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1. Въведение
1.1.

Въведение

Прочетете внимателно ръководството за експлоатация и насоките за
употреба, които придружават линиите за проби от etCO2 Microstream™ etCO2
(FilterLines™, наричани по-долу линии за проби) и сензорите за SpO2, за да
използвате преносимия респираторен монитор Capnostream™35 PM35MN с
технологии Microstream™ EtCO2 и Nellcor™ SpO2 (наричани по-долу
Capnostream™35 или монитор) правилно и безопасно. Използването на
монитора изисква пълно разбиране и стриктно спазване на тези инструкции,
информацията за предпазни мерки и спецификациите.

1.2.

Информация за безопасност

1.2.1.

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:
Мониторът не трябва да се използва като монитор на апнея.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Мониторът не трябва да се счита за уред за ранно
предупреждение. При тенденция към деоксигенация на пациент
кръвните проби трябва да се анализират от лабораторен кооксиметър за пълното изясняване на състоянието на пациента.
Преносим респираторен монитор Capnostream™35
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
За да се гарантира безопасността на пациента, не поставяйте
монитора в позиция, която би могла да причини неговото
падане върху пациента. Уверете се, че мониторът е захванат
добре при монтажа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Внимателно ориентирайте кабелите на пациента (сензор за SpO2
и линиите за проби), за да намалите възможността от заплитане
или задушаване на пациента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не повдигайте монитора за кабела на сензора за SpO2 или за
линиите за проби, тъй като можете да ги изключите от монитора,
което да причини падане на монитора върху пациента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не поставяйте монитора така, че индикаторите за визуална
аларма да не могат да се виждат или индикаторите за звукова
аларма да не се чуват.

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:
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.
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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.

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:
Не използвайте система за наблюдение, сензор, кабел, конектор
или екран, който изглежда повреден. Отстранете повреденото
оборудване и го предайте за проверка от квалифициран
сервизен техник.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Да не се извършва обслужване или поддръжка на устройство,
което е в употреба.
Преносим респираторен монитор Capnostream™35
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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 го
повреди.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не транспортирайте повредени или дефектни литиеви клетки и
батерии с въздушен транспорт.

Забележка:
Температурните сензори изключват монитора, когато
допустимата температура бъде надхвърлена.
Устройствата, свързани към монитора, трябва да бъдат единствено от
медицински клас.
Необходимо е точното показване на следните параметри, за да се изпълнят
съществените характеристики на монитора: 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.

1.2.2.

Сканиране с ядрено-магнитен
резонанс (ЯМР)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не използвайте сензори за оксиметрия по време на сканиране с
ядрено-магнитен 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.
4
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не използвайте комплекта FilterLine H за бебета/новородени или
VitaLine H за бебета/новородени по време на сканиране с
ядрено-магнитен резонанс (ЯМР). Използването на комплекта
FilterLine H за бебета/новородени по време на сканиране с
ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) може да нарани пациента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
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 XL. Вижте 4.10.5 Мониторинг на CO2 по
време на сканиране с ЯМР на страница 80.

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 доведе до артефакти в изображението
на ЯМР. Препоръчва използването на линии за измерване без H.
Списък с линиите за проби можете да видите в 8.1 Консумативи
за EtCO2 за Microstream EtCO2 на страница 191.

1.2.3.

Аларми

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Винаги реагирайте незабавно на аларма от устройството, тъй
като пациентът може да не бъде наблюдаван по време на
определени технически/спешни алармени условия.

Преносим респираторен монитор Capnostream™35

5

Информация за безопасност

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:
Не настройвайте предварително различни или неподходящи
ограничения за алармата за един и същи или подобен тип
оборудване в каквато и да е зона, тъй като това може да
компрометира безопасността на пациента.

1.2.4.

Опасност от пожар

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Когато използвате монитора с анестетици, азотен оксид или
високи концентрации на кислород, свържете изхода 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:
Линията за проби 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 тези изделия с
повишено внимание, за да предотвратите запалване на линията
за проби или на околните хирургически покривала.
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1.2.5.

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:
Не свързвайте монитора с друго захранване, освен доставеното
с него.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
За да избегнете опасността от токов удар, мониторът трябва да
бъде свързан само към захранване със защитно заземяване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Свързвайте монитора само към контакти от болничен клас.
Щепселът трябва да се поставя в правилно опроводен контакт;
ако няма правилно опроводен контакт, такъв трябва да бъде
монтиран от квалифициран техник в съответствие с действащия
закон. Не използвайте удължителни кабели или адаптери от
какъвто и да е вид. Захранващият кабел и щепселът трябва да
бъдат цели и невредими.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не свързвайте към електрически контакт, който се управлява от
стенен ключ или димер.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Измервайте токовата утечка на монитора, когато към серийния
порт е свързано външно устройство. Токовата утечка не трябва
да нахвърля 100 микроампера.

Внимание:
USB устройствата (с изключение на флаш памети) или
компютрите, свързани към монитора, трябва да работят на
батерия или със захранване, отговарящо на IEC 60601-1
(Параграф 16, ME системи) или с отговарящи на IEC 60601-1
изолационни трансформатори (Параграф) 16, ME системи).

Внимание:
Всички сигнални конектори за вход и изход (I/O) са
предназначени за свързване на устройства, отговарящи само на
Параграф 16, МЕ системи, на IEC 60601-1. Свързването на
допълнителни устройства към монитора може да увеличи
токовата утечка към шасито или пациента. За да се поддържа
безопасността на оператора и пациента, имайте предвид
изискванията на Параграф 16, МЕ системи на IEC 60601-1.
Измервайте утечните токове за да потвърдите, че не съществува
риск от токов удар.

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.

1.2.6.

Електромагнитни смущения

Този монитор е тестван и е установено, че е в съответствие с изискванията за
медицински устройства според стандарта IEC 60601-1-2. Този стандарт е
8
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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.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Работата с високочестотно електрохирургическо оборудване в
близост до монитора може да доведе до смущения в монитора и
до неправилни измервания. Не използвайте монитора с ядрена
спинтомография (MRT, NMR, NMT), тъй като функционирането му
може да бъде нарушено.

1.3.

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.
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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.

1.4.

Връзка с техническа
поддръжка

Свържете се с местния център за обслужване или техническата поддръжка в
Covidien във връзка с технически проблеми с монитора:
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

1.5.

Символи

На корпуса са показани следните символи.
Таблица 1. Символи, които се показват върху монитора
Символ

Описание
Бутон ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.) на монитора
Индикатор за батерията/захранването
Бутон Home (Начало)
Бутон Back (Назад)
Временно заглушаване на алармите
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Символ

Описание
Бутон Enter (Вход) със стрелки за посока

Защита срещу разряд на дефибрилатор тип BF
Входен газов отвор
Изходен газов отвор
Индикатор на порт за CO2
Порт за микро SD карта

12VDC

Връзка за Nellcor SpO2

Порт за свързване на USB флаш памет

Връзка на монитора
Федерална комисия по комуникациите
За употреба само по предписание
Внимание, вижте придружаващите документи
Следвайте инструкциите за употреба (в син
цвят)
Преносим респираторен монитор Capnostream™35
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Символ

Описание
Директива относно отпадъци от електрическо и
електронно оборудване
Нейонизиращо електромагнитно лъчение
Разпоредби за безжичните устройства
(Австралия)
IPX рейтинг
ETL маркировка

CE маркировка
Сериен номер
Каталожен номер
Дата на производство
Производител

1.6.

Кой трябва да прочете това
ръководство

Ръководството трябва да бъде прочетено от следните лица:

12

•

Медицински специалисти, които ще използват монитора.

•

Мениджъри на оборудването, отговорни да гарантират, че
оборудването отговаря на политиката на здравното заведение.

•

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

Техническите експерти, които ще свържат монитора към компютър.

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

1.7.
1.7.1.

Гаранция и отказ от
отговорност
Гаранция

In case of discrepancy between the English and translated version of this warranty
and disclaimer, the English version shall prevail.
В случай на несъответствие между английския текст и преведената версия на
гаранцията и отказа от отговорност, да се вземе предвид версията на
английски език.
-----------------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.
Ограничената гаранция изключва (i) Продукти, които са закупени от
неупълномощени трети страни; (ii) Продукти, които са използвани
неправилно, с тях е боравено неправилно, претърпели са инциденти, промяна,
били са обект на небрежност, отваряне на херметични компоненти без
писмено одобрение на Oridion, били претърпели пожар, гръмотевични бури
или други природни бедствия, били са предмет на неупълномощен ремонт
или инсталация или са били подложени на какви да е условия извън разумния
Преносим респираторен монитор Capnostream™35
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контрол на Oridion, включително форсмажори обстоятелства; (iii) Продукти с
отстранен сериен номер, номер на модела и други идентификационни
обозначения, продукти , които са модифицирани или считани за незаконни; и
(iv) Продукти, които са използвани с консумативни аксесоари, които се
различават от продуктите за FilterLine™ 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. Изборът, употребата, ефективността, ефикасността и подходящото
използване на Продукта са единствена отговорност на клиента.

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, opening of any sealed components without Oridion's written approval,
fire, lightening, or other peril, , unauthorized repair or installation, or from any
other cause beyond Oridion's reasonable control, including force majeure; (iii)
Products that have had the serial number, model number or any other
identification markings removed, modified or rendered illegible; and (iv) 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
14
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and a copy of the Product purchase invoice. Customer shall be solely responsible
for the selection, use, efficacy, efficiency and suitability of the Products.

1.7.2.

Отказ от отговорност

КЛИЕНТЪТ 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 В 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. КЛИЕНТЪТ 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. КЛИЕНТЪТ 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 КЛИЕНТ 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.
КЛИЕНТЪТ СЕ СЪГЛАСЯВА И РАЗБИРА, ЧЕ ДАННИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ "ТАКИВА,
КАКВИТО СА" И ЧЕ ORIDION ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ
ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИИ ЗА ТЪРГОВСКА РЕАЛИЗАЦИЯ И
ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.
ПРЕДОСТАВЕНАТА В ТОЗИ ДОКУМЕНТ ГАРАНЦИЯ Е ДЕНСТВЕНО И
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДЕФЕКНИ ИЛИ НЕСЪОТВЕТСТВАЩИ НА
ИЗИСКВАНИЯТА ПРОДУКТИ И ПРЕСТАВЛЯВА ЕДИНСТВЕНО ВЪЗМЕЗДЯВАНЕ НА
КЛИЕНТА ЗА ДЕФЕКТНИ ИЛИ НЕСЪОТВЕТСТВАЩИ ПРОДУКТИ. ГАРАНЦИИТЕ
ЗАМЕНЯТ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ГАРАНЦИИ - ПРЕКИ, КОСВЕНИ ИЛИ ИЗИСКВАНИ
ОТ ЗАКОНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ТЪРГОВСКА
РЕАЛИЗАЦИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ДАДЕНА ЦЕЛ И ОТМЕНЯТ ВСИЧКИ
СВЪРЗАНИ С ПОВРЕДИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТ СТРАНА НА ORIDION. В НИКАКЪВ
Преносим респираторен монитор Capnostream™35
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СЛУЧАЙ ORIDION НЯМА ДА ПОЕМАТ РАЗХОДИТЕ НА КЛИЕНТИТЕ, СВЪРЗАНИ С
ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАМЕСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ.
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, НАКАЗАТЕЛНИ ИЛИ ДРУГИ
ПОДОБНИ ПОВРЕДИ, ПОВРЕДИ, ВКЛЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО СВЪРЗАНИ СЪС
ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБА НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УПОТРЕБА, ЗАГУБА НА
ПРИХОДИ ИЛИ ЩЕТИ ЗА БИЗНЕСА ИЛИ РЕПУТАЦИЯТА, 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.

CUSTOMER 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. CUSTOMER 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. CUSTOMER 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 CUSTOMER 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.
CUSTOMER ACKNOWLEDGES AND UNDERSTANDS THAT THE DATA IS PROVIDED
“AS-IS” AND THAT ORIDION DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED,
16
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INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE.
THE WARRANTIES PROVIDED IN THIS DOCUMENT CONSTITUTE CUSTOMER'S SOLE
AND EXCLUSIVE LIABILITY FOR DEFECTIVE OR NONCONFORMING PRODUCTS AND
SHALL CONSTITUTE CUSTOMER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR DEFECTIVE
OR NONCONFORMING PRODUCTS. THESE WARRANTIES ARE IN LIEU OF ALL OTHER
WARRANTIES EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE, AND ARE IN LIEU OF ALL OBLIGATIONS OR LIABILITIES ON THE PART OF
ORIDION FOR DAMAGES. IN NO EVENT SHALL ORIDION BE LIABLE FOR CUSTOMER’S
COSTS OF PROCURING SUBSTITUTE PRODUCTS.
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, PUNITIVE OR OTHER SIMILAR DAMAGES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOSS OF PROFIT, LOSS OF USE, LOSS OF
REVENUES OR DAMAGES TO BUSINESS OR REPUTATION, 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.
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2. Преглед на продукта
Експлоатационният списък за проверка на Capnostream®35 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.

2.1.

Общ преглед

Това ръководство предоставя насоки за настройка и експлоатация на
монитора.
Портативният респираторен монитор Capnostream™35 РМ35NM с технологии
Microstream™ EtCO2 и Nellcor™ SpO2 представлява портативен монитор при
леглото, който непрекъснато наблюдава следните показатели на пациента:
•

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

•

Дихателна честота (RR).

•

Кислородна сатурация (SpO2).

•

Пулсова честота (PR).

Мониторът също така предоставя стойността на Integrated Pulmonary Index™
(наричано по-нататък IPI (интегриран белодробен индекс)), която
представлява цифрова стойност, обединяваща четири основни параметъра,
измерени от монитора, с цел да се предостави лесна индикация на
състоянието на вентилация 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, другите параметри не се вземат
под внимание.
В допълнение мониторът предоставя показател за апнея за час (A/hr)
(известна още като ASA, предупреждение за сатурация при апнея) и индекс за
Преносим респираторен монитор Capnostream™35
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кислородна десатурация (ODI), които помагат за идентифицирането 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).

2.2.

Предназначение

Capnostream™35 представлява портативен капнограф/пулсов оксиметър,
предназначен да осигури непрекъснато неинвазивно наблюдение на
концентрацията на въглероден диоксид в издишания и вдишван въздух от
пациента, честотата на дишане, артериалното насищане с кислород (SpO2) и
пулсовата честота на възрастни, деца и новородени, и да подаде информация
на професионално обучени здравни специалисти. Пулсовият оксиметър е
предназначен за употреба както по време на покой, така и при движение на
пациенти, които са добре или лошо перфузирани.
Capnostream™35 освен това предлага на клиничния специалист стойности за
пулмонарния индекс (IPI), апнея за час (A/hr) и индекс за ненасищане с
кислород (ODI). IPI е предназначен само за деца и възрастни пациенти. A/hr и
ODI са предназначени само за лица над 22 години.
Уредът е предназначен за употреба в заведения от болничен тип по време на
вътреболнично транспортиране и извънболнични спешни медицински услуги,
които включват наземно и въздушно транспортиране.
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Бутони, индикатори и връзки

2.3.

Бутони, индикатори и връзки

Следват преден, заден и страничен изглед на монитора, които показват
дисплея, бутоните за управление и външните точки за свързване.

2.3.1.

Преден панел на монитора

По-долу са описани контролите на предния панел на монитора. Вижте Фигура
1. Преден панел на монитора по-долу.
Фигура 1. Преден панел на монитора

1 2

3

6

20
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4

8

5

9
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Етикет

Функция

Описание

Етикет

Функция

Описание

1

Бутон за
вкл./изкл.

Включване/и
зключване на
монитора.

6

Бутон
Back
(Назад)

Отвежда
потребителит
е към
предишния
екран.

2

Индикатор
за
батерията/
захранване
то

Показва
състоянието
на батерията
и
захранването
.

7

Бутон
Home
(Начало)

Отвежда
потребителит
е към
началния
екран.

3

Светлинен
индикатор
за аларма
със среден
приоритет

Показва
състоянието
на настояща
аларма със
среден
приоритет

8

Бутон
Menu
(Меню)

Отваря
екрана на
менюто за
избор на
опция

4

Светлинен
индикатор
за аларма с
висок
приоритет

Показва
състоянието
на настояща
аларма с
висок
приоритет

9

Бутон за
заглушав
ане на
алармата

Деактивира
алармите за
две минути.

5

Сензор за
околно
осветяване

Разпознава
нивото на
околно
осветяване и
регулира
яркостта на
екрана

10

Бутон
Enter със
стрелки
за посока

Използва се
за навигация
и избор в
менюто.
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2.3.2.

Заден панел на монитора

Фигура 2. Заден панел на монитора
1

2
Етикет

Функция

Описание

1

Конектор

Свързва монитора с
принадлежности-опция.

2

Етикет на продукта
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2.3.3.

Ляв и десен изглед на монитора

Фигура 3. Десен изглед на монитора

1

2

3

4
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Етикет

Функция

Описание

1

Порт за входен
конектор за CO2

Порт за вързване на линия за проби от
CO2 Microstream

2

Изходен газов отвор

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

3

Микро SD порт

Порт за микро SD карта

4

Порт за конектор
12VDC

За свързване към променливотоков
адаптер
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Фигура 4. Ляв изглед на монитора
1

2

3

Етикет

Функция

Описание

1

Порт за сензори Nellcor
за SpO2

Порт за свързване на сензор Nellcor
SpO2:

2

Порт за USB конектор

Порт за вързване на USB памети

3

Мини USB порт

Мини USB порт; за използване от
техническата поддръжка
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2.3.4.

Опции на отчитането на екрана

Мониторът осигурява редица опции за отчитане на екрана, за да удовлетвори
нуждите на различни потребители и институции.

2.3.5.

Опции на екрана за отчитане на
мониторирането

Мониторът осигурява редица опции за отчитане на наблюдението на екрана,
които са описани по-долу. При първото включване на устройството се показва
стандартен начален екран, дисплей 1. При първото включване на устройството
по подразбиране се предлагат отчитания за начален екран 1,2 и 3. За да
превключвате между опциите на екрана, натиснете стрелката наляво или
надясно на бутона Enter.
Можете да изберете друга опция за стандартно отчитане на началния екран
като използвате опцията Institutional Defaults (Стандартни настройки на
здравното заведение) 11.1.8 Конфигурация на началния екран на страница 233.
1.

Стандартен режим на отчитане 1: Стойности за EtCO2, RR, SpO2 и PR с
криви за CO2 и SpO2 (това е фабричната настройка за началния екран)

2.

Стандартен режим на отчитане 2: Цифров начален екран без IPI

3.

Стандартен режим на отчитане 3: Стойности за EtCO2, RR, SpO2 и PR с
графика за тенденциите на IPI

4.

Стандартен режим на отчитане 4: Стойности за EtCO2 и PR с крива за CO2

5.

Стандартен режим на отчитане 5: Стойности за EtCO2, RR, SpO2 и PR с
крива за CO2

6.

Стандартен режим на отчитане 6: Стойности за EtCO2, RR, SpO2 и PR с
крива за SpO2

7.

Стандартен режим на отчитане 7: Стойности за EtCO2, RR, SpO2, PR и IPI с
крива за SpO2

8.

Стандартен режим на отчитане 8: Стойности за EtCO2, RR, SpO2, PR и IPI с
крива за CO2
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9.

Стандартен режим на отчитане 9: Стойности за EtCO2, SpO2, ODI, RR, A/hr и
PR с графика за тенденции на IPI

На следващия екран можете да видите примери.
Фигура 5. Дисплей на начален екран 1
1

2

3

8

4

5

7

6

Етикет

Функция

Описание

1

Индикатори на
захранване

Показва нивото на мощност на
сменяемата батерия и състоянието на
свързване на захранващия кабел

2

Поле за съобщения

Област, в която се показва алармата и
другите съобщения

3

Крива на CO2

Отчитане на стойностите на CO2
пациента във формат на крива

4

Данни на пациента за
EtCO2

Данни за etCO2 за настоящия пациент

5

RR данни за пациента

Данни за RR на настоящия пациент

6

РR данни за пациента

Данни за PR на настоящия пациент
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Етикет

Функция

Описание

7

SpO2 данни за пациента

Данни за SpO2 на настоящия пациент

8

Крива на SpO2
(плетизмограф)

Отчитане на данните на пациента за
SpO2 във формат на крива

Фигура 6. Дисплей на начален екран 2
1

2

3

4

5

6

Етикет

Функция

Описание

1

Индикатори на
захранване

Показва нивото на мощност на
сменяемата батерия и състоянието на
свързване на захранващия кабел

2

Поле за съобщения

Област, в която се показва алармата и
другите съобщения

3

Данни за пациента за
EtCO2

Данни за etCO2 за настоящия пациент

4

RR данни за пациента

Данни за RR на настоящия пациент

5

SpO2 данни за пациента

Данни за SpO2 на настоящия пациент

6

РR данни за пациента

Данни за PR на настоящия пациент
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Фигура 7. Дисплей на начален екран 3
1

2

3

4

7

5

6

8

Етикет

Функция

Описание

1

Индикатори на
захранване

Показва нивото на мощност на
сменяемата батерия и състоянието на
свързване на захранващия кабел

2

Данни на пациента за
EtCO2

Данни за etCO2 за настоящия пациент

3

Поле за съобщения

Област, в която се показва алармата и
другите съобщения

4

RR данни за пациента

Данни за RR на настоящия пациент

5

SpO2 данни за
пациента

Данни за SpO2 на настоящия пациент

6

РR данни за пациента

Данни за PR на настоящия пациент

7

Стойност на IPI

Стойност на пулмонарен индекс (IPI) на
настоящия пациент

8

Крива на трендовете
на IPI

IPI за текущия пациент като тренд във
формат на крива
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Фигура 8. Дисплей на начален екран 4
1

2

3

4

5

Етикет

Функция

Описание

1

Индикатори на
захранване

Показва нивото на мощност на сменяемата
батерия и състоянието на свързване на
захранващия кабел

2

Поле за
съобщения

Област, в която се показва алармата и другите
съобщения

3

Данни на
пациента за EtCO2

Данни за etCO2 на настоящия пациент

4

RR данни за
пациента

Данни за RR на настоящия пациент

5

Крива на CO2

Отчитане на стойностите на CO2 за пациента във
формат на крива
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Фигура 9. Дисплей на начален екран 5
1

2

3

4

5

6

7
Етикет

Функция

Описание

1

Индикатори на
захранване

Показва нивото на мощност на
сменяемата батерия и състоянието на
свързване на захранващия кабел

3

Данни на пациента за
EtCO2

Данни за etCO2 на настоящия пациент

2

Поле за съобщения

Област, в която се показва алармата и
другите съобщения

4

RR данни за пациента

Данни за RR на настоящия пациент

5

SpO2 данни за пациента

Данни за SpO2 на настоящия пациент

6

РR данни за пациента

Данни за PR на настоящия пациент

7

Крива на CO2

Отчитане на стойностите на CO2 за
пациента във формат на крива
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Фигура 10. Дисплей на начален екран 6
1

2

3

4

5

6

7

Етикет

Функция

Описание

1

Индикатори на
захранване

Показва нивото на мощност на
сменяемата батерия и състоянието на
свързване на захранващия кабел

2

Данни на пациента за
EtCO2

Данни за etCO2 на настоящия пациент

3

Поле за съобщения

Област, в която се показва алармата и
другите съобщения

4

RR данни за пациента

Данни за RR на настоящия пациент

5

SpO2 данни за пациента

Данни за SpO2 на настоящия пациент

6

РR данни за пациента

Данни за PR на настоящия пациент

7

Крива на SpO2
(плетизмограф)

Отчитане на данните на пациента за
SpO2 във формат на крива
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Фигура 11. Дисплей на начален екран 7
1

2

3

4

5

6

7

8
Етикет

Функция

Описание

1

Индикатори на
захранване

Показва нивото на мощност на
сменяемата батерия и състоянието на
свързване на захранващия кабел

2

Данни на пациента за
EtCO2

Данни за EtCO2 на настоящия пациент

3

Поле за съобщения

Област, в която се показва алармата и
другите съобщения

4

RR данни за пациента

Данни за RR на настоящия пациент

5

SpO2 данни за пациента

Данни за SpO2 на настоящия пациент

6

РR данни за пациента

Данни за PR на настоящия пациент

7

Стойност на IPI

Стойност на интегриран пулмонарен
индекс (IPI) за текущия пациент

8

Крива на SpO2
(плетизмограф)

Отчитане на данните на пациента за
SpO2 във формат на крива
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Фигура 12. Дисплей на начален екран 8
1

2

3

4

5

6

7

8
Етикет

Функция

Описание

1

Индикатори на
захранване

Показва нивото на мощност на
сменяемата батерия и състоянието на
свързване на захранващия кабел

2

Данни на пациента за
EtCO2

Данни за EtCO2 на настоящия пациент

3

Поле за съобщения

Област, в която се показва алармата и
другите съобщения

4

RR данни за пациента

Данни за RR на настоящия пациент

5

SpO2 данни за пациента

Данни за SpO2 на настоящия пациент

6

РR данни за пациента

Данни за PR на настоящия пациент

7

Стойност на IPI

Стойност на пулмонарен индекс (IPI)
на настоящия пациент

8

Крива на CO2

Отчитане на стойностите на CO2 за
пациента във формат на крива
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Фигура 13. Дисплей на начален екран 9
1

2

3

4

5

6

7

8

9
Етикет

Функция

Описание

1

Индикатори на
захранване

Показва нивото на мощност на
сменяемата батерия и състоянието на
свързване на захранващия кабел

2

Данни на пациента за
EtCO2

Данни за etCO2 на настоящия пациент

3

Поле за съобщения

Област, в която се показва алармата и
другите съобщения

4

SpO2 данни за
пациента

Данни за SpO2 на настоящия пациент

5

ODI данни за
пациента

Данни за индекс на кислородното
ненасищане на текущия пациент

6

RR данни за пациента

Данни за RR на настоящия пациент

7

A/hr данни за
пациента

Данни на апнеи за час на настоящия
пациент

8

РR данни за пациента

Данни за PR на настоящия пациент
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Етикет

Функция

Описание

9

Крива на тренда на IPI

Интегриран пулмонарен индекс (IPI) за
настоящия пациент като тренд във
формат на крива.

Потребителят може да промени отчитането на екрана както следва:
1.

Когато устройството е включено, се показва стандартно отчитане на
начален екран 1.

2.

На началния екран щракнете върху стрелката надясно на бутона Enter.

3.

Показва се стандартен начален екран 2.

4.

Натиснете стрелката надясно на бутона Enter отново, за да преминете
през опциите за начален екран.

5.

Избраният начален екран се показва до изключване на монитора. При
повторно включване на монитора се показва отчитане на стандартен
начален екран 1.

6.

За да изберете опция за различно отчитане на начален екран по
подразбиране, така че да остане стандартен дори след изключване на
изделието, използвайте опциите за настройки по подразбиране;
вижте 11.1.8 Конфигурация на началния екран на страница 233.

2.3.6.

Изключване на монитора

За да прекратите работата на монитора, направете следното:
1.

Отстранете линията за CO2 проби и сензора за SpO2 от пациента и, ако
използвате пациентски досиета, затворете досието на пациента.

2.

Натиснете бутона On/Off (Вкл./изкл.) за 2-3 секунди, за да изключите
монитора.

2.3.7.

Навигация на екрана

За да се движите по екрана:
1.
36

Използвайте стрелките за посока, за да се придвижите по екрана.
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2.

Когато екранът показва избор от опции/параметри, всяка от които може
да предлага списък от избори за настройка, около избрания раздел се
показва рамка. Натиснете Enter , за да изберете опцията/параметъра, за
която искате да направите промени. При това можете да използвате
стрелките нагоре и надолу, за да направите избор.

Фигура 14. Екран за настройване на параметрите на пробата

Обърнете внимание на неактивните стрелки отляво и на активните стрелки с
форма, които се променят отдясно.
Буквите и цифрите могат да се въведат, както следва:
1.

Когато курсорът се намира в раздела на екрана, в който могат да бъдат
добавени букви или цифри, на екрана се показва клавиатура.

2.

Придвижете се с клавиатурата, като използвате стрелките за посока.
Когато придвижите курсора до буквата/цифрата, която искате да
въведете, натиснете Enter.

3.

След като въвеждането на данни завърши, се придвижете до Done
(Готово) и натиснете Enter.

За задаване на време, дата и други промени вижте 2.3.8 Дата, време, език и
други опции, отдолу.

2.3.8.

Дата, време, език и други опции

Датата и времето могат да се променят, както следва:
1.

Натиснете бутона Menu (Меню) на предния панел.

2.

Първата опция в менюто е Setup>Alarm Setup (Настройка>Настройка
аларма). Натиснете насочената надолу стрелка на бутона Enter/
Navigation (Вход/навигация), за да се придвижите до System Setup
(Настройки на системата) и натиснете Enter.
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3.

Използвайте дясната стрелка, за да се придвижите до Date and Time
(Дата и време) и натиснете Enter.

4.

Изберете първия прозорец, който искате да актуализирате, и натиснете
Enter.

5.

С помощта на стрелките за посока се придвижете до стойността, която
искате да покажете и натиснете Enter. Направете промяната, която
искате, и натиснете Enter.

6.

За да направите допълнителни промени, се придвижете към следващия
прозорец, който искате да актуализирате, и повторете операцията.

7.

След като приключите, се придвижете до прозореца Apply (Приложи) и
натиснете Enter.

Езиците и другите опции могат да се променят както следва:
1.

Натиснете бутона Menu (Меню) на предния панел.

2.

Първата опция в менюто е Setup>Alarm Setup (Настройка>Настройка
аларма). Натиснете стрелката надолу на бутона Enter/навигация, за да се
придвижите до System Setup (Настройка на системата) и натиснете
Enter.

3.

Използвайте дясната стрелка и стрелка надолу, за да се придвижите до
желания прозорец, и натиснете Enter.

4.

Изберете първия прозорец, който искате да актуализирате, и натиснете
Enter. Направете промяната, която искате, и натиснете Enter.

5.

За да направите допълнителни промени, се придвижете към следващия
прозорец, който искате да актуализирате, и повторете операцията.

6.

Върнете се на началния екран, като използвате бутона Home (Начало), за
да приложите промените.
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Таблица 2. Опции за отчитане на екрана System (Система)
Параметър

По подразбиране

Опции

Date and Time
(Дата и време)

Не е приложимо

Не е приложимо

Language
(Език)

английски

Английски, френски,
немски, испански,
италиански, датски,
шведски, норвежки,
японски

Event Marking Mode
(Режим за маркиране на
събитие)

Подробен

Бърз, подробен

Graphical Trend Display
(Отчитане на графичен
тренд)

4 часа

1,2,4,8,12 часа

Tabular Trend Increment
Display
(Отчитане на стъпката
при табличен тренд)

30 секунди

1,5,15,30 сек, 1,5,15,30
мин, 1 час

Graphical Trend Display
Mode (Режим на отчитане
на графичен тренд)

Записани

Календар, записан

Nurse Call (Повикване на
медицинска сестра)

Деактивиран

Деактивиран, активиран

Home Trend Display View
(Изглед на отчитане с
начален тренд)

1 час

1,2,4 часа

Daylight Savings Time
(Лятно часово време)

Изкл.

Вкл., изкл.

Brightness Index
(Индекс на яркост)

Автоматично

Автоматично, 7,8,9,10

2.3.8.1.

Блокиране на клавиатурата

Клавиатурата на монитора може да се заключи от потребителя, за да се
избегнат случайни промени от пациента или по друга причина. Извършете
следните стъпки, за да блокирате клавиатурата:
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1.

Натиснете клавиша Enter за повече от две секунди, за да блокирате
клавиатурата. Съобщението на екрана показва, че клавиатурата е
блокирана.

2.

За да отблокирате клавиатурата, когато е блокирана, натиснете клавиша
Enter за повече от две секунди. Съобщението на екрана показва, че
клавиатурата е отблокирана.

2.3.8.2.

Изтичане на времето за изчакване на
екрана

След една минута или при липса на вмешателство от потребителя, всички
екрани за настройка, с изключение на екраните в сервизен режим, се връщат
към последно показвания екран. Ако времето за изчакване на екрана изтече
по време на промяна, не се извършва промяна.

2.3.8.3.

Лятно часово време

Мониторът осигурява опция за автоматично регулиране на лятното часово
време въз основа на дефинициите на Windows CE. Регулирането на лятното
часово време може да се зададе както следва:
1.

Натиснете бутона Menu (Меню) на предния панел.

2.

Първата опция в менюто е Setup (Настройка). Натиснете дясната стрелка
и след това стрелката надолу на бутона за вход/навигация, за да се
придвижите до System Setup (Системна настройка) и натиснете Enter.

3.

Придвижете се до Daylight Savings Time (Лятно часово време) и
натиснете Enter.

4.

Изберете On (Вкл.) и натиснете Enter.

5.

Изберете Home (Начало), за да се върнете към началния екран.
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2.3.9.

Списък за проверка на операциите
на Capnostream™35

За бързо настройване на монитора за работа, следвайте посочените по-долу
инструкции:

□

1. Разопаковайте монитора.

Извадете монитора и принадлежностите от кутията.
Уверете се, че компонентите от приложения опаковъчен лист са включени.

□

2. Поставете батерията.

Инструкции за монтаж можете да видите в 3.2.2 Монтаж на батерията на
страница 45.

□

3. Включете монитора.

Включете променливотоковия адаптерен кабел в порта за 12 VDC на десния
панел на монитора.
Включете адаптера в променливотоковото захранване.
Индикаторът на батерията/захранването от предната страна на монитора се
включва.
Натиснете бутона ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.) на захранването
на предния панел,
за да включите монитора. Екранът светва, за да покаже, че мониторът е
включен.

□

4. Промяна на датата времето или езика.
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□
□

5. Задава типа на пациента и езика.

6. За да превключвате опциите на началния екран, натиснете десния/ляв
бутон на предния панел на лентата за навигация.

□

7. Проверете границите на алармата (Menu>Setup>Alarm Setup>Select
Alarm) Select Limit (Меню>Настройка>Настройка на алармата>Избор на
аларма) Избор на граници).

□

8. Отваряне на досие на пациент (Menu>Action>Patient Admit
(Меню>Действие>Приемане на пациент)).

□

9. Свързване на линия за проби

Отворете спирателя на конектора за подаване на CO2 на панела от дясната
страна на монитора и свържете съответната линия за проби към входния порт
за CO2 от горната страна на тази секция.
Свържете линията за проби към пациента, като е посочено в Напътствията за
употреба, доставени с линията за проби. 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.

□

10. Свържете сензор за SpO2

Свържете здраво удължителния кабел за SpO2 към сензорния порт на SpO2 на
панела от лявата страна на монитора и след това свържете подходящия
сензор за SpO2 към удължителния кабел.
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Свържете сензора за SpO2 към пациента, както е описано в Указанията за
употреба.

□

11.

След като единият или и двата сензора са свързани към монитора,

той е готов за работа. Данните за пациента започват да се показват на
екрана в рамките на няколко секунди.

□

12.

Преглед на трендовете (Menu>Trend> Graphical Trend or Tabular

Trend (Меню>Тренд>Графични или таблични трендове)).

□

13.

Задайте прехвърлянето на данни, както е необходимо (вижте 5.4

Прехвърляне на данни на страница 162).
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3. Инсталиране
Тази глава описва физическите компоненти на монитора и как да го настроите,
така че да бъде готов за употреба.

3.1.

Разопаковане и проверка на
монитора

Разопаковайте монитора и проверете всички компоненти, преди
извършването на каквито и да е процедури.
За да разопаковате и проверите монитора:
1.

Извадете внимателно монитора и принадлежностите от кутията.

2.

Проверете компонентите в опаковъчния списък в кутията.

3.

a.

Монитор

b.

Електрически захранващ кабел

c.

Променливотоков адаптер с постояннотоков кабел

d.

Сменяема батерия

e.

Ръководство за работа

f.

Бързи напътствия за използване на монитора

g.

Компактдиск с допълнителна документация (настоящото
ръководство на допълнителни езици)

Проверете всеки компонент.

Ако някой компонент е повреден или липсва, се свържете с местния
представител.
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След като разопаковате монитора, отпадъците от опаковката трябва да се
изхвърлят в съответствие с местните разпоредби за изхвърляне на
опаковъчни материали.

3.2.

Батерии

3.2.1.

Батерии

Устройството включва вътрешна батерия, която не е достъпна за потребителя,
и сменяема батерия. И двете батерии са литиево-йонни.

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

Внимание
Продължителното съхранение на устройството под ъгъл над 60°
C може да доведе до деградация на батериите.

3.2.2.

Монтаж на батерията

Батерията може да се монтира както следва:
1.

Плъзнете батерията в отделението за батерии от долната страна на
монитора с насочен надолу етикет към задния му панел.

2.

Притискайте батерията докато чуете щракване. При това батерията е
монтирана.
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Фигура 15. Долна страна на монитора с монтирана батерия

1

2

Етикет

Функция

Описание

1

Батерия

Монтирана в монитора батерия

2

Черен плъзгач

Черният плъзгач се използва за отваряне на
отделението за батерии

3.

За да отстраните или превключите батерията, отворете отделението за
батерии на монитора като плъзнете черния плъзгач наляво.

4.

Батерията се освобождава сама от отделението. Издърпайте батерията
навън.

Внимание:
В устройството винаги трябва да има поставена сменяема
батерия. Ако не е монтирана сменяема батерия, уредът работи
правилно при променливотоково захранване и на вътрешна
батерия за много ограничен период (при процес на смяна на
батерията/смяна без изключване), но ако захранването спре
поради някаква причина, мониторът ще работи само за
ограничен период до изчерпване на заряда на вградената
батерия.
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Внимание:
С монитора трябва да се използва само доставената батерия.
Другите батерии не работят правилно.

Внимание:
Доставените с монитора батерии не трябва да се използват с
други устройства.
Иконата за батерии показва нивото на заряда на сменяемата батерия.
Вижте 3.2.5 Индикатори за свързване на батерия и захранване на страница 48.

3.2.3.

Батерия и консумация на енергия

Ако захранването се изгуби, когато мониторът работи на AC захранване, той
автоматично превключва на захранване от сменяемата батерия. Ако
сменяемата батерия е празна, мониторът включва вътрешната батерия, която
може да подава захранване за ограничен период, докато потребителят
постави друга сменяема батерия или свърже монитора към
променливотоковото захранване.
Индикаторът на батерията/захранването от предната страна на монитора
(

) показва състоянието на батерията/захранването, както е описано

в 3.2.5 Индикатори за свързване на батерия и захранване на страница 48.
Мониторът може да работи при използване на батерията за приблизително
3 часа. Мониторът може да работи при използване на вътрешната батерия за
приблизително 20 минути. Препоръчва се да използвате вътрешната батерия
само при смяна на батериите, а не за продължителна употреба.
И двете батерии се зареждат, когато уредът се включи. Времето за зареждане
е до 5 часа, когато уредът е изключен и до 8 часа, когато уредът е включен.
Сменяемата батерия може да се зарежда и в зарядно устройство (вижте 8.2
Предлагани принадлежности на страница 193).
Иконата на батерията показва приблизителното ниво на заряд на батерията.
Предупредителното съобщение BATTERY LOW (НИСКО НИВО НА БАТЕРИЯТА) се
показва, когато остане заряд за приблизително 30 минути.
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3.2.4.

Смяна на батериите без изключване

Мониторът има вътрешна батерия, която поддържа за захранването, когато
мониторът работи, но не е включен към променливотоковото захранване.
Сменете батерията, както е описано по-горе, и поставете друга батерия.
Когато мониторът е включен към постояннотоковото захранване, вътрешната
батерия и външната сменяема батерия се зареждат.

3.2.5.

Индикатори за свързване на батерия
и захранване

Нивото на заряд на батерията и връзките на променливотоковото захранване
трябва да бъдат потвърдени преди всяко използване.
Зареете сменяемата батерия, когато на екрана се покаже предупредителното
съобщение BATTERY LOW (НИСКО НИВО НА БАТЕРИЯТА). За да заредите
батерията, се уверете, че мониторът е включен в променливотоковото
захранване или използвайте външна батерия.
Индикаторът на батерията/захранването от предната страна на монитора
(

) показва състоянието на батерията/захранването, като следва:
•

Индикаторът свети в зелено, когато мониторът е свързан към
захранването и двете батерии са напълно заредени.

•

Индикаторът свети в оранжево, когато мониторът е свързан към
захранването и едната или двете батерии в момента се зареждат.

•

Индикаторът свети в червено, когато мониторът е свързан към
захранването и едната или двете батерии не се зареждат в резултат
на неправилно функциониране.

•

Индикаторът е изключен (индикаторът не свети), когато мониторът
не е свързан към захранването.

Индикаторът на екрана (
) се показва, когато са монтирани сменяемите
батерии, показвайки текущото състояние на батерията. Този индикатор
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започва а примигва, когато нивото на зареждане на сменяемата батерия е
ниско (вижте 3.2.3 Батерия и консумация на енергия на страница 47).
Индикаторът на екрана ( ) се показва, когато са монтирани сменяемите
батерии, показвайки текущото състояние на батерията. В този случай не
трябва да се извършва смяна на сменяемата батерия по време на работа, а
устройството трябва да бъде включено към променливотоковото захранване,
за да заредите вътрешната батерия. Ако се показва индикатор дори след
включване на устройството към захранването, то се нуждае от сервиз;
свържете се с Capnographytechnicalsupport@medtronic.com.
За да работи уредът нормално, винаги проверявайте дали индикаторът на
батерията/захранването свети в зелено или оранжево по време на използване
на монитора. Това ще осигури зареждане на батерията по време на
използване и мониторът ще бъде подготвен за случаи на спиране на
захранването. В случай на прехвърляне на пациента, уредът може да се
изключи и прехвърли заедно с него. След прехвърлянето трябва да се
погрижите да свържете отново монитора към променливотоковото
захранване.

3.2.6.

Боравене с батерията

Внимание:
Не потапяйте сменяемата батерия във вода. Възможно е
неправилно функциониране.

Внимание:
Презареждайте сменяемата батерия само в монитора или във
външно зарядно устройство (вижте 8.2 Предлагани
принадлежности на страница 193), за да избегнете възможно
нагряване, избухване или счупване на батерията.

3.2.7.

Съхранение на батерията

Сменяемата батерия трябва да се съхранява извън уреда. Батерията има
автоматична функция за разреждане. Трябва периодично да проверявате
нивото на заряд на батерията. Батерията може да се съхранява както следва:
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Комплектът батерии трябва да се съхранява на студено и сухо място, а не в
монитора. Зарядът на батерията намалява с течение на времето. За да
възстановите пълната мощност на батерията, я заредете преди използване.
Стайната температура е оптимална за съхранение на батерията. Батериите
трябва да се съхраняват в следните температурни диапазони:
•

по-малко от 1 месец: -20 до +50oC

•

1 месец до 3 месеца: -20 до +40oC

•

3 месец до 1 година: -20 до +20oC

3.2.8.

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.

3.2.9.

Вътрешна батерия

Вътрешната батерия не е сменяема и не изисква поддръжка от потребителя.

3.2.10. Монтажна плоча за монитора
Задната страна на монитора е създадена така, че да пасва на монтажна плоча
75mm, VESA стандарт.

3.2.11. Работа при транспортиране в
хеликоптер
Когато монтирате устройството в хеликоптер за използване по време на
транспортиране, обърнете внимание на следното:
Устройството трябва да се монтиран с помощта на VESA, а монтажната плоча
на монитора се разполага по такъв начин, че долната част на устройството да
50
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бъде успоредна на пода на хеликоптера. Устройството трябва да се поставя в
позиция, при която контролите са леснодостъпни и екранът се вижда ясно.

3.3.

Периодична поддръжка

Ако здравното заведение има база данни за периодична поддръжка,
регистрирайте монитора в базата за редовни поддръжки и процедури по
калибриране.
Изисква се поддръжка на всеки 24 месеца, като се започне от датата на
монтажа.
След първите 1200 часа 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) се изисква калибриране.
Броят на оставащите до калибрирането часове се показва на сервизния екран
на монитора. Повече подробности относно калибрирането и другите
процедури за поддръжка можете да видите в 6. Профилактика на страница
175.
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4. Работа
4.1.

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.

Внимание:
Използвайте само консумативи Microstream™ за etCO2 и сензори
Nellcor SpO2, за да осигурите правилната работа на монитора.
Извършете следните стъпки, за да включите монитора:
1.

Включете променливотоковия адаптер в порта за 12 VDC от дясната
страна на монитора.

2.

Включете захранващия кабел в променливотоковия адаптер.

3.

Включете захранващия кабел във външен захранващ източник.

4.

Индикаторът на батерията/захранването от предната страна на
монитора трябва да свети в зелено или оранжево след включване на
монитора. Ако е необходимо мониторът може да работи за ограничен
период от време на батерия; подробности можете да видите в 3.2.3
Батерия и консумация на енергия на страница 47.

5.

Натиснете бутона On/Off (Вкл./изкл.) ( ) от предната страна на
монитора. Мониторът се включва и екранът светва.
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Внимание:
Ако индикаторът на батерията/захранването от предната страна
на монитора (
) свети в червено или е изключен, мониторът
работи само на батерия и ще спре, когато батерията се разреди.

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.
6.

Стандартният режим за устройството е режим с активиран ЕМS, в който
мониторът е незабавно готов за мониториране след включване на линия
за CO2 проби и сензор за SpO2.

7.

Ако режимът ЕМS е деактивиран на устройството, при включване
мониторът показва на екрана следното съобщение:

Фигура 16. Съобщение за паметта на трендовете

8.

В този случай натиснете No (Не), за да продължите мониторинга на
същия пациент или натиснете Yes (Да), ако наблюдавате нов пациент и
искате да изтриете информацията за предишния пациент и да избегнете
смесване. Мониторът е готов за ново наблюдение, след включване на
линия за CO2 проби и сензор за SpO2. Вижте 4.8.3 ЕМS режим на
страница 69.
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4.2.

Подготовка на монитора за
пациент
Внимание:
Ако дадена реакция на монитора не изглежда подходяща, не го
използвайте. Вместо това се свържете с местния сервизен
център на Capnographytechnicalsupport@medtronic.com.

Следните стъпки описват процедурата за подготовка на монитора за пациент.
1.

Свържете линията за проби, сензора за SpO2 или и двете към монитора,
като следвате предоставените в настоящото ръководство инструкции. За
да свържете линията за проби и сензора, вижте 4.10.2 Свърване на
FilterLine на страница 76 и 4.11.1 Свързване на сензор за SpO2 към
монитора на страница 81.

2.

След като сензорът за SpO2 или линията за проби, или и двете се включат
към монитора, той е готов за работа.

3.

Възможно е да използвате друга отделна функция на Capnography (etCO2)
или функция за пулсова оксиметрия (SpO2). Ако искате да използвате
само една функция, свържете САМО компонента за тази функция и
мониторът ще работи нормално.

Мониторът може да се използва само с един пациент.

4.2.1.

Типове пациенти

По-долу са описани петте различни типа пациенти, които се разпознават от
монитора.
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•

Infant/Neonatal (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.
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•

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.
Първоначалният тип пациент по подразбиране е ADULT (ВЪЗРАСТНИ); след
като типът пациент е променен, стандартен става текущия тип пациент.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Характеристиките на едно дишане се изчисляват по различен
начин за различните типове пациенти. Ето защо задаването на
точния тип пациент е много важно. Неправилните настройки ще
доведат до неточно наблюдение на дишането на пациентите и
могат да доведат до неправилни алармени граници или
некоректни данни за IPI на пациента.
За да промените типа пациент:
1.

Натиснете бутона Menu (Меню) на предния панел.

2.

Първата опция в менюто е Setup>Alarm Setup (Настройка>Настройка
аларма).

3.

На екрана Setup Menu (Меню за настройка) се придвижете до иконата
Patient Type (Тип на пациента) при използване на стрелките за посока и
натиснете Enter , за да отворите падащия списък.
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Досиета на пациенти и ИД номера на пациенти

Фигура 17. Падащ списък за тип на пациента

4.

С помощта на стрелките за посока изберете съответния тип пациент.

5.

Изберете Enter и, ако се изисква, потвърдете, като използвате бутона
Enter. Ако има противопоказания между типа на пациента и неговата
възраст, проверете данните за пациента и променете според
необходимото.

4.3.

Досиета на пациенти и ИД
номера на пациенти

Мониторът в даден момент може да се използва само от един пациент.
Препоръчва се всички пациенти да бъдат записани в досиета, както е описано
по-долу.
1.

Натиснете бутона Menu (Меню) на предния панел.

2.

Придвижете се на екрана Menu (Меню) и изберете Actions>Patient Admit
(Действия>Приемане на пациенти).

3.

Променете автоматично генерирания ИД номер на пациента (който
включва настоящата дата според устройството) на номер, който
идентифицира пациента в системата, ако е необходимо.`

4.

Въведе данните за пациента според необходимостта. Обърнете
внимание, че досието на пациента може да се отвори, дори ако не
добавите данни за пациент.

5.

Придвижете се, за да натиснете бутона Start Case (Начало на досие) от
лявата страна. Ще се покаже прозорец, който ще ви уведоми, че е
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стартирано досие и текстът на бутона ще се промени на Stop Case (Край
на досие).
6.

За да спрете вече стартирано досие, се придвижете до същия екран и
натиснете бутона Stop Case (Край на досие).

4.4.

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. Събитията се добавят към записа за трендове на пациента, както
следва:
1.

Натиснете бутона Menu (Меню) на предния панел.

2.

На екрана Menu (Меню) се придвижете, за да изберете Actions>Events
(Действия>Събития). Отваря се екранът Event (Събитие). Вижте Фигура
18. Екран за маркировки на събития на страница 58.

3.

На главния екран се показва списъка Medication Event (Събитие при
прилагане на медикамент); ако искате да добавите събитие за добавяне
на медикамент, се придвижете до съответното събитие и натиснете
Enter. Ако искате да добавите събитие за PaCO2, пациента или
интервенция, се придвижете до бутоните PaCO2, Patient (Пациент) или
Intervention (Интервенция) и натиснете Enter. За PaCO2, се придвижете и
задайте датата, времето и цифрата за PaCO2 , като използвате бутона
Enter. За свързани с пациента или интервенцията събития се придвижете
и изберете желаното събитие.

4.

Ако искате да добавите различно събитие, се придвижете и натиснете
бутона Text Entry (Въвеждане на текст) и добавете свободен текст до
20 знака, както и дата и час на събитието. Датата и часът може да бъдат в
миналото.

5.

След като въведете дата на събитието, натискането на Enter ще ви върне
към началния екран. Ако решите да не въвеждате дата на събитието,
натиснете Back (Назад) или Home (Начало), за да се върнете към
началния екран.

Записът на трендове ще продължи както преди; въвеждането на събитие не
променя състоянието на запис на трендове.
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Фигура 18. Екран за маркировки на събития

Стандартните опции за маркиране на събитие на монитора са както следва:
Таблица 3. Маркировки за събития
MEDICATION
(ЛЕКАРСТВО)

PATIENT (ПАЦИЕНТ)

INTERVENTION
(ИНТЕРВЕНЦИЯ)

Fentanyl (Фентанил)

EATING (ХРАНЕНЕ)

OXYGEN (КИСЛОРОД)

Versed

DRINKING (ПИЕНЕ)

SUCTION (АСПИРАЦИЯ)

MIDAZOLAM
(МИДАЗОЛАМ)

COUGHING
(КАШЛЯНЕ)

ADJ AIRWAY
(РЕГУЛИРАНЕ НА
ДИХАТЕЛНИ ПЪТИЩА)

Morphine
(Морфин)

AMBULATING
(БЪРЗА ПОМОЩ)

NARCAN
(НАРКАН)

Demerol
(Демерол)

CHEST PT (ГРЪДНА
ФИЗИОТЕРАПИЯ)

ROMAZICON
(РОМАЗИКОН)

Propofol
(Пропофол)

TURNED
(ЗАВЪРТЯН)

NEB TX (ТОРАКОТОМИЯ
С НЕБУЛИЗАЦИЯ)

SURFACTANT
(СЪРФАКТАНТ)

SNORING
(ХЪРКАНЕ)

STIMULATED
(СТИМУЛИРАН)

Other (Други)

OTHER
(ДРУГИ)

CO2 Insufflation
(Инфуфлация с CO2)
ABG
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MEDICATION
(ЛЕКАРСТВО)

PATIENT (ПАЦИЕНТ)

INTERVENTION
(ИНТЕРВЕНЦИЯ)
OTHER (ДРУГИ)

Можете да добавяте нови събития и да променяте всяка от маркировките за
събития, като използвате Institutional Settings (Настройки на здравното
заведение). За повече информация вижте 11.1.1 Смяна на настройки по
подразбиране на здравното заведение на страница 214.

4.5.

Аларми и пулсови обеми, и
закъснение на алармите

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.

4.5.1.

Сила на звука на алармата

Следвайте посочените по-долу стъпки, за да усилите или намалите силата на
звука на алармата.
1.

Натиснете бутона Menu (Меню) на предния панел.

2.

Придвижете се и изберете екрана Setup >Alarm Volume (Настройки>
Сила на звука на алармата). Натиснете Enter и изберете желаната сила на
звука като използвате стрелките за посока. Изберете Home (Начало), за
да се върнете на началния екран, запазвайки всички направени промени.

3.

Ако мониторът е настроен на стандартната настройка за Alarm Volume
(Сила на звука на алармата), зададената сила на звука остава активна
след изключване на монитора.

Останалите опции за сила на звука на алармата, които могат да се настроят в
Institutional Defaults (Стандартни настройки на здравното заведение), са
Maximum (Максимална) и Audio Off (Изключване на звука). Как да промените
силата на звука в настройките на здравното заведение можете да видите
в 11.1.7.1 Главни настройки на монитора на страница 230.
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4.5.2.

Сила на звука на тона на пулса

Силата на звука на пулсовите тонове може да се включи или изключи както
следва:
1.

Натиснете бутона Menu (Меню) на предния панел.

2.

Придвижете се и изберете Setup>SpO2 Setup (Настройка >Настройка на
SpO2) на екрана на менюто.

3.

Придвижете се до Pulse Tone (Пулсов тон) и натиснете Enter, за да
прегледате опциите. Стойността по подразбиране е Off (Изкл.).
Придвижете се до On (Вкл.) и натиснете Enter, за да включите звука на
пулсовия тон.

4.

Това ще ви върне към екрана за настройка на SpO2. Изберете Home
(Начало), за да се върнете към началния екран.

Силата на звука на пулсовия тон може да се настрои както следва:
1.

Когато пулсовият тон е включен според горното описание, натиснете
бутона Menu (Меню) на предния панел.

2.

Придвижете се до екрана Setup >Alarm Volume (Настройка>Сила на
звука на алармата). Натиснете стрелката надолу, за да се придвижите до
раздела за сила на пулсовия тон на екрана. Натиснете Enter и изберете
желаната сила на звука като използвате стрелките за посока. Изберете
Home (Начало), за да се върнете на началния екран, запазвайки всички
направени промени.

4.5.3.

Опции по подразбиране за силата на
звука на алармата

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Опцията за изключване на звука (която ще създаде постоянно
затишие на алармата) трябва да се зададе в настройките поподразбиране на здравното заведение само в ситуация, в която
обслужващият персонал наблюдава пациента с други средства,
за да избегнете пропускане на някоя аларма.
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4.5.4.

Закъснение на аларма

Закъснението на алармата може да се настрои за всички аларми за пациенти, с
изключение на алармата NO BREATH (НЯМА ДИШАНЕ) като се използват
следните стъпки:
1.

Натиснете бутона Menu (Меню) на предния панел.

2.

Придвижете се и изберете Setup (Настройка) на екрана на менюто и
Service (Сервиз) на екрана за настройка на менюто.

3.

Въведете сервизната парола и изберете Done (Готово).

4.

Придвижете се до Institutional Defaults>Alarms>Alarm Delay
(Стандартни настройки за здравното заведение>Аларми>Закъснение на
алармите).

5.

Придвижете се и изберете Enter на съответната аларма.

6.

Придвижете се и изберете желаното закъснение на алармата. Натиснете
Enter.

7.

Изберете Home (Начало), за да се върнете към началния екран.

8.

Устройството ще издаде съобщение да запишете настройките и да спрете
захранването. Спрете захранването и рестартирайте, за да запазите току
що направената промяна в настройките.

При избрана опция SatSeconds, чиято стойност води до активиране на аларма
за SpO2, всяко зададено закъснение се SpO2 се замества, а алармата се включва
независимо от закъснението в SpO2.
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4.6.

Използване на система за
изпускане

При използване на монитора с анестетици, азотен окис или високи
концентрации на кислород, свържете газовия изход към системата за
изпускане. Газовият изход представлява назъбен конектор, предназначен за
3/32 инчови тръби.
Можете да видите изхода за газ Фигура 3. Десен изглед на монитора на
страница 23.

4.7.

Използване на режим Pump
Off (Изключена помпа)

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 (Запушване на FilterLine), сменете FilterLine.
Задайте режима на помпата както следва:
1.

Мониторът трябва в момента да наблюдава CO2, за да се постави в режим
Pump Off (Изключена помпа).

2.

Натиснете бутона Menu (Меню) на предния панел.
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3.

Придвижете се и изберете Actions (Действия) на екрана на менюто и
Pump Off (Изключена помпа) на екрана на менюто за действия. Натиснете
Enter.

4.

Мониторът ще покаже в зоната за CO2 и в зоната за съобщения
оставащото време до автоматичното включване на помпата.

5.

Стандартният период, в който помпата остава изключена, е 15 минути.
Това може да се промени на екрана за настройка на CO2 (временно,
докато мониторът е изключен; вижте 4.10.4 Регулируеми параметри на
CO2 на страница 78), или на екрана за стандартни настройки на
здравното заведение (за постоянно; вижте 11.1.1 Смяна на настройки по
подразбиране на здравното заведение на страница 214.)

6.

За повторно включване на помпата за CO2 преди изтичане на
установения времеви период натиснете бутона на менюто на предния
панел и след това се придвижете и изберете Pump Off for xx:xx – Exit
Now (Помпата е изключена за хх:хх - Излезте сега).

7.

За да увеличите таймера с още един период за изключване на помпата,
освен текущия, натиснете бутона на менюто на предния панел и се
придвижете, за да изберете Extend Timer (Увеличаване на таймера).
Бутонът започва отмерване на още един период за изключена помпа със
същата продължителност, както установения период за изключване на
помпата.

Докато помпата е изключена, CO2 не се мониторира и не се показват
цифровите стойности на кривата на дишането, etCO2, FiCO2 или на дихателната
честота. Мониторингът на SpO2 и пулсовата честота продължава.
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4.8.

Допълнителни режими на
монитора

4.8.1.

Демо режим

Достъпът до демо режима се извършва както следва:
1.

Натиснете бутона Menu (Меню) на предния панел.

2.

Придвижете се и изберете Setup (Настройка) на екрана на менюто и
Service (Сервиз) на екрана за настройка на менюто.

3.

Въведете сервизната парола и изберете Done (Готово).

4.

Придвижете се и изберете Demo Mode (Демо режим). Придвижете се и
изберете желаната опция за демо тип пациент. Натиснете Enter.

5.

След кратък предупредителен период мониторът преминава в демо
режим. Горе вдясно, до часа и датата, можете да видите съобщение с
черен текст на жълт фон на екрана, посочващо че уредът работи в демо
режим.

6.

За да излезете от демо режима, изключете монитора. След рестартиране
мониторът не работи в демо режим.

Забележка:
В демо режим не може да се извършва наблюдение на пациенти,
дори ако към монитора са прикрепени линия за проби и сензор.
За да се върнете към наблюдение, изключете монитора и го
рестартирайте.
Когато уредът е в демо режим, данните за трендове в него не се изтриват.
Въпреки това, ако данните се прегледат, когато изделието е в демо режим,
показваните данни за тренд ще бъдат демонстрационните данни. Когато
уредът се изключи и включи отново, той показва данните за тренд на
предишния пациент, ако потребителят не ги е изтрил (чрез избор на Yes (Да),
когато устройството издаде съобщение дали да изтрие данните за тренд). За
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периода на преглед в демо режим на екрана не се показват данни, тъй като по
време на демо режим не се записват данни.

4.8.2.

Режим на готовност на параметър

Има опция за поставяне на монитора в режим на готовност за отделен
параметър за капнография и пулсова оксиметрия. След активиране на тази
възможност потребителят може да активира готовността на параметъра,
когато е необходимо. Целта на тази опция е да позволи мониторът да издава
аларма, когато линията за проби/сензорът се изключи от монитора, но
позволява на потребителя и да изключи опцията.
По подразбиране режимът за готовност на параметър е изключен.
В стандартен режим (когато режимът на готовност на параметъра е изключен),
отстраняването на линията за проби или сензора/удължителния кабел за SpO2
от монитора ще доведе до появата на съобщение на екрана (FilterLine
Disconnected (Линията за проби 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 линията за проби (FilterLine) от монитора 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 монитора, 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 сензора
на линията за проби/SpO2 от монитора, 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 за готовност на параметър може да се активира както следва:
1.

Натиснете бутона Menu (Меню) на предния панел.
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2.

Придвижете се и изберете Setup (Настройка) на екрана на менюто и
Service (Сервиз) на екрана за настройка на менюто.

3.

Въведете сервизната парола и изберете Done (Готово).

4.

Изберете Institutional Defaults>Monitor (Стандартни настройки на
здравното заведение>Монитор).

5.

Придвижете се до Parameter Standby Mode (Режим за готовност на
параметър) и натиснете Enter. Задайте режимът за готовност на
параметър на Enabled (Активиран) и натиснете Enter.

6.

Изберете Home (Начало), за да се върнете към началния екран.
Устройството ще издаде съобщение да запишете настройките и да спрете
захранването; направете го.

След като разрешите режима за готовност на параметър, можете да го
активирате както следва:
1.

Отстранете линията за проби и/или сензора за SpO2 от монитора или
отстранете сензора за SpO2 от пациента.

2.

Натиснете бутона за спиране на алармата от предната страна на
монитора (
) за повече от две секунди, за да влезете в режим за
готовност на параметър.

3.

Мониторът ще издаде звуков сигнал за готовност, когато бъде поставен
успешно в режим за готовност на параметър, а екранът му ще покаже
следното съобщение в зоната за криви (и в зоните за съобщения,
съответно с други актуални съобщения). CO2 Standby, SpO2 Standby
(CO2 готовност, SpO2 готовност).

Ако към монитора се свърже линия за CO2 проби, режимът за готовност на
параметър за CO2 няма да стартира, дори ако бъде натиснат бутона за спиране
на алармата. Аналогично, ако сензорът за SpO2 е свързан към монитора и
пациента, режимът за готовност на параметър за SpO2 няма да стартира, дори
ако бъде натиснат бутона за спиране на алармата. Това се налага, за да се
предотврати влизане в този режим при наблюдение на пациент. Натискането
на бутона за спиране на алармата следователно стартира режим за готовност
на параметър за CO2 и SpO2, ако са изключени и двете или поне едно от тях.
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Моля, обърнете внимание на следното:
•

Готовността за CO2 се прекратява автоматично, когато към монитора
се свърже линия за CO2 проби.

•

Готовността за SpO2 се прекратява автоматично, когато към монитора
и пациента се свърже сензор за SpO2.

(По този начин, ако потребителят не знае, че мониторът е в режим на
готовност на параметър, поставянето на линията за проби към монитора или
сензор за SpO2 към пациента ще причини излизане на монитора от режим на
готовност на параметър и възобновяване на мониторинга.)
По време на режима на готовност текущата стойност на всеки от параметрите
в режим на готовност се показва като двойно тире в съответната зона на
началния екран.
Таблица 4. Съобщения и състояния на аларма по време на различни ситуации
с готовност на параметри
Функция

Състояние при
деактивиран
режим на
готовност на
параметър

Състояние при
активиран, но
незадействан
режим на
готовност на
параметър

Състояние при
активиран и
задействан режим
на готовност на
параметър

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

Да

Да

Да
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Функция

Състояние при
деактивиран
режим на
готовност на
параметър

Състояние при
активиран, но
незадействан
режим на
готовност на
параметър

Състояние при
активиран и
задействан режим
на готовност на
параметър

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

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
SpO2Sensor 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)
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Функция

Състояние при
деактивиран
режим на
готовност на
параметър

Състояние при
активиран, но
незадействан
режим на
готовност на
параметър

Състояние при
активиран и
задействан режим
на готовност на
параметър

Мигащи червени и
жълти светлинни
индикатори на
предния панел 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)

4.8.3.

ЕМS режим

Мониторът има опция за създаване на различен набор от стандартни
фабрични настройки за използването му в ЕМS среда.
При активиране на EMS режим във функциите на монитора се извършват
следните промени:
•

След включване на захранването мониторът незабавно отваря
началния екран без екранни съобщения.
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EMS режимът е активен по подразбиране.
Деактивирайте EMS режима както следва:
1.

Натиснете бутона Menu (Меню) на предния панел.

2.

Придвижете се и изберете Setup (Настройка) на екрана на менюто и
Service (Сервиз) на екрана за настройка на менюто.

3.

Въведете сервизната парола и изберете Done (Готово). Изберете
Institutional Defaults>Monitor>Factory Defaults (Стандартни настройки
на здравното заведение>Монитор>Стандартни фабрични настройки).

4.

Придвижете се до EMS Mode (Режим ЕМS) и натиснете Enter.

5.

Задайте режимът EMS на Disabled (Деактивиран) и натиснете Enter.

6.

Изберете Home (Начало), за да се върнете към началния екран.
Устройството ще издаде съобщение да запишете настройките и да спрете
захранването; направете го.

7.

За да активирате режим EMS следвайте стъпки 1,2,3,4 и 5 по-горе. Задайте
режимът EMS на Enabled (Активиран) и натиснете Enter.

8.

Изберете Home (Начало), за да се върнете към началния екран.
Устройството ще издаде съобщение да запишете настройките и да спрете
захранването; направете го.

Всички зададени стандартни настройки на здравното заведение при активен
режим EMS остават в сила само докато мониторът е в режим EMS. При
деактивиране на режима EMS на монитора стандартните настройки са
фабричните (ако не бъдат направени промени в стандартните настройки на
здравното заведение при деактивиран режим EMS) или зададените по
подразбиране, когато EMS е деактивиран на монитора.
Аналогично, ако бъдат направени промени в стандартните настройки при
деактивиран режим EMS на монитора, промените не се отразяват, когато
мониторът е в режим EMS. Следователно, ако е необходимо, здравното
заведение може да поддържа два набора от стандартни настройки: един за
режим EMS и друг при деактивиран режим EMS.

70

Преносим респираторен монитор Capnostream™35

Допълнителни режими на монитора

4.8.4.

Сигнал за напомняне

Когато мониторът работи при постоянно заглушаване на алармата, на всеки
две минути може да се изпраща сигнал за напомняне, който показва, че
мониторът е в състояние на постоянно заглушена аларма.
По подразбиране сигналът за напомняне е Disabled (Деактивиран).
Активирайте сигнала за напомняне както следва:
1.

Натиснете бутона Menu (Меню) на предния панел.

2.

Придвижете се и изберете Setup (Настройка) на екрана на менюто и
Service (Сервиз) на екрана за настройка на менюто.

3.

Въведете сервизната парола и изберете Done (Готово).

4.

Изберете Institutional Defaults>Monitor (Стандартни настройки на
здравното заведение>Монитор).

5.

Придвижете се до Reminder Signal (Сигнал за напомняне) и натиснете
Enter. Задайте Reminder Signal (Сигнал за напомняне) на Enabled
(Активиран) и натиснете Enter.

6.

Изберете Home (Начало), за да се върнете към началния екран.
Устройството ще издаде съобщение да запишете настройките и да спрете
захранването; направете го.

7.

След рестартиране сигналът за напомняне ще бъде активен.
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4.9.

Референтна графика на
екранното меню на монитора

Графиката по-долу показва пътя на потока на менютата за навигация през
различни екрани на монитора.
Фигура 19. Поток на менюто на монитора
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4.10. Капнография с монитора
4.10.1. Консумативи за EtCO2 на
Microstream™

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 ще 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 продухвате
линията за проби, 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.

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.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Ако в линията за проби 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 монитора. Ако FilterLine не
може да бъде изчистена, съобщението FilterLine Blockage
(FilterLine е запушена) ще се появи в раздела за показване на
кривата на CO2 на началния екран и в полето за съобщения на
монитора. (Ако не се покаже крива, съобщението ще се появи
само в полето за съобщения.) Сменете линията за проби, след
като се появи съобщението FilterLine Blockage (FilterLine е
запушена).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Линията за проби 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 линията
за проби или на околните хирургически покривала.

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.
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Консумативите за etCO2 на Microstream™ се предлагат в редица варианти, в
зависимост от размера и типа на пациента и други съображения. Имайте
предвид следващите съображения при избор на правилните консумативи за
пациента.
•

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

Списък с консумативи за etCO2 на Microstream™ можете да видите в 8.1
Консумативи за EtCO2 за Microstream EtCO2 на страница 191. За повече
информация относно FilterLines на Oridion или за допълнителни опции за
размери и опаковки за тези продукти се свържете с местния представител или
вижте http://www.covidien.com/rms/pages.aspx?page=OurBrands/Microstream
Изберете подходящата линия за проби 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 на Microstream™ за правилно
свързване.

Забележка:
Обобщаващият термин "линия за проби", използван в това
ръководство, e взаимозаменяем с всеки от консумативите за
etCO2 за Microstream® .
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4.10.2. Свърване на FilterLine
Преди мониторинг на пациент с капнография подходящата линия за проби
трябва да бъде свързана към монитора и пациента.
Свържете линията за проби както следва:
1.

Плъзнете, за да отворите спирателя на входния конектор на линията за
проби и свържете съответната линия. Завийте конектора на линията за
проби в монитора по часовниковата стрелка, докато вече не може да се
върти.

2.

Свържете линията за проби към пациента, като е посочено в
Напътствията за употреба, доставени с линията за проби.

3.

Когато линията за проби е свързана, мониторът незабавно ще започне да
търси дишане, но няма да покаже състояние No Breath (Няма дишане),
преди възникването на валидни дишания.

4.10.3. Данни за CO2, показани от монитора
Наблюдението на EtCO2 се предлага за възрастни, деца (всички типове) и
новородени пациенти.
Началният екран на монитора показва данни за CO2 в реално време.
Показаните данни включват:
•

Стойностите на etCO2 в реално време, заедно с избраната мерна
единица (предлаганите мерни единици можете да видите в 10.6
Капногрфия Microstream™ на страница 201)
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•

Дихателна честота (RR), отчитана във вдишвания в минута, като
производна от капнографията.

•

Крива на CO2 (на някои екрани)
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Фигура 20. Данни за CO2, показани от монитора
1

Етикет

Функция

1

Крива на CO2

2

Стойност на EtCO2

3

Стойност на дихателната честота

2

3

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 4.15 Трендове на страница 133.
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 за SpO2 на цифровия начален екран можете да видите в
Фигура 7. Дисплей на начален екран 3 на страница 29. Останалите типове
начални екрани можете да видите в 2.3.5 Опции на екрана за отчитане на
мониторирането на страница 26.
За всички видове пациенти 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.
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, препоръчваме да коригирате съответно
настройките на алармата за etCO2.
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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).

4.10.4. Регулируеми параметри на CO2
Мониторът 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 мониторът се изключи, следвайте
процедурата по-долу. За да промените стандартните настройки на здравното
заведение така, че да останат в сила дори след изключване на монитора,
вижте 11.1.1 Смяна на настройки по подразбиране на здравното заведение на
страница 214.
Фигура 21. Екран за настройка на CO2

Настройките на параметъра на CO2 могат да се променят както следва:
1.

Натиснете бутона Menu (Меню) на предния панел.

2.

Придвижете се и изберете Setup (Настройка) на екрана на менюто и CO2
Setup (Настройки на CO2) на екрана за настройка на менюто. Натиснете
Enter.
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3.

Придвижете се до желания параметър и натиснете Enter. Изберете
желаната стойност и натиснете Enter, за да се върнете към екрана за
настройки на CO2. Изберете Home (Начало), за да се върнете към
началния екран.

4.

За да направите промени в кривата на CO2, изберете CO2 Waveform Setup
(Настройка на кривата на CO2 ) на екрана за настройка на менюто.
Натиснете Enter.

5.

И в двата случая се придвижете до желания параметър и натиснете Enter.
Изберете желаната стойност и натиснете Enter, за да се върнете към
екрана за настройки на CO2. Изберете Home (Начало), за да се върнете
към началния екран.

6.

Постоянни промени в параметрите можете да направите в параметрите
по подразбиране на здравното заведение. Повече информация можете
да видите в 11.1.1 Смяна на настройки по подразбиране на здравното
заведение на страница 214.

Таблица 5. Параметри на CO2
Параметър

Варианти

Фабрична настройка по
подразбиране

BTPS (телесна температура
и налягане, наситени)*

On/Off (Вкл./Изкл.)

On (Вкл.)

PumpOff Timeout (min)
(Изтичане на времето за
изключване на помпата
(мин.))

5, 10, 15, 30

15

EtCO2 Trend Display Scale
(mmHg) (Скала за отчитане
на etCo2 (mmHg)

50, 100, 150

50

RR Trend Display Scale (bpm)
(Скала за отчитане на
тренда на RR (bpm))

50, 100, 150

50

A/hr Visual Alert Level (Ниво
на визуалната аларма за
A/hr)

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. Мониторът автоматично изключва коригирането на BTPS по време на процедури по
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калибриране и го включва отново след тези процедури. Потребителят не е необходимо да прави
промени в настройките на BTPS.

Таблица 6. Параметри за настройка на кривата на CO2
Параметър

Варианти

Фабрична настройка по
подразбиране

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

1,2,3,6.3,12.5,25

6,3

CO2 Waveform Scale
(крива на CO2) (mmHg)

20, 60, 120, 150,
автоматично

60

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

4.10.5. Мониторинг на CO2 по време на
сканиране с ЯМР

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не използвайте комплекта FilterLine H за бебета/новородени или
VitaLine H за бебета/новородени по време на сканиране с
ядрено-магнитен резонанс (ЯМР). Използването на комплекта
FilterLine H за бебета/новородени по време на сканиране с ЯМР
може да доведа до артефакти в ЯМР изображението.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
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 чрез
свързване на FilterLine XL, за да се осигури по-голяма дължина.
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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 с линиите за
проби с H в името можете да видите в 8.1 Консумативи за EtCO2
за Microstream EtCO2 на страница 191.
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 .
Мониторът може да се използва по време на сканиране с ЯМР, както следва:
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.

Поради по-голямата дължина на FilterLine XL, е възможно да има по-голямо
време на закъснение и поради това по-бавно време за реакция.
За да закупите FilterLine XL, се свържете с местния представител.

4.11. Пулсова оксиметрия с
монитора
4.11.1. 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.
Свързването на сензор за SpO2 се извършва както следва:
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1.

Свържете здраво удължителния кабел за SpO2 към сензорния порт за
SpO2 на панела от лявата страна и след това свържете подходящия
сензор за SpO2 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. Показва се SpO2
Sensor Not On Patient (Сензорът за SpO2 не е на пациента) докато изтече
времето, за което сензорът трябва да 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.

4.

За да започнете наблюдение, поставете сензора върху пациента, както е
описано в инструкциите за употреба на сензора.

4.11.2. Сензори Nellcor за SpO2

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Опасност от токов удар - Не потапяйте сензора в течности и не го
навлажнявайте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не използвайте система за наблюдение, сензор, кабел или
конектор, които изглеждат повредени. Отстранете повреденото
оборудване и го предайте за проверка от квалифициран
сервизен техник.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не използвайте повреден сензор или интерфейсен кабел. Не
използвайте сензор с оголени оптични компоненти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не пръскайте, не изсипвайте и не разливайте течности върху
монитора, неговите принадлежности, конектори,
превключватели или отвори в корпуса, тъй като това може да
доведе до повреди в монитора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Използвайте само одобрени от Covidien сензори и интерфейсни
кабели при свързване към порта за сензори. Свързването на
други кабели или сензори оказва влияние върху точността на
данните от сензора, което може а доведе до неблагоприятни
резултати. Проверете съвместимостта на сондата за пулсова
оксиметрия, кабела и монитора, преди да ги използвате, за да
осигурите точност и безопасност на употребата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
С монитора използвайте само одобрени от Covidien
интерфейсни кабели. Употребата на друг интерфейсен кабел
може да окаже неблагоприятно влияние върху ефективността на
работата. Не поставяйте кабели, предназначени за компютър
към порта за сензор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Изключете монитора и сензора от пациента по време на
сканиране с ядрено-магнитен резонанс (ЯМР). Съдържащите
метал предмети могат да бъдат опасни излъчватели при
полагане в създаваните от ЯМР оборудването силни магнитни
полета. Освен това индуцираните токове могат да причинят
изгаряния.
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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.
Използваните с монитора сензори могат да бъдат категоризирани като
повърхностни устройства, които влизат в контакт с кожата за ограничен
период от време. Сензорите са преминали препоръчваното изпитване за
биосъвместимост и следователно са в съответствие с ISO 10993–1.

4.11.3. Избор на сензор Nellcor SpO2
Когато избирате сензор, имайте предвид теглото и активността на пациента,
адекватността на перфузията, наличните места за сензори и очакваната
продължителност на мониторинга. Използвайте напътствията за сензора за
насочване на избора на сензора или се свържете с Coviden или местния
представител на Coviden. Вижте Таблица 7. Модели и размери на пациенти при
използване на сензор за SpO2 Nellcor на страница 85. В ръководството за
употреба на всеки от сензорите е включена информация за дължината на
сензора.
Интерфейсният кабел Nellcor™ (DOC-10, 10 ft/3m или DEC-4, 4 ft/1.2m) се
свързва към системата за наблюдение със сензора Nellcor™. Не свързвайте
към порта за сензор предназначени за компютър кабели. Използвайте само
одобрени от Covidien сензори и интерфейсни кабели при свързване към порта
за сензори.
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Таблица 7. Модели и размери на пациенти при използване на сензор за SpO2
Nellcor
Сензор Nellcor™

SKU

Размер на
пациента

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

Сензор за възрастни/новородени Nellcor™ SpO2 с
увиване (За използване с един пациент)

OXI-A/N*

<3 или >40
kg

Сензор за деца/новородени Nellcor™ SpO2 с
увиване
(За многократна употреба с адхезиви)

OXI-P/I*

3 до 40 kg

Детски сензор Nellcor™ SpO2 от две части
(Стерилен, за еднократна употреба)

P

10 до 50 kg

Сензор за новородени Nellcor™ SpO2 от две части
(Стерилен, за еднократна употреба)

N

<3 или >40
kg

Сензор за възрастни Nellcor™ SpO2 от две части
(Стерилен, за еднократна употреба)

A

>30 kg

Сензор за възрастни/новородени Nellcor™ SpO2
(Стерилен, за еднократна употреба)

MAXN*

<3 или >40
kg

Сензор за деца Nellcor™ SpO2
(Стерилен, за еднократна употреба)

MAXI*

3 до 20 kg

Сензор за деца Nellcor™ SpO2
(Стерилен, за еднократна употреба)

MAXP*

10 до 50 kg

Сензор за възрастни Nellcor™ SpO2
(Стерилен, за еднократна употреба)

MAXA*

>30 kg

Сензор за обемни възрастни Nellcor™ SpO2
(Стерилен, за еднократна употреба)

MAXAL*

>30 kg

Назален сензор за възрастни Nellcor™ SpO2
(Стерилен, за еднократна употреба)

MAXR*

>50 kg

Челен сензор Nellcor™ SpO2
(Стерилен, за еднократна употреба)

MAXFAST*

≥10 kg
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Сензор Nellcor™

SKU

Размер на
пациента

Сензор за многократна употреба за възрастни
Nellcor™ SpO2 (Нестерилен)

DS-100A*

>40 kg

Сензор за многократна употреба на много
пациенти Nellcor™ SpO2 (Нестерилен)

D-YS*

>1 kg

Клипс за ухо Nellcor™ SpO2 за многократна
употреба (Нестерилен)

D-YSE*

>30 kg

Детски клипс Nellcor™ SpO2, за многократна
употреба (Нестерилен)

D-YSPD*

3 до 40 kg

* подходяща за използване в типична среда за EMS. Вижте "Степен на защита срещу проникване на
вещества и вода в 10.11 Съответствие на страница 206.

4.11.4. Характеристики на сензорите
Nellcor™
Характеристиките на сензорите Nellcor™ се различават при отделните версии
и типове сензори (залепващи, рециклирани и за многократна употреба).
Можете да видите версията на сензора върху щепсела му.

4.11.4.1. Тест за биосъвместимост
Сензорите Nellcor™ са преминали тест за биосъвместимост в съответствие с
ISO 10993-1, Биологична оценка на медицински устройства, част 1: Оценка и
тестване. Сензорите са преминали препоръчаното изпитване за
биосъвместимост и следователно са в съответствие с ISO 10993–1.

4.11.5. Съображения във връзка с
работните характеристики
Тази глава съдържа информация, която да помогне на потребителите да
оптимизират ефективността на пулсовата оксиметрия в монитора.
Преди първото монтиране в клинична обстановка е необходимо ефективната
работа на монитора да бъде проверена по сервизното ръководство от
квалифициран сервизен техник.
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4.11.5.1. Ограничения на системата за
наблюдение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
При наблюдение на пациенти не използвайте за измервания
извън посочените за монитора нива на отчитане.
Пулсова честота — системата за наблюдение показва само скорости на пулса
между 20 и 250 удара в минута. Пулсова честота над 250 удара в минута се
показва като 250. Пулсова честота под 20 удара в минута се показва като
нула (0).
Сатурация — системата за наблюдение показва нива на сатурация между
1% и 100%.

4.11.6. Съображения относно работата на
сензорите Nellcor™

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.

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

4.11.6.1. Условия за неправилни измервания на
сензора
Множество условия могат да доведат до неправилно измерване на сензора.
•

Неправилно поставяне на препоръчван сензор.
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•

Разполагането на препоръчвания сензор на крайник с маншет за
кръвно налягане, артериален катетър или интраваскуларна линия

•

Околно осветление

•

Непокриването на мястото на сензора с непрозрачен материал при
работа в условия на голямо външно осветяване.

•

Прекомерно движение на пациента.

•

Тъмни пигменти по кожата.

•

Интраваскуларни оцветители или външно приложени оцветявания,
например лак за нокти или пигментни кремове

•

Загуба на сигнал.

•

Сигналът за загуба на пулс може да възникне поради няколко
причини.
o

Препоръчваният сензор е поставен твърде плътно.

o

Маншетът за кръвно налягане е надут върху същия
накрайник като този с поставения сензор

o

Наличие на артериално запушване проксимално на
препоръчвания сензор.

o

Слаба периферна перфузия.

4.11.6.2. Препоръки за употреба
Изберете подходящ препоръчван сензор, приложете според указанията и
наблюдавайте всички предупреждения и предпазни мерки, представени в
придружаващите сензора указания за употреба.
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.
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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.
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.

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.

4.11.6.3. Състояние на пациента.
Проблемите при прилагането и определени състояния на пациента могат да
окажат ефект върху измерването на системата за наблюдение и да доведат до
загуба на сигнала за пулс.
Анемия — Анемията причинява намалено съдържание на кислород в
артериите. Въпреки, че отчитанията на SpO2 мога а изглеждат нормални,
анемичният пациент е възможно да бъде хипоксичен. Коригирането на
анемията може да подобри съдържанието на кислород в артериите.
Системата за наблюдение е възможно да не отчете SpO2, ако нивата на
хемоглобин са под 5 gm/dl.
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Дисфункционални хемоглобини — Дисфункционалните хемоглобини, като
карбохихемогломин, метемоглобин и сулфхемоглобин не могат да пренасят
кислород. Отчитанията на SpO2 могат да изглеждат нормални; въпреки това
пациентът може да бъде хипоксичен, тъй като има по-малко хемоглобин за
пренасяне на кислорода. Препоръчва се допълнителна преценка, освен
пулсовата оксиметрия.
Следващите състояния на пациента могат също да окажат влияние върху
измерването:
•

Лоша периферна перфузия.

•

Прекомерно движение на пациента.

•

Венозни пулсации

•

Тъмни пигменти по кожата.

•

Вътресъдови оцветители, като индоцианин, зелен или метилен, син.

•

Външно приложени оцветители (лакове за нокти, бои, пигментни
кремове)

•

Дефибрилации

4.11.6.4. Намаляване на EMI (Електромагнитни
смущения) по време на употреба

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Електромагнитните смущения могат да доведат до погрешни
отчитания, прекъсване на работата или друго неправилно
функциониране.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Системата за наблюдение е предназначена за използване само
от здравни професионалисти. Тя може да предизвика
радиосмущения или прекъсвания в околното оборудване. За да
се избегнат или смекчат подобни условия, е необходимо
преориентиране или преместване на системата за наблюдение,
или екраниране на мястото на използване.
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Забележка:
Този монитор е тестван и е установено, че е в съответствие с
ограниченията за медицински устройства, свързани със
стандарта IEC 60601-1-2. 2007 Тези ограничения са създадени, за
да осигурят значителна защита срещу врените смущения при
типични медицински инсталации.
Поради разпространението на излъчващото радиочестоти оборудване и
други източници на електрически шумове в средата за здравни грижи
(например електрохирургични уреди, клетъчни телефони, двупосочни
мобилни радиа, електрически уреди и телевизия с голяма разделителна
способност), е възможно високи нива на смущения поради близостта или
силата на източника, които могат да доведат до прекъсване в работата на
системата за наблюдение. Вижте Таблица 9. Съответствие и препоръки за
електромагнитен имунитет, неживотоподдържащо оборудване на страница
98. Системата за наблюдение е създадена за употреба в среди, в които пулсът
на пациента може да се влияе от електромагнитни смущения. По време на
подобни смущения измерванията могат да изглеждат неправилни или
системата за наблюдение да работи неправилно. Електромагнитните
смущения могат да доведат до погрешни отчитания, прекъсване на работата
или друго неправилно функциониране. В този случай направете преглед на
обекта, за да определите източника на смущенията, и извършете посочените
действия, за да елиминирате източника на смущенията.
Включвайте и изключвайте околното оборудване, за да уточните източника на
смущения. Преориентирайте или преместете причиняващото смущения
оборудване.
Увеличете разстоянието между причиняващото смущения оборудване и
системата за наблюдение. Системата за наблюдение генерира използва и
може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирана и използвана
в съответствие с настоящите инструкции, може да причини вредни смущения
на други близки устройства.

4.11.7. Технология на сензорите Nellcor™
Използвайте сензори Nellcor™, специално предназначени за работа с
монитора. Можете да разпознаете сензорите Nellcor™ по логото на Nellcor™
върху щепсела. Всички сензори Nellcor™ съдържат памет, която съхранява
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информация за сензора, необходим за правилната работа на монитора,
включително данни за калибриране на сензора, типа на модела, кодове за
отстраняване на неизправности и данни за разпознаване на грешки.
Всички системи за наблюдение с технология OxiMax използват съдържащите в
сензора данни за калибриране при изчисляване на SpO2 на пациента. При
калибрирането се подобрява точността на много от сензорите, тъй като
коефициентите за калибриране са специално предназначени за всеки от тях.
Свържете се с Covidien или местен сервизен център за списък от мрежата със
спецификации за точността при измерване на кислородната сатурация на
Nellcor™ за всички сензори Nellcor™, използвани със системата за наблюдение.
Можете да намерите софтуерно копие на www.covidien.com.

4.11.7.1. Параметър за управление на алармите
SatSeconds™
Системата за наблюдение наблюдава процента на наситените с кислород
места на слепване на хемоглобина в кръвта. При традиционното управление
на алармите се задават горно и долно ограничение за издаване на аларма при
определени нива на SpO2. Когато нивото на SpO2 се колебае в близост до
аларменото ограничение, алармата прозвучава при всяко надхвърляне на
прага. SatSeconds наблюдава степента и продължителността на десатурацията,
като индекс на сериозността й. Следователно параметърът на SatSeconds
помага да се разпознаят клинично значимите събития от малките и кратки
десатурации, които могат да причинят фалшиви аларми.

4.11.7.1.1. Последователност на свързаните с SpO2
събития
Нека предположим, че възникне серия от събития, които водят до
надхвърляне на аларменото ограничение на SatSeconds. Възрастен пациент
преминава през няколко малки десатурации, а след това и през клинично
значима десатурация.
Вижте следващата скица, за да прегледате хронологичната последователност
от свързани с SpO2 събития и как ще изглеждат на монитора.
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Фигура 22. Последователност от свързани с SpO2 събития

4.11.7.1.2. Първо събитие, свързано с SpO2
Стойността на SatSeconds се изчислява чрез умножаване на количеството на
десатурацията под стойността на прага по времетраенето й (в секунди). Нека
разгледаме първото събитие. Да предположим, че ограничението за
свързаната с SpO2 аларма е зададено на 85, а аларменото ограничение на
SatSeconds е установено на 25. SpO2 на пациента пада до 79%, а
продължителността на събитието е две (2) секунди, преди сатурацията отново
да надхвърли долния праг за аларма от 85%. При този сценарий количеството
под прага е 6 (85-79). При това коефициентът на SatSeconds е 12 (6x2).
Тъй като ограничението за аларма на SatSeconds е установено на 25, а
реалният му коефициент е равен на 12, няма да прозвучи аларма.
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Фигура 23. Първо събитие, свързано с SpO2 Не прозвучава аларма на
SatSeconds

4.11.7.1.3. Второ събитие, свързано с SpO2
Нека разгледаме второто събитие. Да предположим, че ограничението за
аларма на SatSeconds все още е 25. SpO2 на пациента пада до 84%, а
продължителността на събитието е 15 секунди, преди сатурацията отново да
надхвърли долния праг за аларма от 85%.
Тъй като ограничението за аларма на SatSeconds е установено на 25, а
реалният му коефициент е равен на 15 (1x15), няма да прозвучи аларма.
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Фигура 24. Второ събитие, свързано с SpO2 Не прозвучава аларма на
SatSeconds

4.11.7.1.4. Трето събитие, свързано с SpO2
Нека разгледаме третото събитие. Да предположим, че ограничението за
аларма на SatSeconds все още е 25. По време на това събитие SpO2 на пациента
пада до 75%, което е с 10% процента по-ниско от прага за аларма 85%. Тъй
като сатурацията на пациента не се връща до стойност над долния алармен
праг в рамките на 2,5 секунди, прозвучава аларма.
При това ниво на сатурация, събитието не може да надхвърля 2,5 секунди, без
да се издаде аларма на SatSeconds.
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Фигура 25. Трето събитие, свързано с SpO2 Включва аларма на SatSeconds

4.11.7.1.5. Предпазна мрежа на SatSeconds
"Предпазната мрежа" на SatSeconds е предназначена за пациенти, чието ниво
на сатурация често пада под ограничението, но не остава там достатъчно
дълго за достигане на времевата настройка на SatSeconds. При възникване на
три или повече нарушения на ограничението в рамките на 60 секунди
прозвучава аларма, дори ако не е достигната настройката за време на
SatSeconds.
По подразбиране опцията SatSeconds е 100 за възрастни пациенти и деца и
OFF (ИЗКЛ.) за бебета/новородени. Опцията SatSeconds може да се промени в
стандартните настройки на здравното заведение; вижте 11.1.5 Настройки на
алармите на монитора на страница 218.

4.11.7.1.6. Аларми за SpO2 и SatSeconds
Мониторът използва технологията SatSeconds на Nellcor, за да помогне при
намаляването на броя и честотата на грешни аларми за SpO2.
Индикаторът на SatSeconds (
) в раздела SpO2 на екрана показва
състоянието на SatSeconds. При изключена опция SatSeconds се показва само
индикаторът. При включена опция SatSeconds стойността на алармата и се
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показва под иконата. При включена опция SatSeconds кръглата икона на
SatSeconds се запълва по посока на часовниковата стрелка когато системата за
управление на алармата разпознае отчитания на SpO₂ извън ограничението за
настройка. Кръговата икона се изпразва в обратна на часовниковата стрелка
посока, когато отчитанията на SpO₂ са в границите на ограничението. Когато
иконата се запълни изцяло, прозвучава аларма на SatSeconds. Повече
информация за технологията SatSeconds можете да видите в 4.11.7.1
Параметър за управление на алармите SatSeconds™ на страница 92. При
избрана опция SatSeconds, чиято стойност води до активиране на аларма за
SpO2, всяко зададено закъснение се SpO2 се замества, а алармата се включва
независимо от закъснението в SpO2.

4.11.8. Основно действие на пулсовата
оксиметрия Nellcor Oximax
Системата за мониторинг има възможност да разпознава физиологични
алармени условия при използване на точността за SpO₂, точност на пулсовата
честота и условията за алармено ограничение.
Таблица 8. Работа при пулсова оксиметрия
Вид

Стойност

Измерителни диапазони
Диапазон за насищане с SpO2

1% до 100%

Диапазон на пулсовата честота

20 до 250 удара в минута (bpm)

Диапазон на перфузия

0,03% до 20%

Точност на измерването
Точност на пулсовата честота

20 до 250 удара в минута (bpm) ±3
знака (включително при ниска
перфузия); при движение, 48 до127
bpm ±5 знака

Точност на насищане с SpO2

70% до 100% ±2 до ±3 знака

Работен обхват и разсейване
Дължина на вълната на червения
светлинен индикатор

Приблизително 660 nm
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Вид

Стойност

Дължина на вълната на
инфрачервения светлинен индикатор

Приблизително 900 nm

Оптична изходна мощност

По-малко от 15 mW

Разсейване на мощност

52,5 mW

Таблица 9. Съответствие и препоръки за електромагнитен имунитет,
неживотоподдържащо оборудване
Имунитет

IEC/EN 60601-1-2

Съответствие

Указания

Тест

Ниво на тестване

Ниво

за
електромагнитната
среда

Честота на

Уравнение за
разделителното

трансмитера

разстояние (d)
Провеждани РЧ

3 Vrms

3 Vrms

IEC/EN 61000-4-6

150 kHz

150 kHz

80 MHz

80 MHz

Излъчвани РЧ

3 V/m

3 V/m

IEC/EN 61000-4-3

80 MHz

80 MHz

800 MHz

800 MHz

3 V/m

3 V/m

800 MHz

800 MHz

2,5 GHz

2,5 GHz

d= 1,2 √P

150 kHz до 80 MHz
d= 1,2 √P

80 MHz до 800 MHz
d= 2,3 √P

800 MHz до 2,5 GHz

4.11.9. Данни за SpO2, показвани от
монитора
Началният екран на монитора показва данни за SpO2 в реално време.
Показаните данни включват:
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•

Крива на SpO2 или стълбова индикация, показваща артериалния
импулс при удар. Нарича се още плетизмограф.

Фигура 26. Данни за SpO2 на екрана за криви
1

2

3

Етикет

Функция

Описание

1

Крива на SpO2

Крива на SpO2, показваща
артериалния импулс при удар на
пациента.

2

Стойност на SpO2

Текуща стойност на SpO2 на пациента

3

Стойност на PR

Текуща стойност на пулсовата
честота (PR) на пациента.

На началния екран с крива за SpO2 артериалният импулс при сърдечен удар на
пациента се отчита чрез кривата на плетизмографа върху раздела за SpO2 на
екрана. Плетизмографската крива не е нормализирана, при използване на
сензорен сигнал в реално време за отразяване на относителна пулсираща
сила.
При избор на начален екран със стълбови индикатори артериалният импулс
при сърдечен удар на пациента се обозначава чрез ритъм от сини вертикални
стълбове в раздела за SpO2 на екрана. Пикът на стълба съвпада с пика на
артериалните пулсации на пациента. Вижте Фигура 27. Данни за SpO2 на
цифров екран, отдолу.
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Фигура 27. Данни за SpO2 на цифров екран
1

2

3

Етикет

Функция

Описание

1

Стълбов индикатор
за SpO2

Син, вертикален стълб, ритъмът на
който отчита артериалния импулс на
пациента при сърдечен удар.

2

Стойност на SpO2

Текуща стойност на SpO2 на пациента

3

Стойност на PR

Текуща стойност на пулсовата
честота (PR) на пациента.

Освен това мониторът може да показва данни за SpO2 под формата на тренд,
отчитайки времето, датата SpO2, пулсовата честота (PR), алармите и събитията.
Когато бъдат превишени високите или ниските граници на аларма за SpO2,
засегнатото показание ще започне да мига, за да предупреди медицинския
специалист.

4.11.10. Регулируеми параметри на SpO2
Мониторът 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 мониторът се изключи, следвайте
процедурата по-долу. За да промените стандартните настройки на здравното
заведение така, че да останат в сила дори след изключване на монитора,
100

Преносим респираторен монитор Capnostream™35

Пулсова оксиметрия с монитора

вижте 11.1.1 Смяна на настройки по подразбиране на здравното заведение на
страница 214.
Можете да промените настройките на параметъра за SpO2 както следва:
1.

Натиснете бутона Menu (Меню) на предния панел.

2.

Придвижете се за избор на Setup (Настройка) на екрана Menu (Меню) и
SpO2 Setup (Настройка на SpO2) на екрана Setup Menu (Настройка на
менюто). Натиснете Enter. Отваря се екранът SpO2 Setup (Настройка на
SpO2).

3.

Придвижете се до желания параметър и натиснете Enter. Изберете
желаната стойност и натиснете Enter, за да се върнете към екрана за
настройки на SpO₂ Setup (Настройка на SpO2 ). Изберете Home (Начало),
за да се върнете към началния екран.

4.

За да направите промени в кривата на SpO2 (Скорост на кривата), се
придвижете и изберете SpO2 Waveform Setup (Настройка на кривата за
SpO₂) на екрана за настройка на менюто. Натиснете Enter. Отваря се
екранът SpO2 Setup (Настройка на SpO2).

5.

Придвижете се до Sweep Speed (Настройки на кривата) и натиснете Enter.
Изберете желаната стойност и натиснете Enter, за да се върнете към
екрана за настройка на SpO2. Изберете Home (Начало), за да се върнете
към началния екран.

6.

Постоянни промени в параметрите можете да направите в параметрите
по подразбиране на здравното заведение. Повече информация можете
да видите в 11.1.1 Смяна на настройки по подразбиране на здравното
заведение на страница 214.

7.

Опцията SatSeconds може да се включи при използване на стандартните
настройки на здравното заведение; вижте 11.1.1 Смяна на настройки по
подразбиране на здравното заведение на страница 214.
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Фигура 28. Екран за настройка на SpO2

Таблица 10. Регулируеми параметри на SpO2
Параметър

Варианти

Фабрична настройка по
подразбиране

Pulse Tone (Тон на пулса)

Вкл./Изкл.

Вкл.

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

0 – 100, 50 – 100

50 – 100

PR Scale for Trend Display (bpm)
(Скала на PR за показване на
тренд (удари в минута))

150, 300

150

ODI Visual Alert Level (Ниво на
визуалната аларма за ODI)

1 – 99

10

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

3, 6,3, 12,5, 25

25

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

3, 6,3, 12,5, 25

25

Скоростта на кривата е скоростта, при която кривата завършва един цикъл от
графиката и покрива изцяло екрана.
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4.11.11. SpO2 Alarm Limit Message
(Съобщение за границата на
алармата за SpO₂)
Когато границата за аларма за SpO2 е зададена под 85%, се показва съобщение
SpO2 Low Alarm Limit: (Ниско ограничение за аларма за SpO₂). В областта на
заглавието се показва XX, посочващо нивото на НИСКАТА граница за аларма
за SpO2.

4.12. Integrated Pulmonary Index™
(Интегриран белодробен
индекс)
4.12.1. IPI: Въведение
Integrated Pulmonary Index™ (наричан по-нататък IPI (интегриран белодробен
индекс)) е цифрова стойност, обединяваща четири основни параметъра,
измерени от монитора, с цел да се предостави лесна индикация на цялостното
състояние на вентилиране 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.
IPI е допълнение, а не е предназначен да замени, мониторинга на жизнените
показатели.
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Техническа бележка, която съдържа подробности относно алгоритъма на IPI, е
на разположение от Coviden.
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.
Таблица 11. Стойности на IPI
Диапазон на
индекса

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 се предлага за всички три групи деца (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.
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4.12.2. Предупреждения за IPI

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.

4.12.3. Показване на IPI
IPI се показва на Начален екран 3 и Начален екран 9 като цифрова стойност и
графика на тренд. На някои от останалите начални екрани се показва само
като цифрова стойност.
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.
Информация за графиката на IP тренд (на началния екран на монитора)
можете да видите на Фигура 29. Данните за тренд на IPI, отдолу.
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Фигура 29. Данните за тренд на IPI
2

1

Етикет

Функция

1

Стойност на IPI

2

Крива на тренда на IPI

4.12.4. Опции за IPI
Нивото на мащаба на IPI може да се променя както следва:
1.

Натиснете бутона Menu (Меню) на предния панел.

2.

Придвижете се и изберете Setup (Настройка) на екрана на менюто и
Trend Waveform Setup (Настройка на кривата на тренда) на екрана за
настройка на менюто. Натиснете Enter.

3.

Придвижете се и изберетеIPI Trend Zoom (Hour) (Мащаб на IPI тренда
(час)). Натиснете Enter. Придвижете се, за да изберете желаното ниво на
мащаб.

4.

Натиснете Enter и изберете Home (Начало), за да се върнете на началния
екран.

Таблица 12. Регулируеми опции за IPI
Параметър

Варианти

Фабрична
настройка по
подразбиране

IPI Home Trend Zoom
(Hour) (Мащабиране на

1 час, 2 часа, 4 часа

1 часа
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данните за тренд на IPI
(часове))
Използвайте стандартните настройки на здравното заведение, за да
активирате/деактивирате алармата за IPI или да промените за постоянно
опциите за отчитане на IPI; вижте 11.1 Настройки по подразбиране на
здравното заведение на страница 214.

4.13. Апнея за час (A/hr) и индекс на
кислородна десатурация (ODI)
4.13.1. A/hr и ODI: Въведение
Алгоритмите за апнеята за час (A/hr) (известна още като ASA, предупреждение
за сатурация при апнея) и индексът на кислородна десатурация (ODI) е част от
интелигентната фамилия новаторски алгоритми на Capnography™ . Smart
Capnography™ опростява мониторинга на CO2 на продукти с Microstream™ , за
да подобри безопасността на пациентите и клиничния работен поток.
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 клиничните специалисти имат възможност да
разпознаят аномалии на вентилация и оксигенация, докато пациентите се
мониторират с монитора 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 един от началните екрани (Фигура 13.
Дисплей на начален екран 9 на страница 35) и на удобния за разчитане екран за
отчитане на апнея и O2 десатурация. На отчитането на началния екран
звездичката в близост до текста за ODI или A/hr показва, че пациентът е
достигнал визуалното алармено ниво за A/hr или визуалното алармено ниво
за ODI. Нивата и за двата индикатора могат да се настроят в Institutional
Defaults >Parameters (Стандартни настройки на здравното
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заведение>Параметри); вижте 11.1 Настройки по подразбиране на здравното
заведение на страница 214.
Фигура 30. ODI и A/hr на началния екран
1

2

3

Етикет

Функция

1

Стойност на ODI

2

Визуална аларма за ODI

3

Стойност на А/hr

4

Визуална аларма за A/hr

4

4.13.2. Апнея за час
Апнеята е период от време, през който дишането спира или е силно намалено.
Апнея за час (A/hr), изчислена от монитора предоставя отчитане на броя паузи
на най-малко 10 секунди в дишането, които пациентът е направил през
последния час.
В отчети А и В за вентилация и десатурация, a/hr се дава като среден брой
апнеи за час в избран 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.
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В монитора апнея за час е отчитане на броя пъти за един час, когато дишането
е спряло 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.
Визуалните аларми се използват, за да покажат на грижещия се, че отброените
A/hr или ODI във всеки един от едночасовите периоди през последните 12 часа
надхвърлят зададения брой. Звездичката ще се появи само, когато визуалният
сигнал за A/hr е задействан и се актуализира един път на всеки 10 минути.
Визуалната аларма на екрана показва, че Vent. (Вентилация) и Desat Report B
O2 (Отчет за десатурация на O2 В) (вижте 5.2 Отчети на страница 147) трябва
да бъдат прегледани, за да се уточни състоянието на пациента.
A/hr в момента се предлага само за възрастни пациенти и е предназначена за
пациенти на възраст над 22 години. Не се предлага за бебета (възраст 0-1) или
за пациенти под 22 години.

4.13.3. 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.
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.
В отчет В за вентилация и десатурация ODI представлява средната стойност за
час на "спадове" в SpO2 в избран времеви период от 2, 4, 8 и 12 часа.
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Визуалните аларми за ODI се използват, за да покажат на грижещия се, че
отброените ODI във всеки един от едночасовите периоди през последните
12 часа надхвърлят зададения брой. Звездичката се появява в близост до ODI,
когато визуалният сигнал за ODI е задействан и се актуализира един път на
всеки 10 минути. Визуалната аларма на екрана показва на даващия грижи
десатурация на вентилацията и O2 Отчет B (вижте 5.2 Отчети на страница 147)
трябва да се прегледа, за да се научи повече относно състоянието на пациента.
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.

4.13.4. Мониторинг с A/hr и ODI
При наблюдение на пациенти с A/hr (известна още като АSА, аларма за
насищане при апнея) и ODI имайте предвид следните проблеми:

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 монитора за спящи пациенти по-долу.
110
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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.

Внимание:
Ако пациентът отстрани сензора, мониторът може да посочи
апнея, въпреки че такава апнея не се е състояла.

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.
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.
Когато използвате A/hr и ODI на монитора при спящи пациенти, се препоръчва
мониторът да бъде свързано към централна система за мониторинг, където
алармите ще бъдат чути. След като направите това, звуковият сигнал на
монитора до леглото на пациента може да бъде деактивиран, така че да не
нарушава съня на пациента. Звуковите аларми се спират чрез System>
Service>Service password (Система>Сервиз>Сервизна парола) (вижте 13
Приложение В Сервизна парола на монитора на страница 249) >Inst Defaults>
Monitor (Стандартни настройки на здравното заведение> Монитор). В списъка
с опции на този екран променете Alarm Volume (Сила на звука на алармата) на
звука на Audio Off (Изключване на звука). Това трябва да се извърши, ако
мониторът е под постоянно наблюдение чрез връзка към централна станция
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(или други средства за наблюдение), така че помощният персонал да обърне
внимание на пациентските аларми, докато звуковият сигнал на прикреватния
монитор е изключен.

4.14. Аларми и съобщения
4.14.1. Въведение в алармите
Мониторът включва аларми, свързани със състоянието на пациента, както и
при грешки в 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 три нива на аларми и предупреждения, като всяко е
определено от набор звукови и/или визуални индикации: Всяка аларма има
стандартно ниво на приоритет, но може да се установи на друго ниво по
усмотрение на здравното заведение като се използват Institutional Defaults
(Стандартни настройки на здравното заведение). Нивата на алармите и
препоръките са както следва:
•

Аларми с висок приоритет

•

Аларми със среден приоритет

•

Предупреждения

Таблицата по-долу описва как са обозначени алармите:
Таблица 13. Индикации на алармите
Вид аларма

Индикатори
Звукови

Цифрови

Съобщения

Светлинен
индикатор
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Вид аларма

Индикатори
Звукови

Цифрови

Съобщения

Светлинен
индикатор

Аларми
(Пациент) с
висок
приоритет

Шаблонът
на звукова
сигнализация при
висок
приоритет
се повтаря
на всеки
5 секунди.

Редуващ се
червен фон и
червена рамка
за цифровата
стойност

Показва се в
зоната за
съобщения;
някои
съобщения
се показват и
в зоната за
криви.

Примигващ
червен
светлинен
индикатор

Аларми със
среден
приоритет

Троен
звуков
сигнал на
всеки
10 секунди

Редуващ се
жълт фон и
жълта рамка за
цифровата
стойност

Показва се в
зоната за
съобщения;
някои
съобщения
се показват и
в зоната за
криви.

Примигващ
жълт
светлинен
индикатор

Предупрежд
е-ния

Няма
звукова
аларма

Не е
приложимо

Показва се в
зоната за
съобщения;
някои
съобщения
се показват и
в зоната за
криви.

Няма
светлинен
индикатор

Някои съобщения се показват в зоната за криви, както и в зоната за
съобщения; тези съобщения са изброени в Таблица 16. Съобщения извън
зоната за съобщения на страница 130.

4.14.2. 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°).
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Алармите се показват, когато възникнат, в съответния раздел на началния
екран по следния начин:
•

Показват се в текстов формат в зоната за съобщения (със стрелки за
посока, указващи дали параметрите пресичат границите за висока и
ниска аларма и приоритета на алармата, с червено за аларми от висок
приоритет и жълто за аларми от среден приоритет). В допълнение
тъмно сивото поле от дясната страна на аларменото съобщение
посочва, например, 1 от 3, което значи, че отчитаната аларма е
първата от три активни аларми. Това е полезно, ако в даден момент
има повече от една активна аларма.

•

Отчитани в зоната за цифри, със стрелки за посоки , показващи
висока или ниска аларма и приоритет на алармата, с червено за
аларми от висок приоритет и с жълто за аларми от среден приоритет
и алтернативно сменящи се червен фон/рамка за аларми с висок
приоритет и жълт, алтернативно сменящ се фон/рамка, показващ
аларма от среден приоритет.

По-долу можете да видите пример за екран с показана аларма.
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Фигура 31. Пример за аларма от висок приоритет (Няма дишане)
1

2

3

4

5

6

Етикет

Функция

Описание

1

Крива на SpO2

Крива на SpO2 на настоящия
пациент

2

Крива на CO2

Крива на CO2 на настоящия пациент

3

Аларма в зоната за
съобщения

Аларма в текстов формат в зоната
за съобщения с червена рамка,
показваща аларма от висок
приоритет (останалите аларми от
висок приоритет също показват
червени стрелки за посока в зоната
за съобщения)

4

Поле за цифри

При аларми с висок приоритет, с
изключение на No Breath (Няма
дишане) алармите се показват в
цифровото поле с червена стрелка и
червен фон за стойност на пациент,
включваща аларма от висок
приоритет

5

Цифрови данни за CO2

Цифрови данни за CO2 на настоящия
пациент

Преносим респираторен монитор Capnostream™35

115

Аларми и съобщения

Етикет

Функция

Описание

6

Цифрови данни за SpO2

Цифрови данни за SpO2 на
настоящия пациент

Фигура 32. Пример за аларма със среден приоритет

1

2

3

4

5

6

Етикет

Функция

Описание

1

Крива на SpO2

Крива на SpO2 на настоящия
пациент

2

Крива на CO2

Крива на CO2 на настоящия пациент

3

Аларма в зоната за
съобщения

Аларма в текстов формат в полето
за съобщения с жълта рамка и
жълта стрелка, посочваща аларма
със среден приоритет.

4

Цифрови данни за CO2

Цифрови данни за CO2 на
настоящия пациент
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Етикет

Функция

Описание

5

Аларми в цифровото
поле

Аларма в цифровото поле с жълта
стрелка и жълта рамка за стойности
на пациента, предизвикващи
аларма от среден приоритет.

6

Цифрови данни за SpO2

Крива и цифрови данни за SpO2 на
настоящия пациент

4.14.3. Екран за преглед на аларми
Мониторът осигурява възможност за преглед на екрана Alarm Review (Преглед
на алармите), така че потребителят да види броя на алармите за пациента през
предишния час. Екранът Alarm Review (Преглед на алармите) изброява
алармите на пациента (с изключение на SatSeconds; вижте списъка в
Таблица 14. Аларми с висок/среден приоритет на страница 122) и показва
горната и долна граници за всяка от алармите, както и броя на алармите през
последния час. Екранът показва само три аларми в даден момент; превъртете
надолу като използвате лентата за превъртане от дясната страна, за да
прегледате още аларми. По-долу е даден пример на екрана за преглед на
аларми.
Екранът за преглед на аларми може да се вижда при отваряне на досие на
пациент.
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Фигура 33. Екран за преглед на аларми

1

2

3

4

5

6

7

Етикет

Описание

1

Тук се показва броят на алармите за ниско ниво на EtCO2 през
предишния час

2

Настояща ниска граница за EtCO2

3

Настояща висока граница за EtCO2

4

Тук се показва броят на алармите No Breath (Няма дишане)
през предишния час.

5

Плъзнете тук, за да видите данни за още аларми.

6

Данни на пациента за EtCO2 в реално време

7

Данни на пациента за SpO2 в реално време

Екранът за преглед на алармите може да бъде отворен както следва:
1.

Натиснете бутона Menu (Меню) на предния панел.

2.

Придвижете се и изберете Report (Отчет) на екрана на менюто и View
Report>Alarm Review (Преглед на отчет>Преглед на алармите) на екрана
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за настройка на менюто. Изберете екрана Alarm Review (Преглед на
аларми). Натиснете Enter.
3.

Показва се екранът Alarm Review (Преглед на аларми). Ако не виждате
алармата, която искате да прегледате, превъртете надолу лентата за
превъртане от дясната страна на главния прозорец, за да видите
останалите аларми.

4.14.4. Заглушаване на аларма
Алармите могат да се заглушат по два начина:
•

Временно заглушаване на алармата

•

Постоянно заглушаване на алармата

Алармите могат да се заглушат за постоянно с помощта на Institutional Defaults
(Стандартни настройки на здравното заведение).
И в двата случая заглушаването на алармите оказва влияние само на
звуковите аларми. Няма ефект върху визуалните аларми.
Временното заглушаване на алармите може да се настрои от устройството,
както следва:
1.

Натиснете бутона Alarm Silence (Заглушаване на алармата) от предната
страна на монитора.

2.

Това ще заглуши алармите само за период от 2 минути. Индикаторът на
аларми ще показва пречупен червен X (
) през индикатора, което
означава, че алармата е временно заглушена.

Устройството позволява и постоянно заглушаване на алармите по следния
начин:
1.

Натиснете бутона Menu (Меню) на предния панел.

2.

Придвижете се и изберете Setup (Настройка) на екрана Menu (Меню),
след което се придвижете и изберете Service (Сервиз) на екрана Setup
Menu (Меню за настройка).
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3.

Въведете сервизната парола и натиснете Done (Готово).

4.

Придвижете се и изберете Institutional Defaults>Monitor>Factory
Defaults (Стандартни настройки на здравното заведение>Монитор>
Стандартни фабрични настройки).

5.

Придвижете се и изберете Alarm Volume (Сила на звука на алармата) и
посочете Audio Off (Изключена аларма).

6.

Изберете Home (Начало), за да се върнете към началния екран.
Рестартирайте монитора.

7.

Аларменият индикатор на началния екран се показва с червен Х през
него ( ), посочвайки, че мониторът в момента е в състояние на
постоянно заглушаване на алармите.

8.

За да изключите постоянното заглушаване на алармата, повторете
процеса, като установите Alarm Volume (Сила на звука на алармата) на
позиция Maximum (Максимум) или Last Setting (Последна настройка).
Изберете Home (Начало); в този момент състоянието на постоянно
заглушаване повече няма да бъде в сила, без да е необходимо да
рестартирате монитора.

При поставяне на монитора в състояние на постоянно заглушаване на
алармата по този начин, бутонът за заглушаване на алармата служи като бутон
за превключване за заглушаване на алармата; натискането му ще включва и
изключва звуковите аларми.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не заглушавайте звуковите аларми докато не проверите дали
пациентът се наблюдава с други средства; например звукови
аларми при определени ситуации-

4.14.5. Сигнал за напомняне
Когато алармите са постоянно заглушени с помощта на стандартните
настройки на здравното заведение, сигналът за напомняне прозвучава на
всеки две минути, за да удовлетвори законовите изисквания.
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Сигналът за напомняне може да се изключи от стандартните настройки на
здравното заведение чрез натискане на Menu Button>Setup>Service (Бутон на
менюто>Настройка>Сервиз). Въведете сервизната парола и натиснете Done
(Готово). След това изберете Institutional Defaults>Monitor>Set Reminder
Signal to Disabled (Стандартни настройки на здравното заведение>Монитор>
Деактивиране на сигнала за напомняне).

4.14.6. Приоритети на съобщенията
При показване на повече от едно съобщение за аларма в зоната за съобщения,
те се показват последователно със следния приоритет: Първо се показват
съобщенията от висок приоритет, след това съобщенията от среден приоритет
и накрая препоръките. Броят на съобщенията и техният ред се показват в сиво
поле от дясната страна на зоната за съобщения, така че всяко съобщение се
придружава от индикацията 1 от 3 или 2 от 4 и т.н.

4.14.7. Закъснение на аларма
Закъснението на алармата може да се настрои за всички аларми за пациенти, с
изключение на алармата NO BREATH (НЯМА ДИШАНЕ) като се използват
следните стъпки:
Ако бъде зададено закъснение на алармата, тя не прозвучава и не се показва
до изтичане на периода на закъснението. Ако причинилото алармата условие
изчезне в периода на закъснението, алармата не се показва и не прозвучава.
Аналогично, въпреки че отчитането на тренда показва правилни данни, няма
да покаже аларма, докато не е изтекъл периодът на закъснението.
За всички тези аларми периодът на закъснението може да бъде между 0, 10,
15, 20 или 30 секунди. По подразбиране за алармите не се задават закъснения.
За да зададете закъснение за аларма, вижте 11.1.5.4 Настройки за закъснение
на аларма на страница 223.
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4.14.8. Типове аларми
4.14.8.1. Аларми с висок/среден приоритет
Таблица 14. Аларми с висок/среден приоритет
Съобщение

Описание

Коригиращо
действие

Стандартен
приоритет

Опции за
приоритет

Не е открито
валидно
дишане в
продължение
на xxx секунди

Пациентът се
нуждае от
незабавна
медицинска
помощ.

Висок

Висок

EtCO2 High
Alarm
(Аларма за
високо ниво на
EtCO2)

etCO2 е над
горната
граница на
алармата.

Пациентът се
нуждае от
незабавна
медицинска
помощ.

Висок

Среден,
висок

EtCO2 Low
Alarm
(Аларма за
ниско ниво на
EtCO2 )

etCO2 е под
долната
граница на
алармата.

Пациентът се
нуждае от
незабавна
медицинска
помощ.

Висок

Среден
висок

RR High Alarm
(Аларма за
високо ниво на
RR)

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

Пациентът се
нуждае от
незабавна
медицинска
помощ.

Висок

Среден
висок

RR Low Alarm
(Аларма за
ниско ниво на
RR)

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

Пациентът се
нуждае от
незабавна
медицинска
помощ.

Висок

Среден
висок

Patient Alarms (Пациентски аларми)
No Breath
Detected
(Не се
разпознава
дишане)
xxx Seconds
(xxx секунди)
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Съобщение

Описание

Коригиращо
действие

Стандартен
приоритет

Опции за
приоритет

SpO2 High
Alarm
(Аларма за
високо ниво на
SpO₂ )

SpO2 е над
горната
граница на
алармата.

Пациентът се
нуждае от
незабавна
медицинска
помощ.

Висок

Среден
висок

SpO2 Low Alarm
(Аларма за
ниско ниво на
SpO₂ )

SpO2 е под
долната
граница на
алармата.

Пациентът се
нуждае от
незабавна
медицинска
помощ.

Висок

Среден
висок

Pulse Rate High
Alarm
(Аларма при
високо ниво на
пулсовата
честота)

Пулсовата
честота е над
горната
граница на
алармата.

Пациентът се
нуждае от
незабавна
медицинска
помощ.

Висок

Среден
висок

Pulse Rate Low
Alarm
(Аларма за
ниско ниво на
пулсовата
честота)

Пулсовата
честота е под
долната
граница на
алармата.

Пациентът се
нуждае от
незабавна
медицинска
помощ.

Висок

Среден
висок

RR Low Alarm
(Аларма за
ниско ниво на
RR)

IPI е под
долната
граница на
алармата.

Пациентът се
нуждае от
незабавна
медицинска
помощ.

Висок

Среден
висок

SatSec

Надхвърлена
граница на
SatSeconds

Проверете
състоянието
на пациента

Среден

Среден

Technical (Equipment) Alarms (Технически аларми (оборудване))
CO2 Error
(Грешка на
CO2)

Възникнала е
неизправност,
която
забранява
работата на
функцията CO2.

Свържете се
с
упълномоще
н персонал
на Covidien.
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Съобщение

Описание

Коригиращо
действие

Стандартен
приоритет

Опции за
приоритет

SpO2 Error
(Грешка в SpO₂
)

Възникнала е
неизправност,
която
забранява
работата на
функцията
SpO2.

Свържете се
с
упълномоще
н персонал
на Covidien.

Среден

Среден,
висок

Pulse Not
Found
(Не се открива
пулс)

Не се открива
пулс.

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

Среден

Среден,
висок

FilterLine
Blockage
(Блокиране на
FilterLine)

FilterLine е
прегъната или
запушена.

Изключете и
свържете
отново
линията за
проби
(FilterLine).
Проверете
дихателния
адаптер и ако
е
необходимо,
сменете
линията за
проби.

Среден

Среден,
висок

Battery Low
(Изтощена
батерия)

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

Свържете
монитора
към АС
захранване.

Среден

Среден,
висок
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Съобщение

Описание

Коригиращо
действие

Стандартен
приоритет

Опции за
приоритет

SpO2 Sensor
Not On Patient
(Сензорът за
SpO₂ не е на
пациента)

Сензорът не е
на пациента.

Поставете
правилно
сензора на
пациента.

Среден

Среден,
висок

Replace SpO2
Cable
(Сменете
кабела за SpO2)

Кабелът за
SpO₂ трябва да
бъде сменен

Сменете
сензора за
SpO₂
Ако
съобщението
не изчезне,
сменете
сензора за
многократна
употреба или
удължителни
я кабел

Среден

Среден,
висок

Check SpO2
Sensor
Connection
(Проверете
връзката на
сензора за
SpO2)

Необходимо е
да проверите
връзката на
сензора за SpO₂

Проверете
връзката на
сензора за
SpO2

Среден

Среден,
висок

Communications
Stopped (Няма
комуникация)

Спиране на
съответната
комуникация

Среден

Среден,
висок

System Reset,
Check Settings
(Нулиране на
системата,
проверете
настройките)

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

Среден

Среден,
висок

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

* IPI Low Alarm (Алармата за ниско ниво на IPI) представлява аларма, която показва на лекаря
промяна в състоянието на пациента. Когато тази аларма се появи, нивата на други параметри на
пациента трябва да бъдат оценени.
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4.14.8.2. Предупредителни съобщения
Таблица 15. Съобщения с препоръки
Съобщение

Описание

Clearing FilterLine
(Прочистване на FilterLine)

Линията за проби (FilterLine) е прегъната
или запушена с вода. Показва се по време
на почистване, докато линията за проби
не се отпуши или се установи състояние
на запушване.

CO2 FilterLine Disconnected
(FilterLine за CO2 е изключена)

Към монитора няма включена линия за
проби. Поставете линия за проби в порта
а CO2 на монитора.

SpO2 Sensor Disconnected
(Сензорът за SpO₂ е изключен)

Към монитора не е свързан сензор за
SpO2. Поставете сензор за SpO2 в порта на
SpO2 на устройството.

Interference Detected
(Разпознаване на смущение)

Разпознава се движение на пациента

Temperature High
(Висока температура)

Температурата на монитора е твърде
висока

No USB Drive Found (Не се
разпознава USB устройство)

Няма свързано валидно устройство за
флаш памет към USB порта.

USB Drive Full
(USB паметта е пълна)

Няма място на USB устройството с флаш
памет.

No SD Card Found (Няма SD карта)

В монитора не е включена SD карта.

SD Card Full (SD картата е пълна)

SD картата е пълна
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Съобщение

Описание

SpO2 Weak. Reposition Sensor.
(Слаб SpO₂. Сменете положението
на сензора.)

Модулът за SpO2 открива слаб пулс и
предлага евентуални причини.

SpO2 Weak. Too Much light.
(Слаб SpO₂. Твърде много
светлина.)
SpO2 Weak. Try Ear Sensor.
(Слаб SpO₂. Опитайте със сензор
за уши.)
SpO2 Weak. Try Nasal Sensor.
(Слаб SpO₂. Опитайте с назален
сензор.)
SpO2 Weak. Try Adhesive Sensor.
(Слаб SpO₂. Опитайте с адхезивен
сензор.)
SpO2 Weak. Secure Sensor Cable.
(Слаб SpO₂. Захванете кабела на
сензора.)
SpO2 Weak. Try using Headband.
(Слаб SpO₂. Пробвайте с лента за
глава.)
SpO2 Weak. Sensor Too Cold.
(Слаб SpO₂. Сензорът е твърде
студен.)
SpO2 Weak. Check Bandage.
(Слаб SpO₂. Проверете
превръзката.)
SpO2 Weak. Nail Polish
(Слаб SpO₂. Лак за нокти.)
SpO2 Weak. Sensor Too Tight.
(Слаб SpO₂. Сензорът е прекалено
стегнат.)
SpO2 Weak. Reposition Sensor.
(Слаб SpO₂. Сменете положението
на сензора.)
SpO2 Weak. Due to Interference
(Слаб SpO₂. Слаб поради
смущения.)
SpO2 Weak. Clean Sensor Site.
(Слаб SpO₂. Почистете мястото на
сензора.)
Преносим респираторен
Interference
Detected монитор Capnostream™35
(Разпознаване на смущение)
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Съобщение

Описание

CO2 Warm Up (Загряване 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 (Загряване на CO2).

Calibration Required
(Изисква се калибриране)

Калибрирането на CO2 е закъсняло.

Maintenance Required
(Необходима е поддръжка)

Поддръжката на CO2 е закъсняла.

SpO2 Extended Averaging
(Удължено усредняване на SpO₂)

В ход е удължено усредняване на SpO2

Report Transfer Complete
(Прехвърлянето на отчета
завърши)

Предаването на данни приключи.

SpO2 Low Alarm Limit
(Граница на аларма за ниско ниво
на SpO₂ )

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

Performing Autozero
(Извършване на автоматично
нулиране)

Мониторът автоматично извършва
калибриране на нула.

RS232 Report Transfer Completed
(Прехвърлянето на отчета по
RS232 завърши)

Прехвърлянето на отчета по RS232
завърши.

Demo Mode - Prerecorded Data
(Демо режим - Предварително
записани данни)

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

CO2 Monitoring Has Been Off For
Hh:Mm
(Мониторингът на CO2 е бил
изключен за чч:мм)

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

Remote System Connected*
(Свързана е дистанционна
система)

Мониторът 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.
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Съобщение

Описание

Remote System Disconnected*
(Дистанционната система е
изключена)

Мониторът 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)

Потребителят е направил опит за
изтегляне на данни (т.е. стандартни
настройки или демо данни), но
необходимият файл с данни не е открит.

Mode Change Invalid During USB
Output
(Промяната на режима по време
на извеждане от USB е
невалидна)

Потребителят е направил опит да
промени (вида на пациента) по време на
извеждане от USB; това не може да бъде
направено. Извършете промяната след
завършване на извеждането от USB.

Pump Off Mode
(Режим с изключена помпа)

Показва се при състояние на изключена
помпа.

Ext Battery Low
(Ниско ниво на външна батерия)

Ниско ниво на заряда във външната
батерия.

CO2 standby (Готовност на CO2)

Активиран режим на готовност за CO2.

SpO2 standby (Готовност на SpO₂)

Активиран е режим на готовност на SpO2.

Internal Memory Full
(Вътрешната памет е пълна)

Вътрешната памет на монитора е пълна.

Incompatible Demo Hardware
(Несъвместим демонстрационен
хардуер)

Записаният демонстрационен файл не е
подходящ за монитора и не може да се
възпроизведе.

Keypad Locked
(Блокирана клавиатура)

Клавиатурата е блокирана.

Keypad unlocked
(Отблокирана клавиатура)

Клавиатурата е отблокирана.

Report Transfer In Progress
(Ход на прехвърляне на отчет)

Ход на съответна комуникация
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Съобщение

Описание

Data Transfer Aborted
(Прехвърлянето на данни
прекъсна)

Спиране на съответната комуникация

Service Mode
(Сервизен режим)

Вход в сервизен режим. No patient
monitoring is taking place (Не се извършва
мониторинг на пациент).

* 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.

4.14.8.3. Съобщения извън зоната за съобщения
Следващите съобщения могат да се покажат в съответната зона на кривата в
допълнение към съобщенията в зоната за съобщения.
Таблица 16. Съобщения извън зоната за съобщения
Съобщение

Описание

FilterLine Disconnected
(Изключена FilterLine)

Няма свързана FilterLine към монитора.

Clearing FilterLine
(Прочистване 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.

FilterLine Blockage
(Блокиране на FilterLine)

FilterLine е прегъната или запушена.

Performing AutoZero
(Извършване на автоматично
нулиране)

Извършва се автоматично нулиране; CO2 не
е достъпен по време на автоматично
нулиране

CO2 Error
(Грешка на CO2)

Възникнала е неизправност, която
забранява работата на функцията CO2.

CO2 Standby
(Готовност на CO2)

Активиран режим на готовност за CO2.

SpO2 Sensor Not On Patient
(Сензорът за SpO₂ не е на
пациента)

Сензорът за SpO₂ не е на пациента.
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Съобщение

Описание

Pulse Not Found
(Не се открива пулс)

Не се открива пулс.

Defective SpO2 Sensor
(Дефектен сензор за SpO2)

Сензорът за SpO2 е дефектен; SpO2 е
недостъпен

SpO2 Sensor Calibrating
(Калибриране на сензор за
SpO₂)

Извършва се калибриране на сензора за
SpO2; SpO2 е недостъпен

SpO2 Sensor Disconnected
(Сензорът за SpO₂ е изключен)

Сензорът за SpO2 е изключен; SpO2 е
недостъпен

SpO2 Standby
(Готовност на SpO₂)

Активиран е режим на готовност на SpO2.

SpO2 Error
(Грешка в SpO₂ )

Възникнала е неизправност, която
забранява работата на функцията SpO2.

No Breath xxx Seconds
(Няма дишане за ххх секунди)

Не се разпознава дишане за ххх секунди.

4.14.9. Промяна на границите на алармата
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, препоръчваме да коригирате съответно
настройките на алармата за etCO2.
Границите на алармата могат да се променят както следва:
За да промените границите на алармата временно (до изключване на
монитора):
1.

Натиснете бутона Menu (Меню) на предния панел.

2.

Setup>Alarm Setup (Настройка > Настройка на алармата) e първата
опция за избор на екрана Menu (Меню). Натиснете Enter.

3.

Придвижете се до съответната аларма и натиснете Enter. Активират се
индикаторите на стрелките нагоре и надолу на екрана. С помощта на
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стрелките за посока изберете Enter за No Breath (Няма дишане) или
Apply (Приложи) за останалите граници.
4.

Променете още граници, ако се налага.

5.

Изберете Home (Начало), за да се върнете към началния екран.

За да промените границите на алармите за постоянно (т.е. и след изключване и
включване на монитора).
1.

Натиснете бутона Menu (Меню) на предния панел.

2.

Придвижете се и изберете Setup (Настройка) на екрана Menu (Меню),
след което се придвижете и изберете Service (Сервиз) на екрана Setup
Menu (Меню за настройка).

3.

Въведете сервизната парола и натиснете Done (Готово).

4.

Придвижете се и изберете Institutional Defaults>Alarms>Factory
Defaults (Стандартни настройки на здравното заведение>Аларми>
Стандартни фабрични настройки).

5.

Изберете съответния тип граница за аларма и натиснете Enter.

6.

Изберете съответната граница за аларма и натиснете Enter. От дясната
страна на екана се показва прозорец с промените. С помощта на
стрелките за посока се придвижете до съответния раздел на екрана,
изберете съответната граница за аларма и натиснете Enter. Освен това,
този екран позволява и деактивиране на алармите.

7.

Променете още граници, ако се налага.

8.

Изберете Home (Начало), за да се върнете към началния екран.

Когато границата за аларма на SpO2 е установена под 85%, в зоната за заглавие
се показва съобщение SpO2 Low Alarm Limit: xx (Граница за ниско ниво на
SpO₂:xx), посочващо нивото на границата за ниско ниво на SpO2.
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4.14.10. Тестване на настройките на алармата
За да тествате алармата No Breath (Няма дишане), установете показване на
нормално дишане на монитора. След показването на нормално дишане
отстранете линията за измерване от тестовия обект, за да създадете ситуация,
в която няма дишане. При това мониторът трябва да показва аларма No
Breath (Няма 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 аларма Sensor Not on Patient
(Сензорът не е на пациента).

4.14.11. Граници на аларма - Фабрични
настройки по подразбиране
Стандартните фабрични настройки за границите на аларма при възрастни и
новороден можете да видите в Таблица 29. Стандартни фабрични граници на
алармите на страница 218.

4.15. Трендове
4.15.1. Въведение
Мониторът съхранява данни на пациента, които предоставят подробна
информация относно анамнезата на пациента по време на мониторинг на
екраните за трендове. Показването на тренд позволява да видите анамнезата
на пациента като част от медицинския анализ за подпомагане на оценката на
пациента.

4.15.2. Съхранение на тренд
Трендовете се записват автоматично. Мониторът съхранява данни за
предишните 48 часа наблюдение (при включено състояние) независимо от
периода, в който е включен. Данните се записват веднъж в секунда, с
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изключение на данните за кривата на CO2, които се записват на всеки
20 секунди.
Данните се показват в зависимост от избраната стъпка на тренда.
Данните за тренд съхраняват следните параметри:
•

Настояща дата

•

Настоящо време

•

EtCO2

•

RR

•

SpO2

•

PR

•

IPI

•

Крива на CO2*

•

Аларми на пациенти от висок/среден приоритет (веднъж в секунда,
по една за параметър)

•

Събития, произтичащи от оборудването, като съобщение Low Battery
(Ниско ниво на батерията) или други свързани с монитора
съобщения.

•

Поставени от потребителя маркери за събитие заедно с етикет на
събитието (по един в секунда)

•

Маркер Case Start (Начало на досие), за да покаже начало на досие.

* Кривата се показва в Graphical Trend (Графичен тренд)
По време на режим с изключена помпа не се записват данни за CO2.

4.15.3. Екраните за показване на тренд
Данните за тренд се показват в два различни формата; графичен и табличен.
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Графичният екран за тренд позволява да преглеждате пациентските данни в
по-дълъг времеви мащаб (1, 2, 4 или 12 часа едновременно) и да превъртате
през данните, търсейки модели, конкретни събития или аларми. Екранът
Tabular Trend (Табличен тренд) предлага преглед на 1 секунда, 5, секунди,
15 секунди, 30 секунди, 1 минута, 5 минути, 15 минути, 30 минути и 1 час,
позволявайки на потребителя да види повече подробности относно
състоянието на пациента.

4.15.3.1. Екран за отчитане на графичен тренд
Екранът за отчитане на графичен тренд може да бъде прегледан както следва:
1.

Натиснете бутона Menu (Меню) на предния панел.

2.

Придвижете се и изберете Trend (Тренд) на екрана на менюто за
настройка.

3.

Придвижете се и изберете Graphical Trend (Графичен тренд) на екрана
за меню на трендовете. Този екран показва настоящия графичен тренд,
който се записва в 4-часово отчитане. Избраното време се показва от
лявата страна на екрана и се обозначава с бяла индикаторна линия със
син времеви маркер. Червената линия на кривата на тренда показва
аларма в точка от времето.

4.

За да промените отчитания времеви период, натиснете бутона Enter и се
придвижете, за да изберете желаната опция за мащаб от опциите, които
се показват на екрана. Натиснете отново Enter. Дисплеят ще покаже
желания времеви период.

5.

За да прегледате друг времеви период, използвайте стрелките за посока,
за да регулирате отчитаното на екрана време на времевия период, който
искате да прегледате. Местоположението на времевия индикатор се
обозначава с бяла индикаторна линия със син времеви маркер, а
показваните отляво данни са данните в съответния времеви период.

6.

За да прегледате допълнителни параметри, натиснете насочената надолу
стрелка, а след това бутона Enter, за да се придвижите надолу и да видите
параметрите, които не се показват на екрана.
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Данните от дясната страна на екрана ще продължат да отчитат текущото
състояние.
Фигура 34. Екран за графичен тренд - 1 часово отчитане
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Етикет

Функция

Описание

1

Данни на пациента за
EtCO2, RR и SpO2 в
точката на курсора

Стойности на пациента за EtCO2, RR и SpO2 в
точката на курсора в цифров формат.

2

Дата на курсора

Дата и време на местоположението на
курсора

3

Времеви диапазон

Диапазон от избран времеви период за
отчитане

4

Данни от тренда на
пациента за EtCO2, RR
и SpO2

Стойности на пациента по време на
избрания период за EtCO2, RR и SpO2,
показвани във формат на крива.

5

Маркер за аларма

Червеният раздел на кривата на тренда
показва червена аларма от висок
приоритет, възникнала в тази точка от
времето. Жълтите маркери показват
жълта аларма от среден приоритет.
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Етикет

Функция

Описание

6

Поле на курсора

Показва времето в позицията на
курсора; данните на пациента за тази
точка от времето се показват от лявата
страна.

7

Лента за превъртане

Лентата се използва за превъртане
надолу и преглед на останалите
параметри (PR и IPI)

8

Настоящи данни за
CO2 на пациента

Настоящите стойности за CO2 на
пациента, показвани независимо коя
дата на тренд се показва на екрана.

9

Настоящи данни за
SpO2 на пациента

Настоящите стойности за SpO2 на
пациента, показвани независимо коя
дата на тренд се показва на екрана.

4.15.3.2. Търсене на екрана за графичен тренд
Следвайте посочените по-долу стъпки, за да търсите в отчитанията на екрана
за графичен тренд:
1.

Натиснете бутона Menu (Меню) на предния панел на монитора

2.

Придвижете се и изберете Trend (Тренд) на екрана на менюто за
настройка.

3.

Придвижете се и изберете Search Graphical (Търсене в графиките) на
екрана за меню на трендовете. Екранът ще покаже Trend Menu Search
Date and Time (Дата и час на търсене в менюто на тренда) за всеки от
графичните прегледи.

4.

На екрана Trend Menu Search Date and Time (Дата и час на търсене в
менюто на тренда) се придвижете и изберете точната дата и час, които
искате да видите на екрана.

5.

След като изберете желания час, се придвижете до бутона за търсене на
екрана и го натиснете. Ако за избраната точка от времето има записани
данни, мониторът ще покаже преглед на екрана за графичен тренд в
избраната точка от времето.
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6.

Ако за избраната точка от времето има записани данни, мониторът ще ви
информира за този факт, а екранът ще покаже, че няма записи за
избраното време и ще изиска да изберете друга времева стойност.

Таблица 17. Стъпки на нарастване на тренда и нива на мащабиране
Стъпки на нарастване на тренда

Период на отчета

15 сек.

1 час

20 сек.

2 часа

1 мин.

4 часа

2,5 мин.

8 часа

4.15.3.3. Екран за таблично показване на тренд
Екранът за таблично показване на тренд може да се прегледа както следва:
1.

Натиснете бутона Menu (Меню) на предния панел на монитора

2.

Придвижете се и изберете Trend (Тренд) на екрана на менюто за
настройка.

3.

Придвижете се и изберете Tabular Trend (Табличен тренд) на екрана за
меню на трендовете. Този екран показва настоящия табличен тренд,
който се записва в 30-секундно отчитане.

4.

За да промените отчитания времеви период, натиснете бутона Enter и се
придвижете, за да изберете желаната опция за мащаб от опциите, които
се показват на екрана. Натиснете отново Enter. Дисплеят ще покаже
желания времеви период.

5.

За да прегледате друг времеви период, използвайте стрелките за посока,
за да регулирате отчитаното на екрана време на времевия период, който
искате да прегледате. Кадърът ще покаже избрания времеви период и
данните за него.

6.

При достигане на най-късния период от време от дясната страна, екранът
ще покаже: End of data (Край на данните). При достигане на време преди
записаните данни от ляво, екранът ще покаже: No data (Няма данни).
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7.

За да прегледате допълнителни параметри, натиснете насочената надолу
стрелка и бутона Enter, за да превъртите надолу и да видите
параметрите, които не се показват на екрана.

8.

Данните от дясната страна на екрана ще продължат да отчитат текущото
състояние.

Фигура 35. Екран за табличен тренд - Отчитане за 30 секунди
1

2

3

5

4

6

7

Етикет

Функция

Описание

1

Времеви диапазон

Диапазон от избран времеви период за
отчитане

2

Данни на пациента за
EtCO₂, RR, SpO₂ и PR

Стойностите на пациента за EtCO2, RR,
SpO2 и PR по време на избраното време за
отчитане, показвани за всеки от
времевите периоди.

3

Маркер на събитие

Червеният или жълт "Х" върху списъка със
събития показва (съответно) аларма от
висок или среден приоритет в тази точка
от времето. Маркерът на събитие показва
събитие.
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Етикет

Функция

Описание

4

Дата на курсора

Дата и време на местоположението на
курсора

5

Лента за превъртане

Лентата се използва за превъртане надолу
и преглед на останалите параметри

6

Настоящи данни за
EtCO₂

Настоящите стойности за EtCO2 на
пациента, показвани независимо коя дата
на тренд се показва на екрана.

7

Настоящи данни за
SpO2 на пациента

Настоящите стойности за SpO2 на
пациента, показвани независимо коя дата
на тренд се показва на екрана.

4.15.3.4. Търсене на екрана за табличен тренд
Следвайте посочените по-долу стъпки, за да търсите на екрана за табличен
тренд:
1.

Натиснете бутона Menu (Меню) на предния панел на монитора

2.

Придвижете се и изберете Trend (Тренд) на екрана на менюто за
настройка.

3.

Придвижете се и изберете Search Tabular (Търсене в таблиците) на
екрана за меню на трендовете. Екранът ще покаже Trend Menu Search
Date and Time (Дата и час на търсене в менюто на тренда) за всеки от
табличните прегледи.

4.

На екрана Trend Menu Search Date and Time (Дата и час на търсене в
менюто на тренда) се придвижете и изберете точната дата и час, които
искате да видите на екрана.

5.

След като изберете желания час, се придвижете до бутона за търсене на
екрана и го натиснете. Ако за избраната точка от времето няма записани
данни, мониторът ще покаже преглед на екрана за графичен тренд в
избраната точка от времето.

6.

Ако за избраната точка от времето има записани данни, мониторът ще ви
информира за този факт, а екранът ще покаже, че няма записи за
избраното време и ще изиска да изберете друга времева стойност.
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4.15.3.5. Екран на списъка със събития
Екранът за отчитане на списъка със събития може да се прегледа както следва:
1.

Натиснете бутона Menu (Меню) на предния панел на монитора

2.

Придвижете се и изберете Trend (Тренд) на екрана на менюто за
настройка.

3.

Придвижете се и изберете Events List (Списък на събитията) на екрана за
меню на трендовете. Екранът показва списък на събитията за текущото
досие на пациент или списък на всички събития, ако не е отворено досие.
Обърнете внимание, че списъкът включва събития, добавени от
потребителя, но не и аларми. Ако няма събития, списъкът няма да
съдържа компоненти.

4.

За да прегледате допълнителни събития, натиснете насочената надолу
стрелка, за да се придвижите и да видите събитията, които не се показват
на екрана.

5.

Данните от дясната страна на екрана ще продължат да отчитат текущото
състояние.

Фигура 36. Списък на събитията
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4.15.3.6. Търсене на екрана на списъка на
събитията
Следвайте посочените по-долу стъпки, за да потърсите събитие на екрана на
списъка на събитията:
1.

Натиснете бутона Menu (Меню) на предния панел на монитора

2.

Придвижете се и изберете Trend (Тренд) на екрана на менюто за
настройка.

3.

Придвижете се и изберете Search Events (Търсене в събитията) на екрана
за меню на трендовете. Екранът ще покаже екранът Trend Menu Search
Date and Time (Дата и час на търсене в менюто на тренда) за всяко от
събитията.

4.

На екрана Trend Menu Search Date and Time (Дата и час на търсене в
менюто на тренда) се придвижете и изберете точната дата и час, които
искате да видите.

5.

След като изберете желания час, се придвижете до бутона за търсене на
екрана и го натиснете. Ако за избраната точка от времето няма записани
данни, мониторът ще покаже преглед на екрана за списък на събитията в
избраната точка от времето.

6.

Ако няма записани данни за избраната времева точка, мониторът ще
покаже, че не се намират събития в този момент от времето и ще покаже
събитията, които са възникнали в най-близката до заявената точка от
време.

4.15.4. Избор на параметри за тренд
Вижте 11.1.6.3 Настройки за конфигуриране на отчитането на дисплея на
страница 228, за да промените параметрите на тренда на екрана или да
промените реда на параметрите.
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4.15.5. 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 на пациента. Следователно, когато мониторът е в режим за
работа с един пациент (режимът по подразбиране) паметта за трендове се
изтрива при излизане от досието.

4.15.6. Режим на отчитане на тренд
Мониторът предлага два режима за отчитане на тренд - Recorded (Записани) и
Calendar (Календарни). Стандартният режим е Recorded (Записани). В режимът
Recorded (Записани), ако мониторът бъде изключен и отново включен, паметта
за тренд ще запише времето, в което са извършени тези действия и ще отчете
тези времеви периоди като периоди без данни в записа на паметта на тренда.
В режимът Calendar (Календарни), ако мониторът бъде изключен и отново
включен, трендът ще включва времето, през което мониторът е бил изключен
в периода на запис на тренда и ще отбележи тези времеви периоди като
периоди без данни.
И в двата режима не се показват данни за онези времеви периоди, през които
мониторът е бил изключен, тъй като няма такива. Въпреки това, тъй като
мониторът може да записва само до 48 часа данни, използването на режима
Calendar (Календарни) може да ограничи количеството полезни данни,
съхранени в паметта на тренда.
За да промените режима на тренд, вижте 11.1.6.1 Настройки на главния тренд
на страница 226.

4.15.7. Конфигуриране на трендове
4.15.7.1. Режим за маркиране на събития
Предлагат се два типа режими за маркиране на събития.
•

Подробно маркиране на събития: При натискане на бутона Event
(Събитие) можете да въведете специфично описание на събитието от
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таблица с 30 дефинирани от потребителя стойности (вижте 4.4
Пациентски събития на страница 57).
•

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

Стандартният режим за маркиране на събитие на монитора е Detailed
(Подробно).
За да промените режима на маркиране на събитие за постоянно (т.е. когато
мониторът се включва и изключва), натиснете бутона Menu (Меню) на предния
панел на монитора.
1.

Придвижете се и изберете Setup (Настройка) на екрана за настройка на
менюто.

2.

Придвижете се и изберете Service (Сервиз) на екрана за настройка на
менюто.

3.

Въведете сервизната парола и натиснете Done (Готово).

4.

Придвижете се и изберете Institutional Defaults>Trend (Стандартни
настройки на здравното заведение>Тренд).

5.

Придвижете се и изберете Event Marking Mode (Режим за маркиране на
събития) и натиснете Enter.

6.

Изберете желания режим и посочете Enter.

7.

Изберете Home (Начало), за да се върнете към началния екран.

4.15.7.2. Стъпково показване на тренд
Стъпката на екрана за табличен тренд може да се промени в Institutional
Defaults>Trend (Стандартни настройки на здравното заведение>Тренд).
Опциите са 1, 5, 15 или 30 секунди или 5, 15, или 30 минути , или 1 час.
Стойността по подразбиране е 30 секунди.
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4.15.7.3. Трендове за А/Hr или ODI
Трендовете за A/Hr и ODI са достъпни при използване на софтуерния бутон
Reports (Отчети) и са обяснени в 5.2 Отчети на страница 147

Преносим респираторен монитор Capnostream™35

145

5. Извеждане на данни за
продукта
5.1.

Опции на отчета

Мониторът предлага възможност за преглед и съхранение на различни
отчети. Тези отчети включват отчети за вентилация и десатурация, преглед на
отчетите за аларми и отчети за досие и тренд.
Различните типове опции за отчети са достъпни по множество начини; вижте
Таблица 18. Достъп до опциите на отчета, отдолу за повече подробности.
Таблица 18. Достъп до опциите на отчета
Достъп до
отчета

Опция на отчета

View Report
(Преглед на
отчет)

Отчети А и В за Vent and Desat
(Вентилация и десатурация)

Забележки

Отчет CO2 Statistics (Статистика за
CO2)
Отчет Alarm Review (Преглед на
аларма)
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Достъп до
отчета

Опция на отчета

Забележки

Store Report
(Съхраняване
на отчет)

Tabular Case (Таблично досие)

Всички
съхранени
отчети могат да
се отпечатат на
външно
устройство; по
този начин
могат да се
отпечатват
записани в html
отчети.

Graphical Case (Графично досие)
Tabular Trend (Табличен тренд)
Graphical Trend (Графичен тренд)
Realtime Continuous Tabular
(Непрекъсната таблица в реално
време)
Realtime Continuous Waveform
(Непрекъсната крива в реално
време)
Real Time Full Continuous Transfer
(Непрекъснато пълно прехвърляне
в реално време)
Current Alarm Limits
(Настоящи алармени граници)

Екранът за избор на отчет можете да видите на Фигура 37. Избор на отчет,
отдолу.
Фигура 37. Избор на отчет

5.2.

Отчети

Мониторът предлага опция за преглед на четири типа отчета.
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•

Vent and Desat Report A (Отчет А за вентилация и десатурация)

•

Vent and Desat Report B (Отчет B за вентилация и десатурация)

•

Parameter Statistics (Статистика на параметрите)

•

Alarm Review (Преглед на аларма)

Отчетите за вентилация и десатурация могат да се преглеждат, само ако е
отворено досието на пациента. Ако няма отворено досие на пациент, се
показва съобщение Open a New Patient Case (Отваряне на ново досие на
пациент) и отчетите не са достъпни. За да отворите досие на пациент, вижте 4.3
Досиета на пациенти и ИД номера на пациенти на страница 56.
За да се придвижите надолу в отчетите, преминете към главния прозорец на
отчета, натиснете Enter и след това използвайте стрелките нагоре и надолу, за
да превъртите.
На всички тези екрани на отчети от дясната страна на екрана се виждат
данните на текущия пациент в реално време.
Отчетът може да се прегледа както следва:
1.

Натиснете бутона Menu (Меню) на предния панел на монитора.

2.

Придвижете се и изберете Report>View Report (Отчет>Преглед на отчет)
на екрана за настройка на менюто.

3.

Изберете желания отчет и щракнете, за да го прегледате.

Отчетите за вентилация и десатурация могат да се преглеждат, само ако е
отворено досието на пациента. Ако отвореното досие на пациента не съдържа
данни за IPI или апнея и десатурация (например при новородени пациенти),
отчетът за вентилация и десатурация няма да бъде достъпен. Отчетът за
преглед на алармите може да се прегледа, дори ако няма отворено досие на
пациент.
На дясната страна на екрана за отчет на алармите се виждат текущите данни за
пациента в реално време.
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Фигура 38. Vent and Desat Report A (Отчет А за вентилация и десатурация)
1

2

3

4

5

6

7

Етикет

Функция

Описание

1

Лента за превъртане
(хоризонтално)

Лента, използвана за превъртане
надясно за преглед на допълнителни
времеви периоди

2

Статистически данни за
IPI

Статистически данни за IPI на пациента

3

Времеви диапазон

Диапазон от избран времеви период за
отчитане

4

Данни на брояча на
събития с O2
десатурация и апнея

Данни на брояча на събития с O2
десатурация и апнея на пациента

5

Лента за превъртане
(вертикална)

Лентата се използва за превъртане
надолу и преглед на останалите
параметри

6

Данни за EtCO2 в реално
време

Данни за пациента в реално време

7

Данни за SpO2 в реално
време

Данни за пациента в реално време
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Фигура 39. Vent and Desat Report B (Отчет B за вентилация и десатурация)
1

2

3

4

5

6

Етикет

Функция

Описание

1

Лента за превъртане
(хоризонтално)

Лента, използвана за превъртане надясно
за преглед на допълнителни времеви
периоди

2

Данни за апнея и
десатурация

Данните на пациента за апнея и
десатурация

3

Времеви диапазон

Диапазон от избран времеви период за
отчитане

4

Лента за превъртане
(вертикална)

Лентата се използва за превъртане
надолу и преглед на останалите
параметри

5

Данни за EtCO2 в
реално време

Данни за пациента в реално време

6

Данни за SpO2 в
реално време

Данни за пациента в реално време
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Фигура 40. Статистически отчет на параметрите
1

2

4

3

5

6

Етикет

Функция

Описание

1

Лента за превъртане
(хоризонтално)

Лента, използвана за превъртане надясно
за преглед на допълнителни времеви
периоди

2

Данни за параметър

Данни за параметър на пациента

3

Времеви диапазон

Диапазон от избран времеви период за
отчитане

4

Лента за превъртане
(вертикална)

Лентата се използва за превъртане надолу
и преглед на останалите параметри

5

Данни за EtCO2 в
реално време

Данни за пациента в реално време

6

Данни за SpO2 в
реално време

Данни за пациента в реално време
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Фигура 41. Отчет Alarm Review (Преглед на аларма)
1

2

3

4

5

6

Етикет

Функция

Описание

1

Данни за No Breath
(Няма дишане)

Данни за липса на дишане у пациента

2

Данни за EtCO2

Данни на пациента за EtCO2

3

Данни за SpO2

Данни на пациента за SpO2

4

Лента за превъртане
(вертикална)

Лентата се използва за превъртане надолу
и преглед на останалите параметри

5

Данни за EtCO2 в
реално време

Данни за пациента в реално време

6

Данни за SpO2 в
реално време

Данни за пациента в реално време
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Таблица 19. Типове отчети за вентилация и десатурация и статистика на
отчетите
Име на отчета

Включени полета

Vent and Desat Report A
(Отчет А за вентилация и
десатурация)

Статистика за IPI,
отброяване на събитията на
апнея и отброяване на
събитията на десатурация

Vent and Desat Report B
(Отчет B за вентилация и
десатурация)

Отброяване на събитията на
апнея и отброяване на
събитията на десатурация

Parameter Statistics
(Статистика на
параметрите)

Данни за EtCO2 и RR,
включващи висока, средна,
ниска стойност, SD и %
време за различни
стойности.

Alarm Review
(Преглед на аларма)

Настоящите граници за
аларма и броят на всеки от
типовете аларми през
последния час за настоящия
пациент.

5.3.

Период на отчета

1, 2, 4, 8 или 12
часа според
избора

1 час

Извеждане на данни

Мониторът може да експортира съхранени и текущи данни към външни
устройства чрез следните методи:
Данните могат да се прехвърлят на USB памет или микро SD карта за по-късен
пренос на компютър и да се отпечатат с външен принтер. Вижте Фигура 3.
Десен изглед на монитора на страница 23 и Фигура 4. Ляв изглед на монитора
на страница 25 за местоположението на портовете за USB и микро SD карта.

Внимание:
Уверете се, че на USB паметта или микро SD картата няма вируси
преди да ги свържете с монитора.
Досието или отчетът за тренд може да се съхрани (изтегли) както следва:
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1.

Поставете USB памет в порта за USB на устройството.

2.

Натиснете бутона Menu (Меню) на предния панел на монитора.

3.

Придвижете се и изберете Report (Отчет) от менюто.

4.

Придвижете се и изберете Store Report (Съхранение на отчет) на екрана
на менюто за отчети.

5.

Придвижете се и изберете отчета, който искате да съхраните. Ако
досието не е активно, няма да можете да съхраните отчет за него.

6.

Ако типът на отчета позволява повече от един тип отчети (HTML или
текстов), се придвижете и изберете желания отчет. Някои отчети са
достъпни само в един формат; например графичният тренд и отчетите на
графичното досие се предлагат само във формат ВМР.

7.

Придвижете се и изберете Choose Device (Избор на устройство).
Придвижете се и изберете устройството, на което искате да съхрани
отчета.

8.

Придвижете се и изберете Save Report (Запис на отчет).

9.

Повторете процеса, за да съхраните друг отчет.

10.

За да спрете да съхранявате отчета (използва се предимно за отчети в
реално време, които ще продължат да се изтеглят на устройството а
съхранени, освен ако не бъдат спрени) натиснете бутона Active Reports
(Активни отчети).

11.

Придвижете се и изберете отчета, който искате да спрете. Изберете
отчета и след това се придвижете и натиснете бутона Stop (Стоп), за да
спрете изтеглянето на отчета.

Изборът на Active Reports (Активни отчети) по време на процеса на изтегляне
ще покаже списък на отчетите, които се изтеглят в момента. Списъкът може да
съдържа повече от един отчет, ако има повече от едно изтегляне по едно и
също време или (дори при изтегляне само на един отчет на USB устройство)
повече от едно USB устройство (при използване на разклонител).
Предлагат се следните типове отчети за прехвърляне на данни:
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Таблица 20. Типове отчети за прехвърляне на данни
Име на отчета

Описание

Тип на файла

Включени полета

Tabular Case
(Таблично
досие)

Съхранява отчет за
табличен тренд на
избран ИД на
пациент от
стартиране до
спиране на дадено
досие.

Текст, HTML

Име на отчета
ID на досие
Тип на пациента
Пол, възраст и
тегло на пациента
Дата и час на
стартиране на
досието
Дата и час на
генериране на
отчета
ДАТА, ЧАС
Данни на
пациента: etCO2,
RR, IPI, SpO2, PR
Възникнали
аларми за
пациента
Предупредителни
съобщения за
оборудването: CO2
NOT AVAILABLE
(НЯМА CO2), SpO2
NOT AVAILABLE
(НЯМА SpO₂),
PRIMARY BATTERY
LOW (НИСКО НИВО
НА ГЛАВНАТА
БАТЕРИЯ),
SECONDARY
BATTERY LOW
(НИСКО НИВО НА
ВТОРИЧНАТА
БАТЕРИЯ)
Събития (по едно в
секунда, по едно
за параметър)
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Име на отчета

Описание

Тип на файла

Включени полета

Tabular Trend
(Табличен
тренд)

Съхранява табличен
отчет на целия
тренд в паметта за
настоящия ИД на
пациент от
предишния до
настоящия случай на
спиране на досието.
Този отчет включва
всички налични
параметри,
съхранени за
тренда, въз основа
на тяхното
активиране/деактив
иране. Този отчет не
се отнася за
активните по време
на мониторирането
реални параметри.

Текст, HTML

Име на отчета
ID на пациента
Тип на пациента
Дата и час на
генериране на
отчета
Избор на
мащабиране
ДАТА, ЧАС
Данни за
пациента: etCO2,
RR, SpO2, PR, IPI.
Възникнали
аларми за
пациента
Предупредителни
съобщения за
оборудването: CO2
NOT AVAILABLE
(НЯМА CO2), SpO2
NOT AVAILABLE
(НЯМА SpO₂),
PRIMARY BATTERY
LOW (НИСКО НИВО
НА ГЛАВНАТА
БАТЕРИЯ),
SECONDARY
BATTERY LOW
(НИСКО НИВО НА
ВТОРИЧНАТА
БАТЕРИЯ)
Събития (по едно в
секунда, по едно
за параметър)
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Име на отчета

Описание

Тип на файла

Включени полета

Graphical Case
(Графично
досие)

Съхранява отчет на
графичния тренд за
целия записан в
паметта тренд за
избран ИД на
пациент (предлагат
се данни от старта
на досието до
неговото спиране).
Графиката се
изчертава на ВМР
страница в избрания
за графичния тренд
мащаб.

ВМР

Име на отчета
ИД на досие
Тип на пациента
Пол, възраст и
тегло на пациента
Време на
стартиране на
досието
Избор на
мащабиране
Дата и час на
генериране на
отчета
Време на
стартиране
Време на спиране
Графики а
избраните
параметри

Graphical
Trend
(Графичен
тренд)

Съхранява графичен
отчет на целия
тренд или текущо
показваната
страница на ЕКРАНА
НА ГРАФИЧНИЯ
ТРЕНД в избрания
мащаб.

ВМР

Име на отчета
ID на пациента
Тип на пациента
Избор на
мащабиране
Дата и час на
генериране на
отчета
Време на
стартиране
Време на спиране
Графики а
избраните
параметри
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Име на отчета

Описание

Тип на файла

Включени полета

Real Time
Continuous
Transfer
(Непрекъсната
таблица в
реално време
)

Съхранява табличен
отчет на стойностите
в реално време за
текущо активен
параметър с
резолюция 1
секунда. При всяка
промяна в
параметрите,
дължаща се на типа
на пациента или
режима на CO2,
активният към
момента файл се
затваря и се създава
нов.

Txt

Име на отчета
ИД на досие
Тип на пациента
Дата и час на
генериране на
отчета
ДАТА, ЧАС
Данни за
пациента: etCO2,
RR, SpO2, PR, IPI.
Възникнали
аларми за
пациента
Предупредителни
съобщения за
оборудването: CO2
NOT AVAILABLE
(НЯМА CO2), SpO2
NOT AVAILABLE
(НЯМА SpO₂),
PRIMARY BATTERY
LOW (НИСКО НИВО
НА ГЛАВНАТА
БАТЕРИЯ),
SECONDARY
BATTERY LOW
(НИСКО НИВО НА
ВТОРИЧНАТА
БАТЕРИЯ)
Събития (по едно в
секунда, по едно
за параметър)
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Име на отчета

Описание

Тип на файла

Включени полета

Realtime
Continuous
Waveform
(Непрекъсната
крива в
реално време)

Съхранява в текстов
формат графичния
отчет за кривата на
CO2 (една точка
данни на всеки 50
ms)

Txt

Име на отчета
ИД на досие
Тип на пациента
Дата и час на
генериране на
отчета
Данни за
изграждане на
графика за
кривите на CO2 и
SpO2

Real Time Full
Continuous
Transfer
(Непрекъснат
о пълно
прехвърляне
в реално
време)

Съхранява отчет,
съдържащ кривата
на CO2 в реално
време, плюс
реалните стойности
на текущо активните
параметри с
резолюция 1
секунда чрез
повторение на
цифровите
стойности за всеки
50 ms от кривата.

Txt

Наименование на
отчета (Real Time
Full Continuous
Transfer
(Непрекъснато
пълно
прехвърляне в
реално време))
ИД на досие
Тип на пациента
Дата и час на
генериране на
отчета
ДАТА, ЧАС
Отчитания за
пациента (при
резолюцията на
съхранение на
тренда): etCO2, RR,
IPI, SpO2, PR, A/hr,
ODI
Събития на
пациентски
спешни аларми:
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Име на отчета

Описание

Тип на файла

Включени полета
Предупредителни
съобщения за
оборудването: CO2
NOT AVAILABLE
(НЯМА CO2), SpO2
NOT AVAILABLE
(НЯМА SpO₂),
PRIMARY BATTERY
LOW (НИСКО НИВО
НА ГЛАВНАТА
БАТЕРИЯ),
SECONDARY
BATTERY LOW
(НИСКО НИВО НА
ВТОРИЧНАТА
БАТЕРИЯ)
Събития (по едно в
секунда, по едно
за параметър)
Отчитания на
стойностите за
пациента на всеки
50 милисекунди –
20 пъти в секунда
–
(за създаване на
крива на CO2): CO2
wave (Крива на
CO2)

Current Alarm
Limits
(Настоящи
алармени
граници)
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Съхранява текущо
избраните граници
на алармите на
наличните/активни
параметри

Txt, HTML

Име на отчета
ИД на досие
Тип на пациента
Дата и час на
генериране на
отчета

Преносим респираторен монитор Capnostream™35

Извеждане на данни

Име на отчета

Описание

Тип на файла

Включени полета
Мерна единица,
горна и долна
граници за
съответните
текущи параметри
За пациенти с
проведено
стандартно
измерване на
etCO2: EtCO2, RR, No
Breath (Няма
дишане), SpO2, PR,
SatSec, IPI
За HiFi пациенти
CO2, etCO2
(спонтанно), SpO2,
PR, SatSec

Фигура 42. Пример за html отчет Табличен тренд

5.3.1.

Отпечатване на отчети

Отпечатването на отчетите се извършва с външен принтер след съхранение на
отчета на USB устройство или микро SD карта, както е описано в 5.4
Прехвърляне на данни, отдолу.
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5.4.
5.4.1.

Прехвърляне на данни
USB

Мониторът предлага стандартен USB порт и мини USB порт. Стандартният USB
порт на монитора е за използване само от флаш памети. Мини USB портът на
монитора е предназначен само а квалифициран сервизен персонал. Не
правете опити да захранвате монитора през USB портовете. За да използвате
стандартния USB порт, поставете USB памет в порта преди да започне процеса
на изтегляне.
Мониторът разпознава флаш памети от всички основни марки. Разпознава
флаш памети, форматирани с файлови системи FAT, FAT32, exFAT; възможно е
да не разпознае други файлови системи, включително NTFS. Някои флаш
памети е възможно да не могат да се свържат към порта на монитора в
резултат на механична несъвместимост; проверявайте всяка памет, за да се
уверите, че може да се постави в порта. По-долу е показано типично
устройство с флаш памет.
Фигура 43. Типично устройство с флаш памет

Стандартният USB порт на монитора е за използване само от флаш памети.
Това не е напълно функционален USB порт. Не се опитвайте да свържете
монитора към компютър чрез USB порта.
Ако мониторът не разпознае флаш паметта, е необходимо да я отстраните и да
я поставите отново. Ако паметта все още не може да бъде разпозната,
проверете дали използваното устройство е от поддържан производител.
Ако свободното пространство във флаш паметта е по-малко от 100 kb, не се
разрешава запис. 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.
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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.

Забележка:
В даден момент може да се използва само едно устройство за
съхранение (една USB карта с памет или микро SD карта).
Таблица 21. Конвенция за наименуване на USB файл
Име на отчета

Конвенция за наименуване на файлове

Tabular Case
(Таблично досие)

TCR_ PATIENT TYPE_DATE_TIME_PATIENT
ID_ORIDION

Tabular Trend
(Табличен тренд)

TTR_PATIENT TYPE_DATE_TIME_PATIENT
ID_ORIDION

Graphical Case
(Графично досие)

GCR_ PATIENT TYPE_DATE_TIME_PATIENT ID

Graphical Trend
(Графичен тренд)

GTR_ PATIENT TYPE_DATE_TIME_PATIENT ID

Real Time Continuous
Tabular
(Непрекъсната таблица в
реално време)

RCT_ PATIENT TYPE_DATE_TIME_PATIENT
ID_ORIDION

Real Time Waveforms
(Криви в реално време)

RCW_ PATIENT TYPE_DATE_TIME_PATIENT
ID_ORIDION

Real Time Full Continuous
Transfer
(Непрекъснато пълно
прехвърляне в реално
време)

FCTR_ PATIENT TYPE_DATE_TIME_PATIENT
ID_ORIDION

Current Alarm Limits
(Настоящи алармени
граници)

ALIM_ PATIENT TYPE_DATE_TIME_PATIENT ID
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Таблица 22. Примери за USB файлове
Име на отчета

Конвенция за наименуване на файлове

Tabular Case
(Таблично досие)

TCR_ ADULT_060714_141453_20140607121546_ORIDION

Tabular Trend
(Табличен тренд)

TTR_ ADULT_060714_141453_20140607121546_ORIDION

Graphical Case
(Графично досие)

GCR_ ADULT_060714_141453_20140607121546

Graphical Trend
(Графичен тренд)

GTR_ ADULT_060714_141453_20140607121546

Real Time
Continuous Tabular
(Непрекъсната
таблица в реално
време)

RCT_ ADULT_060714_141453_20140607121546_ORIDION

Real Time
Waveforms (Криви
в реално време)

RCW_ ADULT_060714_141453_20140607121546_ORIDION

Real Time Full
Continuous Transfer
(Непрекъснато
пълно
прехвърляне в
реално време)

FCTR_ ADULT_060714_141453_20140607121546_ORIDION

Current Alarm
Limits (Настоящи
алармени граници)

ALIM_ ADULT_060714_141453_20140607121546

За да прочетете данните от html отчет, просто изтеглете файла в местна папка
и го отворете като html. Текстовите файлове могат да се отворят в Excel, за да
се улесни прегледа и да се анализират данните. Свържете се с местния
представител за повече информация.

5.4.2.

MMC/SD

Мониторът разпознава MMC/SD карти, съответстващи на Multimedia Card
System Specification v4.2 на Техническия комитет за ММСА и спецификацията
D I/O Card Specification v 2.0 на SD Association. Можете да използвате карти с
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голям капацитет (размер>2GB). Използването е подобно на използването на
USB памети.

5.4.3.

Безжични комуникации

Устройството Capnostream™35 може да работи с три различни типа WiFi
мрежи, както следва:
•

Отворени мрежи

•

Защитени мрежи (които изискват парола и/или защитен ключ)

•

Фирмени мрежи (изискващи сертификат в допълнение към
изискванията за защита)

Следвайте показаните по-долу инструкции, за да настроите и включите WiFi
връзката на устройството за различните типове мрежи.

Внимание:
Уверете се, че в мрежата, към която сте били свързани преди
свързването с монитора, няма вируси.

5.4.3.1.

Активиране на WiFi връзка

Първо трябва да конфигурирате WiFi връзката; вижте 5.4.3.2 Конфигуриране на
WiFi, отдолу.
След като конфигурирате WiFi връзката да работи с мрежата, натиснете On
(Вкл.) както е описано по-долу, за да включите WiFi за конфигурираната мрежа.
За да включите WiFi връзката, се придвижете и изберете иконата за свързване
на главния екран Menu (Меню) (вижте Икона на връзката, отдолу), за да
отворите екрана за свързване.
Фигура 44. Икона на връзката
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Придвижете се до Wi-Fi Connection (Свързване на WiFi) и натиснете On. WiFi се
включва и за WiFi връзката се показват следните атрибути: На екрана се
показва Network Name (Име на мрежата) и зелена отметка, иконата на WiFi
става цветна, а бутонът показва Off (Изкл.). Вижте Фигура 45 отдолу. Ако няма
мрежи, на екрана се показва информационно съобщение.
Фигура 45. Екран на менюто, показващ свързана WiFi

По подразбиране WiFi е изключена. За да я изключите, ако е включена,
изберете и натиснете бутона Off (Изкл.).
След включване под текста WiFi в средата на екрана за свързване се показва
името на свързаната мрежа и индикатор за силата на WiFi сигнала (
)в
горния ляв ъгъл на всички екрани.

5.4.3.2.

Конфигуриране на WiFi

Стъпката за конфигуриране на WiFi трябва да се извършва от технически
персонал при използване на сервизна парола на сервизния екран.
Извършете следните стъпки, за да конфигурирате WiFi връзката.
1.

Придвижете се и изберете Setup (Настройка) на екрана за настройка на
менюто.

2.

Придвижете се и изберете Service (Сервиз) на екрана за настройка на
менюто.
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3.

Въведете сервизната парола и натиснете Done (Готово).

4.

Придвижете се и изберете иконата за свързване на сервизния екран, за
да отворите екрана за за свързване в сервизен режим. Вижте Фигура 46
отдолу.

Фигура 46. Екран за сервиз на връзката със свързана мрежа

5.

Придвижете се до раздела за WiFi връзка на екрана и натиснете бутона
On (Вкл.).

6.

Придвижете се и натиснете бутона Configure (Конфигуриране) в раздела
за WiFi връзка на екрана.

7.

Отваря се сервизният екран за конфигуриране на WiFi. Всички налични
мрежи се показват като ред на екрана. Иконата с катинар показва, че
мрежата изисква защитен ключ и парола, а жълтата звезда показва че
мрежата е предпочитана. Мрежата става предпочитана, когато се добави
към списъка на мрежите от потребителя. За всеки ред се отчита и силата
на мрежата.

8.

Придвижете се до желаната мрежа в списъка от налични мрежи като
използвате стрелките за посока и изберете. Ако мрежата не изисква
защитна информация, натиснете Connect (Свързване), за да се свържете
към нея.

9.

Ако мрежата изисква парола, ще видите изскачащ прозорец, който ви
подканва да въведете необходимите данни. Попълнете полетата User
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Name (Потребителско име) и Password (Парола) и натиснете Connect
(Свързване), за да добавите мрежата. Ако свързването е успешно,
системата ще добави мрежата; в противен случай ще се покаже
информационно съобщение на екрана. Ако свързването е неуспешно,
проверете паролата или опитайте с друга мрежа.
10.

Ако мрежата изисква защитна парола, ще видите изскачащ прозорец,
който ви подканва да въведете необходимите данни. Въведете
информацията за защитния ключ и натиснете Connect (Свързване), за да
добавите мрежата. Ако свързването е успешно, системата ще добави
мрежата; в противен случай ще се покаже информационно съобщение на
екрана. Ако свързването е неуспешно, проверете данните или опитайте с
друга мрежа.

11.

Ако изберете мрежа от списъка с налични мрежи, която изисква
сертификат, се показва информационно съобщение, което изисква
въвеждане на сертификата. Следвайте посочените по-долу инструкции
(вижте 5.4.3.2.4 Добавяне на мрежов сертификат на страница 170), за да
заредите сертификат.

12.

След това добавете сертификата като следвате инструкциите на екрана в
изскачащия прозорец по-горе, използвайки съответния сертификат,
който вече сте заредили на устройството.

13.

Ако изберете мрежа от списъка с налични мрежи, която изисква защитен
ключ, се показва прозорец, който изисква да въведете защитния ключ. За
да направите това, следвайте инструкциите на екрана за добавяне на
необходимата информация. Натиснете Connect (Свързване), за да
добавите въведената информация.

След успешно добавяне на мрежата и зареждане на всички необходими данни,
съответната мрежа се показва като свързана на екрана за конфигуриране на
WiFi. Вижте Фигура 47. Конфигурация на WiFi мрежа, отдолу.
Фигура 47. Конфигурация на WiFi мрежа, отдолу показва списък от наличните
мрежи. Свързаната в момента мрежа се обозначава с икона на зелена отметка.
Предпочитаните мрежи се обозначават с жълта звезда.
Ако в списъка с мрежите вече има 20 мрежи и те са обозначени като
предпочитани, повече мрежи не могат да се обозначават като предпочитани
до отстраняване на една от мрежите от списъка.
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Фигура 47. Конфигурация на WiFi мрежа

Останалите опции на екрана включват следното:

5.4.3.2.1. Добавяне на мрежа
Ако желаната мрежа не се показва в списъка, се придвижете и натиснете Add
(Добавяне), както се вижда на Фигура 47. Конфигурация на WiFi мрежа, отгоре,
и следвайте инструкциите на екрана.

5.4.3.2.2. Премахване на мрежа
За да премахнете мрежа от списъка с наличните мрежи, се придвижете до
съответната мрежа в списъка на екрана за конфигуриране на WiFi мрежи
(вижте Фигура 47. Конфигурация на WiFi мрежа, отгоре), като използвате
стрелките за посока, и я изберете. В отворилия се изскачащ прозорец
натиснете Remove (Премахване). След като потребителят отстрани мрежата от
таблицата, бутонът за фокус се премества на първата мрежа в списъка.

5.4.3.2.3. Повторно сканиране на мрежите
За да сканирате отново наличните мрежи за актуализиране на списъка, се
придвижете и натиснете Rescan (Повторно сканиране) на екрана за
конфигуриране на WiFi мрежи (вижте Фигура 47. Конфигурация на WiFi мрежа,
отгоре), за да сканирате отново за налични мрежи.
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5.4.3.2.4. Добавяне на мрежов сертификат
Ако имате мрежа, която изисква сертификат, започнете като заредите
необходимия сертификат на USB памет или микро SD карта и свържете
паметта или картата към устройството. След това на екрана за конфигуриране
на WiFi мрежи (вижте Фигура 47. Конфигурация на WiFi мрежа, отгоре) се
придвижете и изберете Certificate (Сертификат), за да потърсите сертификата.
Потърсете сертификата и го заредете в устройството. Въведете парола, ако е
необходимо, като следвате инструкциите на екрана. Придвижете се и изберете
Apply (Приложи) и Done (Готово), за да завършите процеса.

5.4.3.3.

Конфигуриране на IP настройки

Придвижете се и изберете Menu>Setup >Service >Input the Service
password>Institutional Defaults>Monitor>Interfaces>IP Settings
(Меню>Настройка>Сервиз>Въвеждане на сервизна парола>Стандартни
настройки на здравното заведение>Монитор>Интерфейси>IP настройки), за
да видите MAC ID и останалата информация за свързаната мрежа.
Коригирайте, ако е необходимо.
След като се свържете, изберете Server Settings (Настройки на сървъра) за
желаната мрежа, като използвате Menu>Setup>Service>Input the Service
password>Institutional Defaults>Monitor>Interfaces (Меню>Настройка>
Сервиз>Въвеждане на сервизна парола>Стандартни настройки на здравното
заведение>Монитор>Интерфейси). Въведете IP адреса на сървъра и порта на
сървъра на мрежата, с която искате да имате интерфейс.
Обърнете внимание, че конфигурирането на мрежата така, че да работи с
устройството, може да се извърши само от квалифициран сервизен техник. За
повече информация се консултирайте с
Capnographytechnicalsupport@medtronic.com.
Таблица 23. Безжични спецификации
Проблем

Стойност

Безжична
сертификация

Сертифицран от FCC: TFB-TIWI1-01 и d IC 5969ATIWI101

Честота на безжичната
връзка

2.4GHz (2.412GHz - 2.484GHz)
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Проблем

Стойност

Честотна лента на
безжичната връзка

Честотна лента, разделена на 14 канала, където всеки
от каналите има честотна лента от 20MHz.

Спецификации на
безжичния протокол

IEEE 802.11b/g/n

Максимална Тх
мощност

< 10dBm

Rx чувствителност

-89 dBm, 11 Mbps, CCK (b)
-76 dBm, 54 Mbps, OFDM (g)
-73 dBm, 65 Mbps, OFDM (n)

Налични типове
модулация

CCK и OFDM

Устройството може да се свързва при използване на три различни типа
комуникационни протоколи; потребителят може да избере желания протокол
чрез: Menu>Setup >Service >Input the Service password>Institutional
Defaults>Monitor>Interfaces (Меню>Настройка>Сервиз>Въвеждане на
сервизна парола>Стандартни настройки на здравното заведение> Монитор>
Интерфейси). Изберете желания режим на Comm протокол. Вижте 11.1.7.2
Настройки на интерфейса на страница 231; в тази таблица можете да видите
списъка от протоколи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Използвайте само одобрен от Covidien хардуер или софтуер за
дистанционен мониторинг при свързване към порта за данни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Използвайте подходяща информация за конфигуриране, за да
осигурите правилно свързване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Ако има промени в мрежата, с която е свързано устройството,
проверете дали промените са отразени в последното, за да
обезпечите връзката.
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5.4.4.

Vital Sync™

Платформата за наблдение на виртуални пациенти Vital Sync™ представлява
софтуерно решение на Covidien за ЕМR свързване и дистанционно
непрекъснато наблюдение на пациенти, което позволява на лекарите
дистанционно да преглеждат информация за пациенти от много категории
мрежово активирани устройства и да изпращат информацията в електронни
медицински записи и системи за клинична информация.
Мониторът може да се използва за прехвърляне на данни към система на
Covidien Vital Sync™. Тази опция позволява редовно прехвърляне на данни в
реално време от монитора към системата Vital Sync™.
Преди да започнете процеса на свързване, се уверете, че е на разположение
следното оборудване:
•

Инсталиран със система Vital Sync™ сървър и възможности за
WiFi свързване.

•

Монитор Capnostream™35

Данните се прехвърлят през WiFi от монитора Capnostream™35 към системата
Vital Sync™; следователно свързването на монитора към системата се
извършва чрез процедурата за конфигуриране не на WiFi, описана в 5.4.3.2
Конфигуриране на WiFi на страница 166.
Преминете към следващите стъпки, за да конфигурирате WiFi връзката за Vital
Sync™:
1.

Придвижете се и изберете Setup (Настройка) на екрана за настройка на
менюто.

2.

Придвижете се и изберете Service (Сервиз) на екрана за настройка на
менюто.

3.

Въведете сервизната парола и натиснете Done (Готово).

4.

Въведете следните настройки: В Institutional Defaults>Monitor>
Interfaces (Стандартни настройки на здравното заведение>Монитор>
Интерфейси) режимът на Comm протокол трябва да бъде Capnostream.
В Institutional Defaults>Monitor>Interfaces> Server Settings
(Стандартни настройки на здравното заведение> Монитор>Интерфейси>
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Настройки на сървъра) въведете Server Port number (Номер на порта на
сървъра) и Server IP Address (IP адрес на сървъра).
5.

Натискайте бутона Back (Назад), докато се върнете на главния сервизен
екран (вижте Фигура 48. Екран на сервизния режим на страница 176).
Придвижете се и изберете иконата за свързване на сервизния екран, за
да отворите екрана за сервиз на връзката.

6.

Придвижете се до раздела за свързване на WiFi на екрана и натиснете
бутона On (Вкл.).

7.

Придвижете се и натиснете бутона Configure (Конфигуриране) в раздела
за WiFi връзка на екрана.

8.

Отваря се сервизният екран за конфигуриране на WiFi. Придвижете се и
изберете мрежата Vital Sync™ в списъка с наличните мрежи. Ако мрежата
не изисква защитна информация, натиснете Connect (Свързване), за да се
свържете към нея.

9.

Ако мрежата изисква защитна информация, следвайте инструкциите
в 5.4.3.2 Конфигуриране на WiFi на страница 166 и след това натиснете
Connect (Свързване).

След успешно добавяне на мрежата Vital Sync™ данните ще се прехвърлят
автоматично от монитора Capnostream™35 към системата Vital Sync™.
Прехвърлят се следните данни от измерване:
•

EtCO2

•

SpO2

•

Дихателна честота

•

Пулсова честота

•

Крива на CO2

За повече информация относно системата на Covidien Vital Sync™ се
консултирайте с доставяното със системата Vital Sync™ ръководство или
местния представител.
Обърнете внимание, че повечето съвременни конфигурации на устройството
заменят предишните, независимо дали конфигурирането се извършва на
самото устройство или чрез Vital Sync™.
Преносим респираторен монитор Capnostream™35
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5.4.5.

Отпечатани отчети

Печатът на отчети се извършва на външен принтер след съхраняване на
отчета на USB устройство или микро SD карта, както е описано в 5.4
Прехвърляне на данни, отгоре.
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6. Профилактика
6.1.

Въведение

Свържете се с местния сервизен център или се консултирайте със сервизното
ръководство за инструкции по обслужване и тестове и проверки за
производителност. Профилактиката трябва да се извършва само от
квалифицирани сервизни техници. За допълнителна информация се свържете
с Capnographytechnicalsupport@medtronic.com.
Когато мониторът е в сервизен режим, не прозвучават аларми за пациента или
оборудването.

6.2.

Часове за работа на монитора

Броят часове, които мониторът може да работи преди да се наложи сервиз и
калибриране, се показва на главния екран на сервизния режим; можете да
видите пример в Фигура 48. Екран на сервизния режим на страница 176.
В допълнение към описаните по-горе сервизни работи е необходимо на всеки
24 месеца да се планират редовни проверки за безопасност и поддръжка,
които да бъдат извършени от квалифициран техник. За допълнителна
информация се свържете с Capnographytechnicalsupport@medtronic.com.
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. В допълнение към описаните
по-горе сервизни работи е необходимо на всеки 24 месеца да се планират
редовни проверки за безопасност и поддръжка, които да бъдат извършени от
квалифициран техник.
Тази информация може да се прегледа на сервизния екран чрез натискане на
бутона Menu (Меню) на предния панел на монитора и след това Setup>Service
(Настройка>Сервиз). Въведете сервизната парола (вижте 13.1 Сервизна парола
Преносим респираторен монитор Capnostream™35
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на монитора на страница 249) и натиснете Done (Готово), за да отворите
екрана на сервизния режим. Използвайте стрелката надясно, за да се
придвижите към центъра на екрана и стрелката надолу, за да превъртите
надолу до съответния раздел, в който е дадена следната информация:
•

CO2 Hours Remaining Before Service (CO2, часове оставащи до
сервизното обслужване)

•

CO2 Hours Remaining Before Calibration (CO2,часове оставащи до
калибрирането)

•

CO2 Last Calibration (CO2, последно калибриране)

Фигура 48. Екран на сервизния режим

6.3.

Калибриране на CO2

Устройството се калибрира, когато напусне фабриката.
Препоръчва се да калибрирате монитора в рамките на две седмици от появата
на съобщението Calibration Required (Изисква се калибриране) на монитора.
Мониторирането на CO2 на монитора ще влезе автоматично в режим на
готовност в случаите, когато мониторът 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
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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.

Внимание:
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).
Упълномощен от производителя комплект за калибриране може да бъде
закупен от Scott Medical (номер на част T4653ORF-2BD). Той включва:
•

Газ за калибриране, който съдържа 5% CO2, 21% O2 Bal N2

•

Адаптер за тръби (T-образен елемент)

•

Линия за калибриране (FilterLine за калибриране)

Ако този процес се извършва, докато мониторът се захранва от батерия,
трябва да се уверите, че батерията е напълно заредена.
Преди да проверите калибрирането, се уверете, че линията за калибриране,
доставена с комплекта за калибриране, е здраво закрепена.
Калибрирането трябва да се извърши както следва:
1.

Натиснете бутона Menu (Меню) на предния панел на монитора.

2.

Придвижете се и изберете Setup (Настройка) на екрана за настройка на
менюто.

3.

Придвижете се и изберете Service (Сервиз) на екрана за настройка на
менюто.

4.

Въведете сервизната парола и натиснете Done (Готово).

5.

Изберете CO2 Cal (Калибриране на CO2).
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6.

Изберете Start (Начало) и следвайте инструкциите на екрана.

7.

Инструкциите на екрана ще ви водят в процеса, включително в
резултатите, докато достигнете екрана, който ще покаже резултатите от
калибрирането.

6.4.

Проверка за калибриране на
CO2
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).

Упълномощен от производителя комплект за калибриране може да бъде
закупен от Scott Medical (номер на част T4653ORF-2BD). Той включва:
•

Газ за калибриране, който съдържа 5% CO2, 21% O2 Bal N2

•

Адаптер за тръби (T-образен елемент)

•

Линия за калибриране (FilterLine за калибриране)

Ако този процес се извършва, докато мониторът се захранва от батерия,
трябва да се уверите, че батерията е напълно заредена.
Преди да проверите калибрирането, се уверете, че линията за калибриране,
доставена с комплекта за калибриране, е здраво закрепена.
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6.4.1.

Процедура за проверка на
калибрирането

Забележка:
На всеки от етапите на процедурата за проверка на
калибрирането можете да се върнете назад към първия екран,
като натиснете бутона Back (Назад) на предния панел.
Процесът по проверка на калибрирането включва следните стъпки:
1.

Натиснете бутона Menu (Меню) на предния панел на монитора.

2.

Придвижете се и изберете Setup (Настройка) на екрана за настройка на
менюто.

3.

Придвижете се и изберете Service (Сервиз) на екрана за настройка на
менюто.

4.

Въведете сервизната парола и натиснете Done (Готово).

5.

Изберете CO2 Cal (Калибриране на CO2).

6.

Изберете Cal Check (Проверка на калибрирането) и следвайте
инструкциите на екрана.

7.

Свържете FilterLine към монитора и натиснете Start (Начало).

8.

Следвайте инструкциите на екрана и натиснете Continue (Продължение)
или натиснете Abort (Прекъсване), за да спрете проверката на
калибрирането.

Инструкциите на екрана ще ви водят в останалата част на процеса,
включително и в резултатите.
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6.5.

Регистрационен файл на
операциите

Мониторът предлага опция за достъп до регистрационния файл на
операциите за отстраняване на неизправности, поддръжка и други процеси.
Регистрационният файл на операциите е достъпен както следва:
1.

Натиснете бутона Menu (Меню) на предния панел на монитора.

2.

Придвижете се и изберете Setup (Настройка) на екрана за настройка на
менюто.

3.

Придвижете се и изберете Service (Сервиз) на екрана за настройка на
менюто.

4.

Въведете сервизната парола и натиснете Done (Готово).

5.

Придвижете се и изберете Software Support (Софтуерна поддръжка) и
след това Operations Log (Регистрационен файл на операциите).

6.

Придвижете се и изберете устройство, на което да съхранявате данните.

7.

Изберете Start (Старт), за да започне изтегляне на данните във формат
txt.

В регистрационния файл на операциите се съхранява следната информация
(с дата и час):
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•

Стандартните настройки на здравното заведение при включване на
устройството

•

Всички промени на настройките

•

Прием/изписване на пациент

•

ИД на пациенти

•

Възникнали аларми
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Отчет на сервизната статистика

•

Времена в режим с изключена помпа

•

Код на грешка/съобщение

•

Натискания на потребителски бутони

•

Времена на временно/постоянно заглушаване на аларма

Регистърът на операциите включва максимум 4000 елемента за категория или
информация за 30 дни.

6.6.

Отчет на сервизната
статистика

Мониторът предлага опция за достъп до отчета на сервизната статистика за
отстраняване на неизправности, поддръжка и други процеси. Отчетите могат
да се съхраняват на USB памет или микро SD карта като текстови файлове.
Предназначен е за използване от сервизни техници, които могат да се свържат
с Capnographytechnicalsupport@medtronic.com за повече информация.
Отчетът на сервизната статистика може да се съхрани както следва:
1.

Натиснете бутона Menu (Меню) на предния панел на монитора.

2.

Придвижете се и изберете Setup (Настройка) на екрана за настройка на
менюто.

3.

Придвижете се и изберете Service (Сервиз) на екрана за настройка на
менюто.

4.

Въведете сервизната парола и натиснете Done (Готово).

5.

Изберете Software Support>Advanced Support>Service Data
(Поддръжка на софтуера>Разширена поддръжка>Сервизни данни).

6.

Въведете паролата за сервизен режим и натиснете Done (Готово).

7.

Придвижете се и изберете Output to USB (Извеждане на USB) и изберете
USB устройство.
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6.7.

Техническа поддръжка

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.

6.8.

Почистване

За почистване на монитора могат да се използват бактерицидни кърпи за
еднократна употреба или кърпи, натопени в изопропилов спирт или 96%
етанол. Почистването с навлажнени в разтвор кърпи трябва да се следва от
изтриване на монитора с дестилирана вода. Не използвайте сода каустик или
абразивни почистващи препарати за почистване на монитора.
Прочетете инструкциите за употреба на сензора за SpO₂ за многократна
употреба преди да го почистите. Следвайте процедурите за почистване и
дезинфекция на сензора в конкретните инструкции за употреба на съответния
сензор. Сензорите за SpO2 за еднократна употреба не трябва да се почистват.
Всички линии за проби Microstream CO2 са за еднократна употреба и не трябва
да се почистват.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Устройството не е стерилно. 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.
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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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7. Отстраняване на
неизправности
7.1.

Неизправности в
електричеството

Проблем

Възможна причина

Действие

Мониторът не се
включва.

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.
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Уверете се, че батериите са
заредени (индикаторът на
началния екран посочва
дали батериите се
зареждат). Ако
захранващият кабел и
връзката са изправни, е
необходимо да повикате
техник, за да смени
батерията. При наличие на
проблем с батерията
светлинният й индикатор
на предния панел на
монитора свети в червено.
Вижте 3.2.5 Индикатори за
свързване на батерия и
захранване на страница 48.
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Проблем

Възможна причина

Действие

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

Батерията не е поставена
правилно в монитора.

Отворете корпуса на
акумулаторната батерия и
проверете дали кабелът на
батерията е добре свързан
към гнездото на батерията.
Вижте 3.2.2 Монтаж на
батерията на страница
45.

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.

7.2.

Проблеми с CO2

Проблем

Възможна причина

Действие

Съобщението NO
BREATH (НЯМА
ДИШАНЕ) се
показва

Физиологична причина.

Проверете пациента.

Запушена или блокирана
FilterLine.

Проверете линията за
проби и сменете, ако е
блокирана.

Преносим респираторен монитор Capnostream™35

185

Проблеми с CO2

Проблем

Възможна причина

Действие

постоянно и
червеният
алармен
индикатор мига.

FilterLine е уловила нещо или
тръбата е прегъната.

Проверете линията за
проби от монитора до
пациента, за да видите
дали 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
съединителят на
линията за проби е
завинтен правилно в
монитора.

Златният пръстен е износен или
мръсен.

Проверете дали
златният пръстен на
края на конектора на
линията за проби е на
мястото си и не е
повреден или покрит
със замърсявания.
Избършете
замърсяването или
сменете линията за
проби, ако 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.

Неправилно калибриране.

Проверете
калибрирането. Вижте
Проверка за
калибриране на CO2 на
страница 178.

Стойностите на
EtCO2 са
постоянно повисоки или пониски от
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Проблем

Възможна причина

Действие

очакваното.

Настройката за BTPS е
изключена.

Проверете
настройката на BTPS в
настройките по
подразбиране на
здравното заведение.
За подробности
вижте 11.1.9
Параметри на CO2 на
страница 234.

7.3.

Сензор за SpO2

Проблем

Възможна 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

Платката на SpO2 не получава
информация от кабела.

Извадете и поставете
сензора за SpO2 и
опитайте отново.

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.

Сензорът или удължителният
му кабел не са одобрена от
Covidien част.

Сменете сензора или
уължителния кабел с
одобрена от Covidien
част.

Ако съобщението се
показва отново, сменете
кабела или сензора.
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Сензор за SpO2

Проблем

Показват се
неправилни
измервания на
SpO2.
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Възможна причина

Действие

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.

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.
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7.4.

Калибриране на CO2

Проблем

Възможна причина

Действие

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.

Извършете калибриране
на CO2.

7.5.

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 сензори,
консумативи за Microstream™ etCO2 или захранващи 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.
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7.6.

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 сервизиране на монитора.
Вижте още Sales and Support Center>Technical Support area (Център за
продажба и поддръжка>Зона за техническа поддръжка) на
http://www.covidien.com/rms/brands/microstream.
Ако е необходимо да върнете монитора за ремонт, трябва да се свържете с
местния представител за инструкции относно изпращане.
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8. Принадлежности
8.1.

Консумативи за EtCO2 за
Microstream EtCO2

Продуктите H (за използване във влажни среди) са маркирани със звездичка
(*) в таблицата по-долу.
Таблица 24. Консумативи за Microstream
Консумативи за Microstream
Интубирани консумативи
Комплект FilterLine за възрастни/деца

XS04620

Комплект FilterLine за възрастни/деца,100 броя

010579

Комплект FilterLine H за възрастни/деца*

XS04624

Комплект FilterLine H за възрастни/деца 100 броя*

010580

Комплект FilterLine H за бебета/новородени*

006324

Комплект FilterLine за възрастни/деца - дълги

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*

010807

Неинтубирани консумативи
Smart CapnoLine Plus (конектор за O2)

009818

Smart CapnoLine Plus (конектор за O2), 100 броя

010209

Smart CapnoLine Plus Long (конектор за O2)

010340

Smart CapnoLine Plus Long (конектор за O2), 100 броя

010339

Smart CapnoLine Plus O2 (тръби за O2)

009822
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Консумативи за EtCO2 за Microstream EtCO2

Консумативи за Microstream
Smart CapnoLine Plus O2 (тръби за O2), 100 броя

010210

Smart CapnoLine Plus O2, дълги (тръби за O2)

009826

Smart CapnoLine Plus O2, дълги (тръби за O2), 100 броя

010341

Smart CapnoLine за деца

007266

Smart CapnoLine O2, детски (тръби за O2)

007269

Smart CapnoLine O2, детски, дълги (тръби за O2)

007743

Smart CapnoLine H Plus O2 (тръби за O2)*

010433

Smart CapnoLine H Plus O2 (тръби а O2), 100 броя*

010625

Smart CapnoLine H Plus O2, дълги (тръби за O2)*

012463

Smart CapnoLine H O2, детски (тръби за O2)*

010582

Smart CapnoLine H O2, детски, дълги (тръби за O2)*

012464

Smart CapnoLine Guardian (конектор за O2)

012528

Smart CapnoLine Guardian (конектор за O2), 100 броя

012537

Smart CapnoLine Guardian O2 (тръби за O2)

012529

Smart CapnoLine Guardian O2 (тръби за O2), 100 броя

012538

Smart CapnoLine Guardian O2, дълги (тръби за O2)

012530

Smart CapnoLine Guardian O2, дълги (тръби за O2),100 броя

012539

Hook and Loop Strap (Каишка с кукичка и ухо)

012542

O2/CO2, назална FilterLine за възрастни (тръби за O2)

006912

O2/CO2, назална FilterLine за възрастни (тръби за O2), 100
броя

010304

O2/CO2, назални FilterLine, за възрастни, дълги (тръби за O2)

007739

O2/CO2, назални FilterLine за възрастни, дълги (тръби за
O2),100 броя

010344

192

Преносим респираторен монитор Capnostream™35

Предлагани принадлежности

8.2.

Предлагани принадлежности

По-долу можете да видите списък на предлаганите принадлежности за
монитора.
Таблица 25. Принадлежности за монитора
Принадлежност

Номер на част на Covidien

Употреба

Допълнителна
батерия

PM35BTY

Батерия за монитор,
закупува се отделно

Зарядно
устройство

PM35CHG

Външно зарядно устройство
за батерията на монитора

Променливотоков
адаптер

PM35PSP1

Променливотоков адаптер
за монитор със захранващ
кабел за продажба в ЕС.
Предлага се отделно.

Променливотоков
адаптер

PM35PSP2

Променливотоков адаптер
за монитор със захранващ
кабел за продажба в САЩ.
Предлага се отделно.

Скоба за стойка

PM03898

Свързва монитора със скоба
за стойка (свързването
изисква монтажен комплект
VESA)

Комплект VESA
(включва
монтажна плоча,
адаптер и
винтове)

PM35VAA

За свързване на монитора с
VESA монтаж.
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9. Теория на действието
9.1.

Въведение

Преносимият респираторен монитор Capnostream™35 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,
FilterLine™ и пулсовата оксиметрия на Covidien Nellcor мониторът позволява
едновременно "безпроблемно" наблюдение на EtCO2 и SpO2.

9.2.

Функции

Функциите на монитора включват:
•

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 е има такава).

•

Опростен потребителски интерфейс с цветен екран.

•

Рутинните функции са достъпни с 2 натискания на бутони.

•

48-часови трендове за преглед на анамнезата на пациента.

•

Преглед на алармите.
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•

SARA™ (Интелигентна аларма за респираторен анализ), вградена
технология за управление на интелигентна аларма за капнография,
която намалява незначителните от клинична гледна точка аларми.

•

Параметърът за управление на алармите SatSeconds™, който
наблюдава степента и продължителността на десатурацията като
индекс на сериозност на десатурацията, за да помогне да се
разпознаят клинично значимите събития от малките и кратки
десатурации, които могат да причинят фалшиви аларми.

•

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.

•

Извеждане и прехвърляне на данните на пациента на USB памет или
микро SD карти.

•

Безжично прехвърляне на данни през WiFi мрежа.

9.3.

Общ преглед на технологията

Този раздел предоставя основен преглед на капнографията и пулсовата
оксиметрия.

9.3.1.

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.
Мониторът използва не-дисперсивна, инфрачервена спектроскопия (NDIR)
Microstream™ за непрекъснато измерване на количеството на CO2 по време на
всяко вдишване, количеството на CO2 в края на издишването (etCO2) и
честотата на дишане.
Инфрачервената спектроскопия се използва за измерване на концентрацията
на молекули, които поглъщат инфрачервената светлина. Тъй като
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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™ 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 постъпи 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.

9.3.2.

Какво е пулсова оксиметрия?

Пулсовата оксиметрия се основава на разликата в абсорбирането на
червената и инфрачервената светлина (спектрофотометрия) от
оксихемоглобина и деоксихемоглобина; промените в обема на артериалната
кръв в тъканите по време на цикъла на пулса (плеизмография) 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
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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.
Пулсовата оксиметрия осигурява данни за артериалното насищане с кислород
(SpO2) и честотата на пулса при възрастни, деца и новородени на всички нива
на перфузия. Пулсовият оксиметър е предназначен за употреба както по
време на покой, така и при движение на пациенти, които са добре или лошо
перфузирани.
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10. Спецификации на
продукта
10.1. Електрозахранване
Елемент

Стойност

Входно напрежение

100-240 VAC

Входна мощност

100-240VAC, ±10% 50-60 Hz

10.2. Батерия
Елемент

Стойност

Тип батерия

Литиево-йонна

Номинално напрежение и
енергия на батерията

7.2V; 18.72Wh

Работа на батерията

3 часа за подвижната батерия; 20 минути за
вътрешната батерия

Време за зареждане на
батерията

До 5 часа, когато мониторът е изключен и до 8
часа, когато мониторът работи за двете
батерии.
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Бутони за управление

Елемент

Стойност

Съхранение на батериите

Има различни изисквания в зависимост от това
колко дълго съхранявате батерията без да я
използвате:
Краткосрочно съхранение (един месец или помалко) Батерията има автоматична функция за
разреждане. Трябва периодично да
проверявате нивото на заряд на
акумулаторната батерия. Ако батерията не е
напълно заредена, я заредете преди употреба.
Дългосрочно съхранение (3-12 месеца)
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.
Вижте 3.2.7 Съхранение на батерията на
страница 49 за повече подробности.

10.3. Бутони за управление
Елемент

Стойност

Преден панел

1 превключвател за вкл./изкл. на монитора
4 специфични функционални клавиша
1 бутон Enter със стрелки за посока
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Данни за звуковото налягане

10.4. Дисплей
Елемент

Стойност

Екран

109mm (4.3инча) цветен TFT дисплей
Разстояние на пикселите: 0,198 (по
хоризонтала) x 0198(по вертикала) mm
Активна зона на дисплея:
95,04 (по хоризонтала) x 53,856(по вертикала)
mm
Резолюция 480 x 272 пиксела
Зрителен ъгъл (вертикално) 125o
Зрителен ъгъл (хоризонтално) 140o

Скорост на проследяване

3,0, 6,3, 12,5 и 25 mm/sec

Скорост на измерване на
вълнообразната графика

77,82 проби/сек. за SpO2 (фиксирано)

Съхранение на тренд

48 час с резолюция 1 секунда

Показване на тренд

Графично показване: Преглед за 1ч., 2ч., 4ч., 8ч.,
12ч.

20 проби/сек. за капнография (фиксирано)

Интервали на табличното отчитане 1 сек., 5 сек.,
15 сек., 30 сек., 1 мин., 5 мин., 15 мин., 30 мин., 1
час

10.5. Данни за звуковото налягане
При измерване на разстояние от 1 m силата на звука на алармата е
45 - 55 dB(A) при минимално звуково ниво и 65 - 80dB(A) при максимално
звуково ниво. За да регулирате силата на звука, вижте 4.5.1 Сила на звука на
алармата на страница 59. За да направите постоянни промени в силата на
звука, вижте 11.1.7.1 Главни настройки на монитора на страница 230.
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10.6. Капногрфия Microstream™
Елемент

Стойност

Мерни единици на CO2

mmHg или kPa или Vol%

Диапазон на CO2, etCO2

0-150 mmHg

Резолюция на крива на CO2

0,1 mmHg

Резолюция за EtCO2

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
Точност на дихателната
честота

0-150 bpm
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 достигане

<190ms при използване с линии за проби с
дължина до 4m

Време за отговор

3,4s (обикновено); при използване с линия за
проби 4m ~50 s

Време за инициализиране

40 сек. (типично)

Преносим респираторен монитор Capnostream™35
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Пулсова оксиметрия на Nellcor Oximax™

Елемент

Стойност

Интервал за калибриране

Първоначално калибриране след 1200
работни часа, след което веднъж годишно или
след 4000 работни часа, което от двете се
случи първо.

10.7. Пулсова оксиметрия на Nellcor
Oximax™
Елемент

Стойност

Диапазон на измерване на SpO2
Точност на SpO

1 – 100%

1
2

Режими за възрастни и деца
Диапазон на SpO2 70% - 100%2,,3, 6,
7

±2 цифри над диапазон от 70 до 100% (при
използване на дефинираните в този
документ принадлежности), включително
при ниска перфузия; с движение, ±3
цифри; с ниско насищане (60-80%) ±3
цифри

Режим за бебета/новородени
Диапазон на SpO2 70% - 100%4,5

Диапазон на пулсовата честота

±2 цифри над диапазона от 70 до100%
(при използване на дефинираните в дози
документ принадлежности), с движение ±3
цифри; с ниско насищане (60-80%) ±3
цифри
20 до 250 удара в минута
Стойностите на пулсовата честота < 20
удара в минута се показват като 0 удара в
минута.
Стойностите на пулсовата честота >250
удара в минута се показват като 250 удара
в минута.

Точност на пулсовата
честота2,3,4,6,7
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±3 цифри в диапазона от 20 до 250 удара в
минута, включително при ниска перфузия;
с движение 48 до 127 bpm ±5 цифри
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Елемент

Стойност

Аларми

Висока стойност на SpO2, ниска стойност на
SpO2, висока стойност на PR, ниска
стойност на PR

Диапазон на Sat Sec

10 – 100

1 Точността на насищане варира в зависимост от типа на сензора. Вижте схемата за точност на
сензора на www.covidien.com/rms.
2 Спецификациите за точност са потвърдени като са използвани измервания от здрави възрасти,
непушачи, доброволци по време на контролирани проучвания на хипоксемия, обхващащи
посочените обхвати на насищане. Лицата са от местната популация и са мъже и жени във възрастов
обхват от 18 до 50 години и с различна кожна пигментация. Отчитанията на SpO2 на пулсовия
оксиметър са сравнени със стойностите за SaO2 на извлечени кръвни проби, измерени чрез
±1 SD. Тъй като измерванията от оборудване с пулсов
хемоксиметрия. Всички точности имат оценка
оксиметър са статистически разпределени, за около две трети от тях може да се очаква спад в
диапазона на точност (ARMS) (вижте схемата за точност на сензора за повече подробности).
3 Спецификациите за възрастни са показани за сензори OXIMAX MAXA и MAXN с прилеглова система
за респираторно наблюдение на пациента Nellcor™.
4 Спецификациите за новородени са показани за сензори OXIMAX MAXN с прилеглова система за
респираторно наблюдение Nellcor™.
5 Клиничната функционалност на сензора MAXN е демонстрирана при популации от
хоспитализирани новородени пациенти. Наблюдаваната точност на SpO2 е била 2.5% в проучване на
42 пациента на възраст от 1 до 23 дни, с тегло от 750 до 4 100 грама и 63 случая в обхват от 85% до
99% SaO2.
6 Спецификациите са приложими за работата на оксиметъра с прилеглова респираторна система за
наблюдение на пациента Nellcor™.* Точността на показанията при наличие на ниска перфузия
(отчетена IR пулс амплитудна модулация 0,03% - 1,5%) е потвърдена чрез използване на сигнали от
симулатора на пациент. 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
7 Ефективността при движение е потвърдена по време на контролирано изследване на кръвна
хипоксия. Лицата са извършвали движения с триене и потупване с амплитуда 1-2 cm в различни
интервали (произволна промяна) с произволни вариации в честотата между 1-4Hz. Приложимост:
Сензори OXIMAX MAXA, MAXAL, MAXP, MAXI и MAXN.

Свържете се с Covidien или местен сервизен център за списък от мрежата със
спецификации за точността при измерване на кислородната сатурация на
Nellcor™ за всички сензори Nellcor™, използвани със системата за наблюдение.
Можете да намерите софтуерно копие на www.covidien.com.
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Общи характеристики

10.8. Аларми
Елемент

Звукова аларма

Визуална аларма

Аларми с висок
приоритет

Звуков шаблон, който се
повтаря на всеки 5
секунди.

Мигащ червен светодиод

Аларма със среден
приоритет

Троен звуков сигнал, който
се повтаря на всеки 10
секунди.

Мигащ жълт светодиод

Предупредителни
аларми

Няма звукова аларма

Няма светлинна индикация

10.9. Общи характеристики
Елемент

Стойност

Размери на устройството

213 mm (ш) x 137 mm (д) x 55mm (д)
[8,4in (ш) x 5,4in (д) x 2,2 (д)]

Тегло на устройството

1,0 kg (2,2 lb.)

Размери с опаковката

370mm (ш) x 200mm (д) x 125mm (д)
[14,1in (ш) x 7,1in (д) x 2,0 (д)]

Тегло с опаковката

2,10 kg (4,6 lb.)

Работна температура

0° C до 40° C (32° F до 104° F)
Мониторът трябва да работи поне 20 минути
при поставяне в среда с околна температура 20° C
(-4° F) до 50° C (122° F).

Работно налягане и
надморска височина

1250 фута (381m) под морското равнище до
15000 фута (4572m) над морското равнище
(430 mmHg до 795 mmHg) без захранване
1250 фута (381m) под морското равнище до
9843 фута (3000m) над морското равнище
(430 mmHg до 795 mmHg) със захранване

Работна влажност

Околна относителна влажност без
кондензация в диапазона от 10% до 95%
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Класификация на оборудването

Елемент

Стойност

Температура за съхранение
и транспортиране

-20° C до +70° C (-4° до 158°F)

Налягане и надморска
височина за съхранение и
транспортиране

Да се съхранява при надморска височина в
диапазона 1250 фута (381m) под морското
равнище до 50000 фута (15240m) над морското
равнище (430 mmHg to 795 mmHg).

Влажност за съхранение и
транспортиране

Околна относителна влажност без
кондензация в диапазона от 10% до 90%

Време за зареждане

До 60 секунди

Време за стабилизиране (от
условия на съхранение до
работа)

До 2 часа

10.10. Класификация на
оборудването
Елемент

Стойност

Видове защита срещу токов
удар

Клас 2

Степен на защита срещу
токов удар

Защита срещу дефибрилатор тип BF

Работен режим

Непрекъснат

Степен на защита срещу
проникване на вещества и
вода

Корпусът на монитора има защита IP54
(защитен срещу прах и разливи на вода), когато
са затворени вратите на всички портове.
Нивото на защита от прах е намалено от ниво 5
на ниво 3 (защитен срещу твърди частици над
2.5mm в диаметър) при използване със
сензорите за SpO2, посочени в Таблица 7.
Модели и размери на пациенти при използване
на сензор за SpO2 Nellcor на страница 85 за
среда на EMS.
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Съответствие

10.11. Съответствие
Този продукт е проектиран да отговаря на следните стандарти:
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•

UL 60601-1

•

IEC 60601-1-2

•

IEC 60601-2-49

•

IEC 60601-1-12

•

IEC 60601-1-6

•

IEC 60601-1-8

•

ISO 80601-2-61

•

ISO 80601-2-55

•

ISO 15223-1

•

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive 2002/96/EC
(Директива за отпадъчното електрическо и електронно оборудване
(WEEE) 2002/96/EC)

•

Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances
(ROHS) in electrical and electronic equipment - 2011/65/EU (Директива за
ограничено използване на определени опасни вещества (ROHS) в
електрическо и електронно оборудване - 2011/65/EU)

•

IEC 62133

•

UN 38.3

•

EN 301 489-1 V1.9.2

•

RTCA/DO-160F

•

IATA Lithium Battery Guidance Document - Transport of lithium Metal and
Lithium Ion Batteries (Документ на IATA с напътствия относно
Преносим респираторен монитор Capnostream™35

Електромагнитна устойчивост

литиевите батерии - Транспортиране на литиеви и литиево йонни
батерии)

10.12. Електромагнитна устойчивост
Мониторът отговаря на IEC 60601-1-2.
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.
Таблица 26. Ръководство и декларация на производителя - електромагнитни
емисии
Тест на емисии

Радиочестотни емисии
CISPR 11

Радиочестотни емисии
CISPR 11

Съответствие

Електромагнитна среда указания

Група 1

Мониторът 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.

Клас В

Хармонични емисии
IEC 61000-3-2

Съответства

Колебания на
напрежението/емисии
на трептене IEC 61000-33

Съответства

Преносим респираторен монитор Capnostream™35

Мониторът е подходящ за
използване във всички
помещения, освен домашни, и
такива, които са директно
свързани към обществената
нисковолтова
електропреносна мрежа,
използвана за битови цели.
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Таблица 27. Указания и декларация на производителя – електромагнитна
устойчивост
Тест за
устойчивост

Тестово ниво
IEC 60601

Ниво на
съответствие

Електромагнитна
среда - указания

Електростатичен
разряд (ESD)
IEC 61000-4-2

± 6 kV контакт

± 6 kV контакт

± 8 kV въздух

± 8 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 %.

Електрически
бърз преходен
процес/пакет
импулси
IEC 61000-4-4

± 2 kV за
електрозахранващи
линии

± 2 kV за
електрозахранващи
линии

±1 kV за
входни/изходни
линии

±1 kV за
входни/изходни
линии

Пренапрежение
IEC 61000-4-5

± 1 kV линия(и) до
линия(и)

± 1 kV линия(и) до
линия(и)

± 2 kV линия(и) към
земя

± 2 kV линия(и) към
земя
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Качеството на
мрежовото
електрозахранване
трябва да е като това
на типична
промишлена или
болнична среда.
Качеството на
мрежовото
електрозахранване
трябва да е като това
на типична
промишлена или
болнична среда.
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Тест за
устойчивост

Тестово ниво
IEC 60601

Ниво на
съответствие

Електромагнитна
среда - указания

Спадове на
напрежението,
кратки
прекъсвания и
вариации на
напрежението
на входни
захранващи
линии
IEC 61000-4-11

<5 % UT1

<5 % UT

(>95 % пад на UT) за
0,5 цикъл

(>95 % пад на UT) за
0,5 цикъл

40 % UT (60 % пад
на UT) за 5 цикъла

40 % UT (60 % пад
на UT) за 5 цикъла

70 % UT (30 % пад
на UT) за 25 цикъла

70 % UT (30 % пад
на UT) за 25 цикъла

<5 % UT (>95 % пад
на UT) за 5 сек.

<5 % UT (>95 % пад
на UT) за 5 сек.

Качеството на
мрежовото
електрозахранване
трябва да е като това
на типична
промишлена или
болнична среда. Ако
потребителят на
монитора изисква
продължителна
работа по време на
прекъсвания на
захранването, се
препоръчва
респираторът да се
захранва от
непрекъсващо
електрозахранване
или батерия.

3 A/m

3 A/m

Магнитно поле
на мрежовата
честота (50/60
Hz) IEC 61000-4-8
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Магнитните полета
на мрежовата
честота трябва да са
на нива, характерни
за типично
помещение в
типична
промишлена или
болнична среда.
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Тест за
устойчивост

Тестово ниво
IEC 60601

Ниво на
съответствие

Електромагнитна
среда - указания

Осъществени RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms 150 kHz до
80 MHz

3V

Портативно и
мобилно
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Тест за
устойчивост

Тестово ниво
IEC 60601

Ниво на
съответствие

Електромагнитна
среда - указания

61000-4-3

20 V/m, 1 kHz
модулация 80 MHz
до 2.5 GHz (според
ISO 80601-2-55, 1-во
изд.)

20 V/m

радиочестотно
комуникационно
оборудване не
трябва да се
използва близо до
никоя част на
монитора,
включително и
кабелите, която е на
разстояние по-малко
от
препоръчителното
разстояние за
отдалеченост,
изчислено от
уравнението,
приложимо за
честотата на
предавателя.
Препоръчителни
разстояния за
отдалеченост:
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
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
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Стойностите за
напрегнатост на
полето от фиксирани
радиочестотни
предаватели,
211
определени чрез
обследване на
електромагнитната
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Тест за
устойчивост

Тестово ниво
IEC 60601

Ниво на
съответствие

Електромагнитна
среда - указания
Могат да възникнат
смущения в близост
до оборудване,
обозначено със
следния символ:

1

UT е мрежовото напрежение AC преди прилагане на тестовото ниво.

При 80 MHz и 800 MHz се прилага по-високия честотен обхват.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тези указания може да не са приложими при всички ситуации.
Електромагнитното разпространение се влияе от поглъщането и отразяването от
сгради, предмети и хора.
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 монитора, надвиши
даденото по-горе приложимо ниво на радиочестотно съответствие, мониторът 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 монитора.
b
Над честотния диапазон от 150 kHz до 80 MHz стойностите на напрегнатост на полето
трябва да са по-малки от [V1] V/m.
2

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.
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Таблица 28.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

80 MHz до
800 MHz

800 MHz до
2,5 GHz

d= 1,2√𝑷𝑷

d= 1,2√𝑷𝑷

d= 2,3√𝑷𝑷

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.
При 80 MHz и 800 MHz се прилага разстояние на отдалеченост за по-високия
честотен диапазон.

1

ЗАБЕЛЕЖКА: Тези указания може да не са приложими при всички ситуации.
Електромагнитното разпространение се влияе от поглъщането и отразяването
от сгради, предмети и хора.
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11. Настройки на здравното
заведение
11.1. Настройки по подразбиране
на здравното заведение
Стандартните настройки на здравното заведение осигуряват начин за
потребителите в дадено здравно заведение да поддържат дефинирани от
здравното заведение настройки, дори при изключване на монитора.
Например, ако мониторът се използва в отделение, което изисква специфични
граници на алармите, определени имена на събития или други настройки, те
могат да бъдат зададени в стандартните настройки на здравното заведение.
По този начин се избягва нуждата от постоянна промяна на настройките.

11.1.1. Смяна на настройки по
подразбиране на здравното
заведение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
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 наблюдавани в сервизен режим, дори ако
мониторът е свързан към тях. (Мониторът влиза в сервизен режим след
въвеждане на сервизна парола.) Следователно можете да отстраните линията
за проби от пациента или да я изключите от монитора, когато го поставяте в
сервизен режим. Няма да бъдат записвани данни, докато мониторът е в режим
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на сервизно обслужване, и поради това опитът за мониториране, докато сте в
режим на сервизно обслужване, ще доведе до проблем с липсващи данни.
Стандартните настройки на здравното заведение могат да се променят с
помощта на следните стъпки:
1.

Натиснете бутона Menu (Меню) на предния панел на монитора.

2.

Придвижете се и изберете Setup (Настройка) на екрана за настройка на
менюто.

3.

Придвижете се и изберете Service (Сервиз) на екрана за настройка на
менюто.

4.

Въведете сервизната парола и изберете Done (Готово).

5.

Придвижете се и изберете Institutional Defaults (Стандартни настройки
на здравното заведение).

6.

Придвижете се и променете желаните стандартни настройки в
съответния раздел. Разделите са: Alarms (Аларми), Trend (Тренд), Monitor
(Монитор), Parameters (Параметри).

7.

След като направите промяната в настройките на устройството в
сервизен режим, то спира и се налага рестартиране.

Вижте по-долу специфичните данни относно тези типове стандартни
настройки на здравното заведение.

11.1.2. Стандартни настройки на здравното
заведение в режим EMS
Всички зададени стандартни настройки на болничното заведение при режим
EMS остават в сила само докато мониторът е в режим EMS. При деактивиране
на режима EMS стандартните настройки са фабричните (ако не бъдат
направени промени в стандартните настройки на здравното заведение при
деактивиран режим EMS) или зададените по подразбиране, когато EMS е
деактивиран. Аналогично, ако бъдат направени промени в стандартните
настройки, при деактивиран EMS, промените не се отразяват, когато
мониторът е в режим EMS. Следователно, ако е необходимо, болничното
Преносим респираторен монитор Capnostream™35
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заведение може да поддържа два набора от стандартни настройки: един за
режим EMS и друг при деактивиран EMS.

11.1.3. Възстановяване на фабрични
настройки
Нулирайте монитора, за да използвате фабричните настройки, както следва:
1.

Натиснете бутона Menu (Меню) на предния панел на монитора.

2.

Придвижете се и изберете Setup (Настройка) на екрана за настройка на
менюто.

3.

Придвижете се и изберете Service (Сервиз) на екрана за настройка на
менюто.

4.

Въведете сервизната парола и изберете Done (Готово).

5.

Придвижете се и променете желаните стандартни настройки в
съответния раздел. Разделите са: Alarms (Аларми), Trend (Тренд), Monitor
(Монитор), Parameters (Параметри).

Ще се появи следният екран:
Фигура 49. Екран за възстановяване на фабрични настройки

6.
216

Изберете Reset (Нулиране), за да нулирате всички настройки на
здравното заведение до фабричните.
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Ако искате да нулирате само една или няколко настройки, се придвижете и
изберете съответните раздели и нулирайте само този раздел като натиснете
бутона Factory Defaults (Фабрични настройки) в съответния раздел.
На всички екрани за стандартни настройки на здравното заведение
натискането на Reset (Нулиране) освен това ще нулира паметта на тренда,
включително цялата база данни с информация за пациентите.

11.1.4. Импортиране/експортиране на
стандартни настройки на здравното
заведение
Стандартните настройки на здравното заведение могат да се импортират или
експортират както следва:
1.

Натиснете бутона Menu (Меню) на предния панел на монитора.

2.

Придвижете се и изберете Setup (Настройка) на екрана за настройка на
менюто.

3.

Придвижете се и изберете Service (Сервиз) на екрана за настройка на
менюто.

4.

Въведете сервизната парола и изберете Done (Готово).

5.

Придвижете се и изберете Software Support (Софтуерна поддръжка).

6.

Придвижете се и изберете Software Download>Default Transfer
(Софтуерна поддръжка >Прехвърляне на стандартни настройки).

7.

Изберете Export Defaults (Експортиране на стандартни настройки), за да
експортирате настоящите стандартни настройки на USB памет или SD
карта или Import Defaults (Импортиране на стандартни настройки), за да
импортирате настройките от USB памет или микро SD карта.

8.

Изберете устройство и натиснете Start (Старт).

9.

След като експортирането/импортирането завърши, мониторът
информира със следното съобщение: Export Completed, or Import
Completed, Shutdown and Restart the Monitor to Resume Normal Operation
(Експортирането или импортирането завърши. Спрете и рестартирайте
монитора, за да възобновите нормалната работа).
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10.

Изберете Home (Начало), за да се върнете към началния екран.

11.1.5. Настройки на алармите на монитора
Изберете Factory Defaults (Стандартни фабрични настройки). Деф.: Екрани за
аларми за възстановяване на всички аларми до фабричните настройки.

11.1.5.1. Граници на аларма
Фабричните настройки по подразбиране за граници на аларма за
възрастни/деца и бебета/новородени са дадени по-долу. В колоната за
диапазон се показват мерните единици.
Таблица 29. Стандартни фабрични граници на алармите
Параметър

Възрастни

Всички
детски
групи

Бебета/
новородени

Диапазон на
алармата

Висока граница
на EtCO2

60

60

60

5-150 mmHg

Ниска граница
на EtCO2

8

8

20

0-145 mmHg

Висока граница
на RR

50

40

80

5-150 bpm

Ниска граница
на RR

3

10

12

0-145 bpm

Не се
разпознава
дишане

30

20

15

10-60 сек.

Висока граница
на SpO2

100

100

98

25-100%
сатурация

Ниска граница
на SpO2

85

85

85

20-95%
сатурация

Висока пулсова
честота

140

140

200

25-250 bpm

Ниска пулсова
честота

50

50

100

20-245 bpm
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Параметър

Възрастни

Всички
детски
групи

Бебета/
новородени

Диапазон на
алармата

IPI Low
(Нисък IPI)

3

3

Не е налично

1-9 или OFF
(ИЗКЛ.)

SatSeconds

100

100

OFF (ИЗКЛ.)

10, 25, 50, 100
или Off
(изкл.)

В раздела Alarm Limits (Граници на алармите) можете а активирате или
деактивирате произволна аларма както следва:
1.

Натиснете бутона Menu (Меню) на предния панел на монитора.

2.

Придвижете се и изберете Setup (Настройка) на екрана за настройка на
менюто.

3.

Придвижете се и изберете Service (Сервиз) на екрана за настройка на
менюто.

4.

Въведете сервизната парола и изберете Done (Готово).

5.

Придвижете се и изберете Institutional Defaults>Trend (Стандартни
настройки на здравното заведение>Тренд).

6.

Придвижете се и изберете набора Alarm Limits (Граници на аларма),
който включва съответната аларма.

7.

Придвижете се и изберете съответната аларма.

8.

Придвижете се и натиснете бутона Enable (Активиране), за да активирате
алармата, ако в момента е деактивирана. Ако съответната аларма в
момента е активирана, бутонът ще показва Disable (Деактивиране).
Изберете бутона Disable (Деактивиране), за да деактивирате алармата.
Ако съответната аларма в момента е деактивирана, бутонът ще показва
Enable (Активиране). Изберете бутона Enable (Активиране), за да
активирате алармата.

Тази промяна ще се приложи само за набора, за който е направена, а не за
всички набори. Например, ако деактивирате алармата за високо ниво на RR на
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деца, възраст 1-3 години, тя ще може да се избира за други педиатрични
пациенти и за възрастни.
Ако границата на алармата, която искате да промените е IPI, обърнете
внимание, че само следните граници за аларма включват IPI: (граници за
аларма за възрастни, деца 1-3 години, деца 3-6 години, деца 6-12 години или
граници за аларма за възрастни). IPI не се предлага за бебета/новородени.

11.1.5.2. Настройки за приоритет на алармата
Параметър

Варианти

Фабрична настройка
по подразбиране

EtCO2 High
(Висока граница на EtCO2)

Среден, висок

Висок

EtCO2 Low
(Ниска граница на EtCO2)

Среден, висок

Висок

RR High
(Висока граница на RR)

Среден, висок

Висок

RR Low
(Ниска граница на RR)

Среден, висок

Висок

No Breath Detected (Не се
разпознава дишане)

Среден, висок

Висок

SpO2 High
(Висока граница за SpO₂)

Среден, висок

Висок

SpO2 Low
(Ниска граница за SpO₂)

Среден, висок

Висок

Pulse Rate High
(Висока пулсова честота)

Среден, висок

Висок

Pulse Rate Low
(Ниска пулсова честота)

Среден, висок

Висок

IPI Low
(Нисък IPI)

Среден, висок

Висок

CO2 Error (Грешка на CO2)

Среден, висок

Среден

Pulse Not Found
(Не се открива пулс)

Среден, висок

Среден
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Параметър

Варианти

Фабрична настройка
по подразбиране

FilterLine Blockage
(Блокиране на FilterLine)

Среден, висок

Среден

Battery Low
(Изтощена батерия)

Среден, висок

Среден

Communications Stopped
(Няма комуникация)

Среден, висок

Среден

System Reset - Check
Settings
(Нулиране на системата проверете настройките)

Среден, висок

Среден

SpO2 Error (Грешка в SpO₂ )

Среден, висок

Среден

SpO2 Sensor Not On Patient
(Сензорът за SpO₂ не е на
пациента)

Среден, висок

Среден

Replace SpO2 Cable
(Сменете кабела за SpO2)

Среден, висок

Среден

Check SpO2 Sensor
Connection (Проверете
връзката на сензора за
SpO2)

Среден, висок

Среден

Настройките за приоритет на алармите могат да се променят както следва:
1.

Натиснете бутона Menu (Меню) на предния панел на монитора.

2.

Придвижете се и изберете Setup (Настройка) на екрана за настройка на
менюто.

3.

Придвижете се и изберете Service (Сервиз) на екрана за настройка на
менюто.

4.

Въведете сервизната парола и изберете Done (Готово).

5.

Придвижете се и изберете Institutional Defaults>Alarms>Alarm Priority
(Стандартни настройки на здравното заведение>Приоритет на
алармите).

6.

Придвижете се до алармата, за която искате да промените приоритета и
изберете желаното ниво на приоритет.
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7.

Повторете а останалите аларми според необходимостта.

8.

Върнете се на началния екран, като натиснете бутона Home (Начало).

11.1.5.3. Настройки за конфигуриране на
дисплея
Редът на показаните по-долу параметри отговаря на появата им на екрана за
преглед на алармите и може да бъде променен в стандартните настройки на
здравното заведение. Екранът за преглед на алармите показва девет
параметъра.
Таблица 30. Параметри на екрана за преглед на алармите
Параметър
No Breath (Няма
дишане)
CO2
EtCO2
EtCO2 (спонтанна)
RR
SpO2
PR
IPI
SatSec
Настройките за конфигуриране на дисплея (редът на параметрите, по начина
по който се показват на екрана за преглед на параметрите) можете да се
промени както следва:
1.

Натиснете бутона Menu (Меню) на предния панел на монитора.

2.

Придвижете се и изберете Setup (Настройка) на екрана за настройка на
менюто.

3.

Придвижете се и изберете Service (Сервиз) на екрана за настройка на
менюто.
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4.

Въведете сервизната парола и изберете Done (Готово).

5.

Придвижете се и изберете Institutional Defaults>Alarms>Display Config
(Стандартни настройки на здравното заведение>Аларми>
Конфигуриране на дисплея).

6.

Списъкът на параметрите, който се показва на екрана за преглед на
алармите с фабричния ред на настройките, се показва в центъра на
екрана. За да промените реда, изберете желаният параметър да се
показва на първо място в списъка. След това продължете с параметъра,
който искате да се показва на второ място на екрана и т.н.

7.

Това се извършва чрез придвижване и щракване на първия ред,
последвано от придвижване до желания параметър за първо място и
натискане на Enter. Това води до смяна на избрания параметър с
посочения за първо място; няма да се извърши придвижване на
параметрите надолу по списъка.

8.

За да промените реда на още параметри, повторете процедурата
необходимия брой пъти.

За всеки от редовете може да се избере празно място (тире), за да виждате помалко от девет параметъра.
Можете да се върнете на началния екран, като натиснете бутона Home
(Начало).

11.1.5.4. Настройки за закъснение на аларма
По-долу са изброени опциите за закъснение на алармата за следните аларми:
За всички аларми стандартното закъснение е 0 секунди; т.е алармата
прозвучава веднага.
Таблица 31. Настройки за закъснение на аларма
Параметър

Варианти

Фабрична настройка
по подразбиране

EtCO2 High (Висока
граница на EtCO₂)

0, 10, 15, 20, 30

0 сек.
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Параметър

Варианти

Фабрична настройка
по подразбиране

EtCO2 Low
(Ниска граница за EtCO₂)

0, 10, 15, 20, 30

0 сек.

RR High
(Висока граница на RR)

0, 10, 15, 20, 30

0 сек.

RR Low
(Ниска граница на RR)

0, 10, 15, 20, 30

0 сек.

SpO2 High
(Висока граница за SpO₂)

0, 10, 15, 20, 30

0 сек.

SpO2 Low
(Ниска граница за SpO₂)

0, 10, 15, 20, 30

0 сек.

Pulse Rate High
(Висока пулсова честота)

0, 10, 15, 20, 30

0 сек.

Pulse Rate Low
(Ниска пулсова честота)

0, 10, 15, 20, 30

0 сек.

IPI Low
(Нисък IPI)

0, 10, 15, 20, 30

0 сек.

Настройките за закъснение на алармата могат да се променят както следва:
1.

Натиснете бутона Menu (Меню) на предния панел на монитора.

2.

Придвижете се и изберете Setup (Настройка) на екрана за настройка на
менюто.

3.

Придвижете се и изберете Service (Сервиз) на екрана за настройка на
менюто.

4.

Въведете сервизната парола и изберете Done (Готово).

5.

Придвижете се и изберете Institutional Defaults>Alarms>Alarm Priority
(Стандартни настройки на здравното заведение>Приоритет на
алармите).

6.

Придвижете се до алармата, за която искате да промените приоритета, и
изберете желаното ниво за закъснение на алармата.

7.

Повторете а останалите аларми според необходимостта.
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8.

Върнете се на началния екран, като натиснете бутона Home (Начало).

11.1.6. Настройки за тренд на монитора
Изберете стандартните фабрични настройки в Стандартни настройки на
здравното заведение. Екранът на тренда ще възстанови всички стандартни
фабрични настройки.
Настройките на стандартния тренд могат да се променят както следва:
1.

Натиснете бутона Menu (Меню) на предния панел на монитора.

2.

Придвижете се и изберете Setup (Настройка) на екрана за настройка на
менюто.

3.

Придвижете се и изберете Service (Сервиз) на екрана за настройка на
менюто.

4.

Въведете сервизната парола и изберете Done (Готово).

5.

Придвижете се и изберете Institutional Defaults>Trend (Стандартни
настройки на здравното заведение>Тренд).

6.

Придвижете се до проблема в тренда, който искате да промените и
изберете желаното ниво.

7.

Повторете а останалите проблемни области, ако е необходимо.

8.

Можете да се върнете на началния екран, като натиснете бутона Home
(Начало).

Промяната на резолюцията на тренда ще изчисти паметта на тренда,
изтривайки всички пациентски данни на монитора.
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11.1.6.1. Настройки на главния тренд
Параметър

Варианти

Фабрична
настройка по
подразбиране

Default Increment Trend View
(Стандартен изглед на
стъпката на тренда)

1 сек., 5 сек., 15 сек.,
30 сек., 1 мин., 5 мин.,
15 мин., 30 мин., 1 час

30 сек.

Default Graphical Trend View
(Стандартен графичен изглед
на тренда)

1, 2, 4, 8, 12 часа

4 часа

Home Screen Trend Display
View (Изглед на отчитането на
тренд на началния екран)

1,2,4 часа

1 час

Default Event Marking Mode
(Стандартен режим с отчитане
на събитие)

Бърз, подробен

Подробен

Calendar/Recorded Display
Mode (Календар/режим на
записано отчитане)

Календар, записан

Календар

11.1.6.2. Събития
11.1.6.2.1. Събития при прилагане на медикаменти
Мониторът предлага следващите сбития при прилагане на медикаменти:
Fentanyl (Фентанил), Versed (Версед), Midazolam (Мидазолам), Morphine
(Морфин), Demerol (Димерол), Propofol (Пропофол), Surfactant (Повърхностно
активни вещества), други.
Ако здравното заведение изисква други или допълнителни събития, те могат
да се добавят или променят, както е показано по-долу.

11.1.6.2.2. Свързани с пациентите събития
Мониторът предлага следните събития, свързани с пациентите: Eating
(Хранене), Drinking (Пиене), Coughing (Кашлица), Ambulating (Бърза помощ),
Chest Pt (Pt на гръден кош), Turned (Обръщане) Snoring (Хъркане), Other
(Други).
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Ако здравното заведение изисква други или допълнителни събития, те могат
да се добавят или променят, както е показано по-долу.

11.1.6.2.3. Събития на интервенция
Мониторът предлага следните събития, свързани с интервенции: Oxygen
(Кислород), Suction (Аспирация), Adj Airway (Регулиране на дихателните
пътища), Narcan (Наркан), Romazicon (Ромазикон), Neb Tx (Торактомия с
небулизация), Stimulated (Стимулиран), CO2 Insuffl (Инсуфлация с CO2), ABG,
Other (Други).
Ако здравното заведение изисква други или допълнителни събития, те могат
да се добавят или променят, както е показано по-долу.
Стандартните стойности на събитията могат да се променят, както следва:
1.

Натиснете бутона Menu (Меню) на предния панел на монитора.

2.

Придвижете се и изберете Setup (Настройка) на екрана за настройка на
менюто.

3.

Придвижете се и изберете Service (Сервиз) на екрана за настройка на
менюто.

4.

Въведете сервизната парола и изберете Done (Готово).

5.

Придвижете се и изберете Institutional Defaults>Trend>Edit Event
(Стандартни настройки на здравното заведение>Тренд>Редактиране на
събития).

6.

Изберете типа на събитието, в който искате да направите промени.

7.

Показва се списъкът с имената на текущо избраните в категорията за
типа събития имена на събития.

8.

Придвижете се и изберете името на събитието, което искате да
промените.

9.

Въведете новото име и натиснете Done (Готово).
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10.

Изберете Back (Назад), за да запазите промяната. Изберете Home
(Начало), за да се върнете към началния екран.

11.1.6.3. Настройки за конфигуриране на
отчитането на дисплея
Отчитаните параметри или редът им могат да се променят в стандартните
настройки на здравното заведение.
На екраните за графични и таблични трендове можете да изберете да виждате
шест параметъра; в даден момент можете да виждате само три параметъра. За
всеки от редовете можете да изберете празно поле (тире), за да виждате помалко от шест параметъра.
За да прегледате на екрана параметрите на тренда при по-голяма пропорция
на екрана, е необходимо да направите следното:
При избор на параметри за преглед, ако изберете един и същи параметър за
много редове, този параметър ще се показва в по-голяма пропорция на
екрана на графичния тренд. Този параметър просто ще се повтори на много
редове на екрана за табличен тренд.
Процесът може да се извърши с до шест параметъра, така че всичките шест
параметъра да могат да се прегледат в по-голям формат.
Съхраненият отчет за табличен тренд показва всички параметри, с тирета,
включително недостъпните. Съхранените отчети за графичен тренд показват
само три параметъра в даден момент.
Таблица 32. Параметри на екрана за трендове
Параметър
EtCO2
RR
SpO2
PR
IPI
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Настройките за конфигурация на дисплея (редът, по който параметрите се
показват на екрана за тренд) могат да се променят както следва:
1.

Натиснете бутона Menu (Меню) на предния панел на монитора.

2.

Придвижете се и изберете Setup (Настройка) на екрана за настройка на
менюто.

3.

Придвижете се и изберете Service (Сервиз) на екрана за настройка на
менюто.

4.

Въведете сервизната парола и изберете Done (Готово).

5.

Придвижете се и изберете Institutional Defaults>Trend>Display Config
(Стандартни настройки на здравното заведение>Тренд>Конфигурация
на дисплея).

6.

В центъра на екрана се показва списък от параметрите, подредени
според фабричните настройки, така, както се показват на екраните за
тренд. За да промените реда, изберете желания параметър да се показва
на първо място в списъка. След това продължете с параметъра, който
искате да се показва на второ място на екрана и т.н. Това се извършва
чрез придвижване и щракване на първия ред, последвано от
придвижване до желания параметър за първо място и натискане на
Enter.

7.

За да промените реда на още параметри, повторете процедурата
необходимия брой пъти.

8.

Можете да се върнете на началния екран, като натиснете бутона Home
(Начало).

11.1.7. Настройки на монитора
Изберете стандартните фабрични настройки в Стандартни настройки на
здравното заведение. Екранът на монитора ще възстанови всичките му
стандартни фабрични настройки.
Следващите настройки на монитора могат да се променят в стандартните
настройки на здравното заведение: Екран на монитора.
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11.1.7.1. Главни настройки на монитора
Параметър

Варианти

Фабрична
настройка по
подразбиране

Date Format
(Формат на датата)

Dd mmm yy, mmm dd, yy
(Дд, ммм гг, ммм дд, гг)

mmm dd, yy
(ммм дд, гг)

Time Format
(Формат на часа)

12 часа, 24 часа

12 часа

Language
(Език)

английски, френски,
немски, испански,
италиански, холандски,
португалски, руски,
шведски, норвежки,
японски

английски

Alarm Volume
(Сила на звука на алармата)

Максимум, последна
настройка, изкл. звук

Last Setting
(Последна
настройка)

Reminder Signal
(Сигнал за напомняне)

Активиран, деактивиран

Disabled
(Деактивирана)

Patient Type
(Тип на пациента)

Adult (Възрастни), Pediatric
1-3 yrs (Деца 1-3 години),
Pediatric 3-6 yrs (Деца 3-6
години), Pediatric
6-12 yrs (Деца 6-12 години),
Infant/Neonatal
(Бебета/новородени)

Adult (Възрастни)

Patient Weight Unit
(Мерни единици за тегло на
пациента)

Kg, lbs

lbs

RS232 Function
(Функция RS232)

Стандартна, VueLink: Само
CO2, VueLink: IPI; VueLink:
IPI, A/hr, ODI

Стандартно

Brightness Index
(Индекс на яркост)

5,6,7,8,9,10, автоматично

Auto
(Автоматично)

Parameter Standby Mode
(Режим на готовност на
параметър)

Активиран, деактивиран

Disabled
(Деактивирана)
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Параметър

Варианти

Фабрична
настройка по
подразбиране

EMS Mode (Режим ЕМS)

Активиран, деактивиран

Активиран

Главните настройки на монитора могат да се променят както следва:
1.

Натиснете бутона Menu (Меню) на предния панел на монитора.

2.

Придвижете се и изберете Setup (Настройка) на екрана за настройка на
менюто.

3.

Придвижете се и изберете Service (Сервиз) на екрана за настройка на
менюто.

4.

Въведете сервизната парола и изберете Done (Готово). Придвижете се и
изберете Institutional Defaults>Monitor (Стандартни настройки на
здравното заведение>Монитор).

5.

Придвижете се до проблема в монитора, който искате да промените, и
изберете желаното ниво.

6.

Натиснете бутона Enter, за да се върнете към списъка с проблеми. За
настройките на и Ethernet IP settings (IP настройки на Ethernet)
използвайте бутона Back, за да се върнете към списъка с проблеми.

7.

Повторете а останалите проблемни области, ако е необходимо.

8.

Можете да се върнете на началния екран, като натиснете бутона Home
(Начало).

11.1.7.2. Настройки на интерфейса
Параметър

Варианти

Фабрична
настройка по
подразбиране

RS232 Baud Rate
(Скорост в бодове на RS232)

Автоматично, 9.6K,
19.2K, 38.4K, 57.6K,
115.2K

Автоматично
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Параметър

Варианти

Фабрична
настройка по
подразбиране

Comm Protocol Mode
(Режим на Соmm протокол)

Microcap, Capnostream

Capnostream

English Text Report Format
(Формат на отчет с английски
текст)

Unicode

ASCII, Unicode

IP Settings
(Настройки)

DHCP активиране,
деактивиране

Активиран DHCP

Input IP address
(Входен IP адрес),
Subnet Mask (Мрежова
подмаска), Gateway
(Гейтуей), DNS Server
(DNS сървър)
Настройките на интерфейса на монитора могат да се променят както следва:
1.

Натиснете бутона Menu (Меню) на предния панел на монитора.

2.

Придвижете се и изберете Setup (Настройка) на екрана за настройка на
менюто.

3.

Придвижете се и изберете Service (Сервиз) на екрана за настройка на
менюто.

4.

Въведете сервизната парола и натиснете Done (Готово). Придвижете се и
изберете Institutional Defaults>Monitor>Interfaces (Стандартни
настройки на здравното заведение>Монитор>Интерфейси).

5.

Придвижете се до проблема в интерфейса на монитора, който искате да
промените и изберете желаното ниво.

6.

Натиснете бутона Enter, за да се върнете към списъка с проблеми. За да
настроите нивата на визуална аларма за A/hr, използвайте бутона Back
(Назад), за да се върнете към списъка с проблеми.

7.

Повторете за останалите проблемни области, ако е необходимо.
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8.

Можете да се върнете на началния екран, като натиснете бутона Home
(Начало).

11.1.8. Конфигурация на началния екран
Устройството осигурява опция за избор на конфигурацията на началния
екран, която най-добре отговаря на нуждите ви. Вижте 2.3.5 Опции на екрана за
отчитане на мониторирането на страница 26 за списък на конфигурациите.
Началният екран може да се промени, както следва:
1.

Натиснете бутона Menu (Меню) на предния панел на монитора.

2.

Придвижете се и изберете Setup (Настройка) на екрана за настройка на
менюто.

3.

Придвижете се и изберете Service (Сервиз) на екрана за настройка на
менюто.

4.

Въведете сервизната парола и натиснете Done (Готово). Придвижете се и
изберете Institutional Defaults>Monitor>Home Screen Config
(Стандартни настройки на здравното заведение>Монитор>
Конфигурация на началния екран).

5.

Ще се покаже първата опция за началния екран. С помощта на десния
бутон за посока превъртете надолу между опциите на началния екран,
докато достигнете онази, която искате да използвате като стандартна за
началния екран.

6.

След като се покаже избраният начален екран, натиснете Enter, за да го
изберете. Ако искате да изберете повече от един стандартен начален
екран, се придвижете до друг екран и натиснете Enter, за да изберете и
този екран. След като изберете окончателния стандартен начален екран,
натиснете бутона за посока надолу и след това бутона Enter, за да
изберете Apply (Приложи). Institutional Defaults (Стандаратни
настройки на здравното заведение): Показва се екранът Monitor
(Монитор).

7.

Натиснете Home (Начало), за да се върнете на началния екран. Ще бъдете
помолени да спрете устройството. Когато мониторът се включи отново
след изключване, избраният начален екран ще бъде стандартният. Ако
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изберете повече от един стандартен начален екран, можете да
превключвате избраните начални екрани като използвате бутоните за
посока.

11.1.9. 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, изберете CO2 в стандартните настройки на здравното
заведение: Екран на параметрите.

Забележка:
Изберете стандартните фабрични настройки в стандартни
настройки на здравното заведение. Екранът на параметрите ще
възстанови всички фабрични настройки на параметрите.
Параметър

Варианти

Фабрична настройка по
подразбиране

CO2 Unit
(Мерни единици на CO2)

mmHg, kPa, Vol%

mmHg

BTPS (телесна температура и
налягане, наситени)

Вкл./Изкл.

Вкл.

PumpOff Timeout (min)
(Изтичане на времето за
изключване на помпата
(мин.))

5, 10, 15, 30

15

CO2 Waveform Scale
(крива на CO2) (mmHg)

20, 60, 120, 150,
автоматично

60

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

A/hr Visual Alert Level
(Ниво на визуалната аларма
за A/hr)

1 – 99

10
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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. Мониторът 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.

Настройките на параметрите на CO2 могат да се променят както следва:
1.

Натиснете бутона Menu (Меню) на предния панел на монитора.

2.

Придвижете се и изберете Setup (Настройка) на екрана за настройка на
менюто.

3.

Придвижете се и изберете Service (Сервиз) на екрана за настройка на
менюто.

4.

Въведете сервизната парола и изберете Done (Готово). Придвижете се и
изберете Institutional Defaults>Parameters>CO2 (Стандартни настройки
на здравното заведение>Параметри>CO2).

5.

Придвижете се до параметъра на CO2, за който искате да направите
промени, и изберете желаната стойност.

6.

Натиснете бутона Enter, за да се върнете към списъка с проблеми.
Повторете за останалите параметри, ако е необходимо.

7.

Можете да се върнете на началния екран, като натиснете бутона Home
(Начало).

11.1.10. 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.

Забележка:
Изберете стандартните фабрични настройки в стандартни
настройки на здравното заведение. Екранът на параметрите ще
възстанови всички фабрични настройки на параметрите.
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Параметър

Варианти

Фабрична настройка
по подразбиране

Pulse Tone (Тон на пулса)

Вкл./Изкл.

Изкл.

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

0 – 100, 50 – 100

50 – 100

SpO2 Scale for Trend Display
(bpm) (Скала за SpO₂ при
отчитане на тренда (удари в
минута))

150, 300

150

ODI Visual Alert Level (Ниво на
визуалната аларма за ODI)

1 – 99

10

Можете да промените настройките на параметрите за SpO2 както следва:
1.

Натиснете бутона Menu (Меню) на предния панел на монитора.

2.

Придвижете се и изберете Setup (Настройка) на екрана за настройка на
менюто.

3.

Придвижете се и изберете Service (Сервиз) на екрана за настройка на
менюто.

4.

Въведете сервизната парола и изберете Done (Готово). Придвижете се и
изберете Institutional Defaults>Parameters>SpO2 (Стандартни
настройки на здравното заведение>Параметри>SpO2).

5.

Придвижете се до параметъра на SpO2, в който искате да направите
промени, и изберете желаната стойност.

6.

Натиснете бутона Enter, за да се върнете към списъка с проблеми.
Повторете за останалите параметри, ако е необходимо.

7.

Можете да се върнете на началния екран, като натиснете бутона Home
(Начало).
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11.1.11. Настройки на параметрите задаване на цветове
Устройството осигурява опция да зададете цветовете на параметрите, които
имат визуално отчитане.
1.

Натиснете бутона Menu (Меню) на предния панел на монитора.

2.

Придвижете се и изберете Setup (Настройка) на екрана за настройка на
менюто.

3.

Придвижете се и изберете Service (Сервиз) на екрана за настройка на
менюто.

4.

Въведете сервизната парола и натиснете Done (Готово). Придвижете се и
изберете Institutional Defaults>Parameters>Set Colors (Стандартни
настройки на здравното заведение>Параметри>Задаване на цветове).

5.

Придвижете се до параметъра, чийто цвят искате да промените и
натиснете бутона за дясна посока, за да изберете друг цвят. Придвижете
се до цвета, натиснете Enter и след това се придвижете и натиснете Apply
(Приложи).

6.

Натиснете бутона Back (Назад), за да се върнете към параметрите.
Повторете за останалите параметри, ако е необходимо.

7.

Можете да се върнете на началния екран, като натиснете бутона Home
(Начало).
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12. Приложение А Клинични
проучвания на пулсова
оксиметрия
12.1. Въведение в клиничните
проучвания
Този раздел представя данни от клинични проучвани, проведени с прилеглова
система за респираторно наблюдение на пациента Nellcor™, оборудвана с
модул за пулсов оксиметър, използван в Capnostream™35.
Клиничните проучвания са проведени в съответствие с EN ISO80601-2-61:2011,
за да демонстрират точността на пулсовата оксиметрия за сензорите Nellcor™
OxiMax, които се използват с този модул за пулсова оксиметрия при условия с
и без движение.

12.2. Въведение в клиничните
проучвания
12.2.1. Методология за хипоксия
(Проучвания за точност, ниско
насищане и движение)
Общата цел на проучването с инвазивно контролирана десатурация е да
потвърди точността на измерените SpO2 и честота на пулса в сравнение със
стандартно измерване на SaO2 в кръвта чрез CO- оксиметър и ЕКГ. Това се
постига чрез двойно наблюдение на стойностите на SpO2 и SaO2 в диапазон за
точност на SaO2 от 70% до 100% в група от здрави възрастни доброволци. Част
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от вдишвания кислород (FiO2), който се подава към подложените на теста, се
променя, за да се получи серия от периоди на целево стабилно състояние на
сатурация. Периодично се вземат проби артериална кръв чрез артериален
катетър, които се използват за сравнение.
В съответствие с EN ISO80601-2-61:2011 се извършва десатурация до 70% в
постепенен непрекъснат процес, с който се цели множество плата на
сатурация (например 98, 90, 80 и 72%). В тези проучвания се вземат шест
артериални проби 20 секунди след навлизане във всяко от платата, което води
до общо 24 проби за тестов субект. Всяка проба се взема при едновременно
отчитане на данни за SpO2, които се маркират за директно сравнение с COоксиметрията.
Крайният върхов CO2, честотата на дишане, шаблонът на дишане и
електрокардиограмата се наблюдават непрекъснато по време на
изследването.

12.2.2. Методология с ниска сатурация
(Само при проучване на ниска
сатурация)
Методологията и целта на проучването с ниска сатурация са същите, както при
методологията за хипоксия 12.2.1 Методология за хипоксия (Проучвания за
точност, ниско насищане и движение) на страница 238. Десатурацията обаче е
60%, вместо 70%. Тази ниска сатурация се постига чрез добавяне на ново
плато при 60% SaO2 чрез увеличаване на диапазона от 70 до 100% на 60 до
100%. Това води до приблизително 30 артериални проби, вместо 24 за това
изследване.

12.2.2.1. Методология при движение (Само при
проучване с движение)
Стандартните движения включват потупване и/или потриване на апериодични
интервали с амплитуди от 1-2 cm и 1-4 Hz с произволно изменение в честотата
за стимулиране на физиологично движение. В това проучване изследваното
лице получава инструкции да потупва с върха на пръста, за да поддържа
движението постоянно върху специална подложка и да предотврати ръката да
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почива върху подложката между движенията, така че само съответни
потупвания да се регистрират от системата на подложката с налягане.
Всяко от платата (70 до 100%) има интервал от потупване и потриване. В това
проучване редът на потупванията и потриванията се редува между отделните
подложени на изследване лица.
За да уловят движението на изследваните лица, са използвани две камери.
Тези видеоклипове са прегледани, за да се определи дали точките с данни
трябва да се отстранят, ако не са достигнати подходящи амплитуди по време
на кръвните проби.

12.3. Резултати от клиничните
проучвания
12.3.1. Точни резултати (Без движение)
Следващото обобщение описва демографската информация на изследваните
лица, записани за проучването на точността и ниската сатурация на MAXA,
MAXN и MAXFAST: Анализирани са общо 11 изследвани лица, 5 (45%) мъже и
6 (55%) жени. Средната възраст на изследваните лица е 31.8 ± 5.2 години, в
диапазон от 25 до 42 години. Двама от изследваните лица имат тъмна
пигментация (тъмно маслинена до изключително тъмна). Теглото им варира от
49 kg до 103.6 kg, а височината от 143.5 cm до 192 cm.
Следващото обобщение описва демографската информация на изследваните
лица, записани за проучване на сензора SC-A: Анализирани са общо 16 лица.
От тях 6 (37.5%) мъже и 10 (62.5%) жени, записани за проучването. Средната
възраст на участниците е 31.44 ± 6.7 години, в диапазон между 24 до 42 години.
Три от изследваните лица имат тъмна пигментация (тъмно маслинена до
изключително тъмна). Теглото им варира от 48.7 kg до 96.9 kg, а височината от 143.5 cm до 188 cm.
Следващото обобщение описва демографската информация на лицата,
записани в проучването за всички останали сензори (посочени в Таблица 33.
Резултати за точността при измерване на SpO2 (Без движение)).
Анализирани са общо 11 лица. От тях 4 (36.4%) мъже и 7 (63.6%) жени,
записани за проучването. Средната възраст на участниците е 30.36 ± 7.85
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години в диапазона 22 до 46 години. Три от изследваните лица имат тъмна
пигментация (тъмно маслинена до изключително тъмна). Теглото им варира
между 58.4 kg до 114.4 kg, а височината - от 159 cm до 187 cm.
Можете да намерите резултатите за точност на SpO2в Таблица 33. Резултати
за точността при измерване на SpO2 (Без движение). ARMS (Средно
квадратична стойност на точността) се използва за описване на точността на
пулсовата оксиметрия, която се влияе от основата и прецизността. Както
можете да видите от таблицата,SpO2 удовлетворява критериите за точност за
всички от изброените сензори по време на условия без движение.
Таблица 33. Резултати за точността при измерване на SpO2 (Без движение)
Сензор

Движение

# от
точки
за
данни

ARMS
(%)

SpO2,
критерии
за приемане

Успешно/
неуспешно

70%-100%
(%)

MAXA

Не

976

1,54

≤2.0

Успешно

MAXN

Не

723

1,41

≤2.0

Успешно

MAXFAST

Не

235

1,42

≤2.0

Успешно

SC-A

Не

659

1,86

≤2.0

Успешно

DS100A

Не

411

2,16

≤3.0

Успешно

OxiCliq-A

Не

480

1,58

≤2,5

Успешно

D-YSE

Не

458

1,96

≤3,5

Успешно

Забележка:
Всички отделни пациенти са представени от уникален цвят на
графиките. Идентификационните номера на пациентите са
посочени в легенда от лявата страна на всяка от графиките.

Преносим респираторен монитор Capnostream™35

241

Резултати от клиничните проучвания

Фигура 50. Модифициран Bland-Altman за SpO2 (Всички данни - без движение):
SaO2 срещу. (SpO2 - SaO2)

Етикет

Описание

1

SpO2 - SaO2 (%)

2

SaO2 (%)

3

Горни 95% LoA

4

Средна основа

5

Долни 95% LoA

Известно е, че пулсовите оксиметри работят по-добре при по-високи нива на
сатурация, в сравнение с ниската крайна стойност. Въпреки това, при
представяне на ARMS общата методология е да се осигурят данни в целия
диапазон (70% до 100%). Следващите данни са представени, за да покажат
всяка декада, която включва стойности за RMSD (разлика в средно
квадратичната стойност) и N. RMSD и ARMS са същите. ARMS се използва за
обобщени данни в цялото проучване, за да представят точността на системата,
а RMSD се използва като общ термин. Няма данни за приемане, които се
свързват с нивата на хипоксия в декадите, които се представят с RMSD. При
Таблица 34. RMSD на SpO2 за декада (Без движение), SpO2 RMSD се представя за
декада.
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Таблица 34. RMSD на SpO2 за декада (Без движение)
SpO2,
диапазон

100%-90%

89%-80%

79%-70%

N

1693

1037

1212

RMSD (%)

1,46

1,66

2,01

Използваните в проучването плата са 70 - 76, 76.01 - 85, 85.01 - 94 и >94%, както
е представено в Таблица 35. RMSD на SpO2 за плато (Без движение), по-долу.
Таблица 35. RMSD на SpO2 за плато (Без движение)
SpO2,
диапазон

Плато на
стайната
температура

90%
плато

80%
плато

70%
плато

N

978

1102

1034

828

RMSD (%)

1,27

1,65

1,69

2,15

12.3.2. Резултати за точността в клиничното
проучване (Ниска сатурация)
Резултатите за точността на SpO2 можете да видите в Таблица 36 за диапазон
на SaO2 от 60 до 80%. Както можете да видите от таблицата, SpO2
удовлетворява критериите за приемане за сензорите МАХА, МАХN и MAXFAST
при условия на ниска сатурация.
Таблица 36. Резултати за точност на SpO2 (60 до 80% SaO2, ниска сатурация)
Сензор

Движение

# от
точки
за
данни

ARMS
(%)

SpO2,
критерии за
приемане
60%-80%
(%)

Успешно/
неуспешно

MAXA

Не

610

2,40

≤3,0

Успешно

MAXN

Не

453

1,92

≤3,0

Успешно

MAXFAST

Не

143

2,41

≤3,0

Успешно
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Сензор

Движение

# от
точки
за
данни

ARMS
(%)

SpO2,
критерии за
приемане
60%-80%
(%)

Успешно/
неуспешно

ВСИЧКИ

Не

1206

2,24

≤3,0

Успешно

Модифицирани графики за Bland-Altman за всички данни са представени в
Фигура 51. Модифициран Bland-Altman за SpO2 (Всички данни - ниска
сатурация): SaO2 срещу. (SpO2 - SaO2).

Забележка:
Всички отделни пациенти са представени от уникален цвят на
графиките. Идентификационните номера на пациентите са
посочени в легенда от лявата страна на всяка от графиките.
Фигура 51. Модифициран Bland-Altman за SpO2 (Всички данни - ниска
сатурация): SaO2 срещу. (SpO2 - SaO2)

Етикет

Описание

1

SpO2 - SaO2 (%)

2

SaO2 (%)

3

Горни 95% LoA

4

Средна основа
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5

Долни 95% LoA

При Таблица 37, SpO2 RMSD е представен за декада. В следващата таблица
Таблица 38 RMSD е представен за плато.
Таблица 37. RMSD на SpO2 за декада (Ниско насищане)
Диапазон на SpO2

80%-70%

69%-60%

N

637

569

RMSD (%)

1,73

2,69

Таблица 38. RMSD на SpO2 за плато (Ниско насищане)
Диапазон на SpO2

70% плато

60% плато

N

506

483

RMSD (%)

1,93

2,79

12.3.3. Резултати за точност от клиничните
проучвания (Движение)
Следва описание на демографската информация за участвалите в проучването
изследвани лица. Изследвани са общо 14 лица - 5 (35.7%) мъже и 9 (64.3%)
жени. Средната възраст е 31.57 ± 6.8 години в обхват от 24 до 42 години.
Три от изследваните лица имат тъмна пигментация (тъмно маслинена до
изключително тъмна). Теглото им варира от 48.7 kg до 88.6 kg, а височината от 143.5 cm до 185 cm.
Резултатите за точността на SpO2 и пулсовата честота при движение са
представени в Таблица 39. Както е показано в таблицата, SpO2 удовлетворява
критериите за приемане на сензорите MAXA и MAXN при движение.
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Таблица 39. Резултати за точност на SpO2 при движение
Сензор

Движение

# точки
за
данни

ARMS
(%)

Критерии за
приемане на
SpO2,

Успешно/
неуспешно

70%-100%
(%)
MAXA

Да

637

1,70

≤3,0

Успешно

MAXN

Да

618

2,76

≤3,0

Успешно

ВСИЧКИ

Да

1255

2,28

≤3,0

Успешно

Модифицирана графика за Bland-Altman за данните можете да видите в
Фигура 52. Модифициран Bland-Altman за SpO2 (Всички данни - движение): SaO2
срещу. (SpO2 - SaO2).
Фигура 52. Модифициран Bland-Altman за SpO2 (Всички данни - движение):
SaO2 срещу. (SpO2 - SaO2)

Етикет

Описание

1

SpO2 - SaO2 (%)

2

SaO2 (%)

3

Горни 95% LoA

4

Средна основа

5

Долни 95% LoA
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Известно е, че пулсовите оксиметри работят по-добре при по-високи нива на
сатурация, в сравнение с ниската крайна стойност. Въпреки това, при
представяне на ARMS общата методология е да се осигурят данни в целия
диапазон (70% до 100%). Следващите данни са представени, за да покажат
всяка декада, която включва стойности за RMSD и N. Няма данни за приемане,
които се свързват с нивата на хипоксия в декадите. При Таблица 40, SpO2 RMSD
се представя за декада.
Таблица 40. RMSD на SpO2 за декада
Диапазон на SpO2

100%-90%

89%-80%

79%-70%

N

589

322

344

RMSD (%)

2,36

1,97

2,41

RMSD за всяка декада са в границите на критериите за приемане от 3%.
Използваните в проучването плата са 70 - 76, 76.01 - 85, 85.01 - 94 и >94%, както
е представено в Таблица 41.
Таблица 41. RMSD на SpO2 за плато
Диапазон на SpO2

Плато на
стайната
температура

90%
плато

80%
плато

70%
плато

N

318

330

318

289

RMSD (%)

2,61

1,96

2,19

2,33

12.4. Заключение от клиничните
проучвания
12.4.1. Без движение
Обобщените резултати показват, че наблюдаваните стойности на ARMS за
SpO2 удовлетворяват посочените спецификации (в зависимост от използвания
сензор) за модула за пулсова оксиметрия, който се прилага в устройството за
измерване на SpO2 по време на условия без движение в диапазон на сатурация
на SaO2 от 70 до 100%.
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Обобщените резултати показват, че за диапазона на сатурация от 60-80% за
SpO2 е удовлетворен критерият за точност на модула за пулсова оксиметрия,
използван в устройството при тестване със сензори MAXA, MAXN и MAXFAST.

12.4.2. Движение
Обобщените резултати показват, че наблюдаваните стойности на ARMS за
SpO2 удовлетворяват посочените спецификации за 3% при тестване със
сензори MAXA, MAXN в модула за пулсова оксиметрия на устройството за
измерване на SpO2 по време на движение в диапазон на сатурация на SaO2 от
70 до 100%.
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13. Приложение В Сервизна
парола на монитора
13.1. Сервизна парола на монитора
Сервизната парола е: SERV.
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Телефон: +972 2 589 9158
Безплатен телефон за САЩ: 1-888-ORIDION (1-888-674-3466)

