

Електромагнитна среда указания

Електростатичен
разряд (ESD)
EN 61000-4-2

± 8 kV контакт
± (2, 4, 8, 15) kV
въздух

± 8 kV контакт
± (2, 4, 8,15) kV
въздух

Подът трябва да е от дърво, цимент
или керамични плочки. Ако подовете
са покрити със синтетичен
материал, относителната влажност
трябва да бъде най-малко 30%.
Ниската относителна влажност в
съчетание с използването на
синтетични материали може да
доведе до повишено
електростатично напрежение.
Електростатичният разряд на
повишеното напрежение може да
причини смущение във
функционирането на устройството.

Електрически бърз
преходен процес/
EN 61000-4-4

± 2 kV за
електрозахранващи
линии

± 2 kV за
електрозахранващи
линии

Качеството на мрежовото
електрозахранване трябва да е като
това на типична промишлена или
болнична среда.

±1 kV за входни/
изходни линии

±1 kV за входни/
изходни линии

± 2 KV за AC
захранване

± 2 KV за AC
захранване

± 500V, ± 1 kV
диференциален
режим

± 500V, ± 1 kV
диференциален
режим

± 500V, ± 1 kV,
± 2 kV общ режим

± 500V, ± 1 kV,
± 2 kV общ режим

Пренапрежение
EN 61000-4-5
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IEC 60601-1-2
тестово ниво

Качеството на мрежовото
електрозахранване трябва да е като
това на типична промишлена или
болнична среда.
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Съответствие

Тест за
устойчивост
Падове на
напрежението,
кратки прекъсвания и
вариации на
напрежението на
входни захранващи
линии
EN 61000-4-11

IEC 60601-1-2
тестово ниво

Ниво
на съответствие

Електромагнитна среда указания

0 % UT; 0,5 цикъл
(0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° и
315°)

0 % UT; 0,5 цикъл

0 % UT; 1 цикъл
(0°)

0 % UT; 1 цикъл

70 % UT;
25/30 цикъла
(0°)

70 % UT;
25/30 цикъла

Честота на тока
(50/60 Hz) магнитно
поле
EN 61000-4-8

30 A/m

30 A/m

Магнитните полета на мрежовата
честота трябва да са на нива,
характерни за типично помещение в
типична промишлена или болнична
среда.

Осъществени
RF IEC 61000-4-6

3 Vrms, 150 kHz до
80 MHz
6 Vrms в ISM
диапазон
150 kHz и 80 MHz

3 Vrms, 6 Vrms
(без модулация)

Излъчени
RF IEC 61000-4-3

Излъчвани РЧ ЕМ
полета:
3 V/m 80 MHz до
2,7 GHz

Портативно и мобилно
радиочестотно комуникационно
оборудване не трябва да се
използва близо до никоя част на
Capnostream™20P, включително и
кабелите, която е на разстояние помалко от препоръчителното
разстояние за отдалеченост,
изчислено от уравнението,
приложимо за честотата на
предавателя.
Препоръчителни разстояния за
отдалеченост:
d= 1,2√𝑃
d = 1,2√𝑃 80 MHz до 800 MHz
d = 2,3√𝑃 800 MHz до 2,5 GHz

3 V/m (без
модулация, rms)

Излъчвани РЧ
полета в близост:
27 V/m, 385 MHz

27 V/m

28 V/m, 450 MHz
(28 V/m)

28 V/m

9 V/m, 710, 745,
780 MHz

9 V/m

28 V/m, 810, 870,
930 MHz

28 V/m

28 V/m, 1720, 1845,
1970 MHz

28 V/m

28 V/m, 2450 MHz

28 V/m

9 V/m, 5240, 5500,
5875 MHz

9 V/m

Качеството на мрежовото
електрозахранване трябва да е като
това на типична промишлена или
болнична среда. Ако потребителят
на Capnostream20P изисква
продължителна работа по време на
прекъсвания на захранването, се
препоръчва респираторът да се
захранва от непрекъсващо
електрозахранване или батерия.

където P е номиналната максимална
изходяща мощност на предавателя
във ватове (W) според неговия
производител, а d е
препоръчителното разстояния за
отдалеченост в метри (m).2
Стойностите за напрегнатост на
полето от фиксирани радиочестотни
предаватели, определени чрез
обследване на електромагнитната
среда, трябва да бъдат по-малки от
нивото на съответствие във всеки
честотен диапазон.ab
Могат да възникнат смущения в
близост до оборудване, обозначено
със следния символ:

Минималните отстояния за повисоки НИВА НА ИМУНИТЕТ следва
да се изчисляват със следното
уравнение:
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Съответствие

Тест за
устойчивост

Ниво
на съответствие

IEC 60601-1-2
тестово ниво

Електромагнитна среда указания
6

E=

𝑑

√𝑃

При което P е максималната
мощност във W, d е минималното
отстояние в м, а E е ТЕСТОВОТО
НИВО НА ИМУНИТЕТ във V/m.
Минималните отстояния са 0,3 м за
полета в близост.
UT е мрежовото променливотоково напрежение преди прилагането на тестовото ниво.
При 80 MHz и 800MHz е приложим диапазона на високите честоти.
БЕЛЕЖКА: Тези указания може да не са приложими при всички ситуации. Електромагнитното разпространение се влияе от
абсорбцията и отразяването от структури, предмети и хора.
1
2

a Стойностите за напрегнатост на полето от фиксирани предаватели, като например базови станции за радио (клетъчни/безжични) телефони и наземни
мобилни радиостанции, любителски радиостанции, АМ и FM радио излъчвания и телевизионни излъчвания не могат да бъдат теоретично предсказани с
точност. За оценка на електромагнитната среда, получена в резултат на фиксирани радиочестотни предаватели, трябва да се вземе предвид
електромагнитното проучване на място. Ако измерената напрегнатост на полето на мястото, където се използва Capnostream™20P, надвиши даденото погоре приложимо ниво на радиочестотно съответствие, Capnostream™20P ще трябва да се наблюдава за потвърждаване на нормалната му работа. Ако се
наблюдава отклонение от нормалната работа, може да се наложи предприемането на допълнителни мерки като различно разполагане или преместване на
Capnostream™20P.
b Над честотния диапазон от 150 kHz до 80 MHz стойностите на напрегнатост на полето трябва да са по-малки от [V1] V/m.

Мониторът е предназначен за употреба в електромагнитна среда, в която излъчените радиочестотни
смущения са контролирани. Клиентът или потребителят на монитора може да допринесе за
предотвратяването на електромагнитните смущения, като поддържа минимално разстояние между
преносимо и мобилно оборудване за радиочестотна комуникация (предаватели) и монитора, както се
препоръчва по-долу, в съответствие с максималната изходна мощност на уредите за комуникация.
Таблица 37 - Препоръчителни разстояния за отдалеченост между преносимо и мобилно радиочестотно
комуникационно оборудване и монитора

Номинална изходна
мощност на предавателя
W

Разстояния за отдалеченост според честотата на предавателя
в m1
150 kHz до 80 MHz
d= 1,2√𝑃

80 MHz до 800 MHz
d= 1,2√𝑃

800 MHz до 2,5 GHz
d= 2,3√𝑃

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,27

100

12

12

23

За предаватели с номинална максимална мощност, която не е дадена по-горе, препоръчителното разстояние
на отдалеченост d в метри (м) може да се изчисли, като се използва уравнението, приложимо за честотата на
предавателя, където P е номиналната максимална мощност на предавателя във ватове (W) според
производителя на предавателя.
1

При 80 MHz и 800 MHz е приложимо разделително разстояние за високи честоти.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тези указания може да не са приложими при всички ситуации. Електромагнитното разпространение се влияе от
абсорбцията и отразяването от структури, предмети и хора.
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Консумативи за EtCO2 на Microstream™
Консумативи за EtCO2 на Microstream™

Консумативи за EtCO2 на Microstream™
Продуктите H (за използване във влажни среди) са маркирани със звездичка (*) в таблицата по-долу.
Консумативи Microstream™

Консумативи за интубирани пациенти
Комплект FilterLine™ за възрастни/деца
Комплект FilterLine™ за възрастни/деца,100 броя
Комплект FilterLine™ H за възрастни/деца*
Комплект FilterLine™ H за възрастни/деца 100 броя*

XS04620
010579
XS04624
010580

Комплект FilterLine™ H за бебета/новородени*
Комплект FilterLine™ за възрастни/деца - дълги

006324
007768

Комплект FilterLine™ H за възрастни/деца - дълги*

007737

Комплект FilterLine™ H за бебета/новородени - дълги*

007738

Комплект VitaLine™ H за възрастни/деца*

010787

Комплект VitaLine™ H за бебета/новородени*
Неинтубирани консумативи
Smart CapnoLine™ Plus (конектор за O2)
Smart CapnoLine™ Plus (конектор за O2), 100 броя

010807

Smart CapnoLine™ Plus Long (конектор за O2)
Smart CapnoLine™ Plus Long (конектор за O2), 100 броя

010340
010339

Smart CapnoLine™ Plus O2 (тръби за O2)
Smart CapnoLine™ Plus O2 (тръби за O2), 100 броя

009822
010210

Smart CapnoLine™ Plus O2, дълги (тръби за O2)
Smart CapnoLine™ Plus O2, дълги (тръби за O2), 100 броя

009826
010341

Smart CapnoLine™ за деца
Smart CapnoLine™ O2, детски (тръби за O2)
Smart CapnoLine™ O2, детски, дълги (тръби за O2)

007266
007269
007743

Smart CapnoLine™ H Plus O2 (тръби за O2)*
Smart CapnoLine™H Plus O2 (тръби а O2), 100 броя*

010433
010625

Smart CapnoLine™ H Plus O2, дълги (тръби за O2)*
Smart CapnoLine™ H O2, детски (тръби за O2)*
Smart CapnoLine™ H O2, детски, дълги (тръби за O2)*

012463
010582
012464

Smart CapnoLine Guardian™ (конектор за O2)
Smart CapnoLine Guardian™ (конектор за O2), 100 броя

012528
012537

Smart CapnoLine Guardian™ O2 (тръби за O2)
Smart CapnoLine Guardian™ O2 (тръби за O2), 100 броя

012529
012538
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009818
010209
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Консумативи Microstream™

Smart CapnoLine Guardian™ O2, дълги (тръби за O2)

012530

Smart CapnoLine Guardian™ O2, дълги (тръби за O2),100 броя

012539

Hook and Loop Strap

012542

O2/CO2, назална FilterLine™ за възрастни (тръби за O2)
O2/CO2, назална FilterLine™ за възрастни (тръби за O2), 100 броя

006912
010304

O2/CO2, назални FilterLine™, за възрастни, дълги (тръби за O2)
O2/CO2, назални FilterLine™ за възрастни, дълги (тръби за O2),100 броя

007739
010344
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Парола за сервизиране на Capnostream™
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Парола за сервизиране на Capnostream™
Паролата за сервизиране е: SERV
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