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Pracovní doba: pondělí až pátek, 8:00 až 17:00 (PST)

ROZBALOVACÍ NÁKRESY
Tyto nákresy použijte jako odkaz při čtení kapitol příručky.
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Obrázek F-1: Ventilátor Newport e360 s příslušenstvím

Příslušenství

Obrázek F-2: Zadní panel ventilátoru Newport e360

Zadní panel

Nastavení
pacienta
Pacient (typ)
Ideální hmotnost
Objemové
jednotky
(ml, ml/lb/kg)
Spontánní dech
Typ okruhu
Komp. úniku
Komp. podd.

Kontrola dýchacího okruhu
(pouze při ventilaci v pohotovostním
stavu) Provádí test na únik, kalibraci
poddajnosti průtokového senzoru
a test odporu
Senzory
Kalibrace senzoru průtoku
O2 Kalibrace senzoru
Rychlé nastavení*
(pouze s ventilátorem v
pohotovostním stavu)
Vytvoří výchozí nastavení ventilace

Technické údaje
Kom. protokol
Jas displeje
Soubory obrazovky
Soubory historie
událostí
Formát data
Nastavení roku
Nastavení dne
Nastavení hodiny
Nastavení minuty
Oblastní
-Nastavení
nadmořské výšky
-Jazyk
-Jednotky tlaku

*U modelu S není k dispozici

Obrázek F-3: Navigační mapa GUI
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Tlačítko ztišení alarmů a indikátor

2

Tlačítko pro resetování alarmu

3

Grafické uživatelské rozhraní

4

Kontrolka alarmu 360°

5

Tlačítko nabídky obrazovky alarmů

6

Tlačítka obrazovky GUI
•Tlačítko nabídky hlavní obrazovky
•Tlačítko nabídky rozšířených funkcí
•Tlačítko nabídky nastavení a kalibrace

7

Sloupcový graf tlaku

8

Ovládací prvky ventilace

9

Knoflík nastavení

10

Tlačítko Přijmout

11

Speciální funkce
•Tlačítko neinvazivní ventilace
•Manuální nafouknutí
•Tlačítko O2 (3 min)

12

Tlačítko režimy/typy ventilace

13

Indikátory napětí

#3

Grafické uživatelské rozhraní

POZNÁMKA: Kontrola dýchacího okruhu je dostupná pouze v pohotovostním
stavu (pouze při zapnutí).
Nepoužívejte testovací plíce pro zablokování rozdvojky pacienta při testu
kontroly okruhu.
VAROVÁNÍ: Nikdy nepřipojujte ventilátor k pacientovi, když je v
pohotovostním stavu.

- Navigace obrazovky

Obrázek F-4: Ovládací panel – anglická verze

Ovládací panel
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Oblast hlavního displeje
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Lišta sad dat

D

Dotykové tlačítko sady dat

E

Dotyková tlačítka nabídky GUI

Obrázek F-5: Obrazovka kontroly okruhu

Kontrola dýchacího okruhu
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Ventilátor e360 je ventilátor řízený vysoce výkonným mikroprocesorem, který
se snadno používá a udržuje. e360 má systém dodávky plynu s dvojitým
posilovačem, servořízený aktivní výdechový ventil, rozhraní, které se snadno
používá a grafický monitor s dotykovou obrazovkou. Elektronicky kontrolovaný
systém míchání plynu na vstupu nahrazuje tradiční pneumatické mixéry, kde
se musí plyn odvádět ze systému, aby se dodávala přesně stejná koncentrace
kyslíku. Dvojité posilovače ihned reagují na změny v nastavení FIO2. V případě,
že je vnitřní baterie ventilátoru zcela nabitá, je k dispozici přibližně 60 minut
energie ze záložního zdroje. e360 má navíc vzdálený alarm (pro přivolání sestry)
a externí připojení ztišení alarmu, rozhraní RS232 pro připojení k hlavnímu
řídicímu systému, port VGA pro připojení externího monitoru a USB port pro
nahrání softwaru a stažení uložených souborů.
OPR360U A0509

Po zapnutí e360 se spustí samočinný test (POST), který ověří integritu softwaru
a hardwaru ventilátoru. Během funkce ventilátor provádí pravidelné kalibrace
snímače tlaku a testy softwaru pro zajištění přesnosti monitorovaných
a zobrazovaných dat. Uživatelem spuštěná kontrola okruhu zajišťuje testování
úniků v systému dýchacího okruhu, měří poddajnost dýchacího okruhu
a odpor a kalibruje senzor výdechového průtoku. Uživatelem spuštěná kalibrace
senzoru testuje možnost kalibrace senzoru kyslíku a výdechového průtoku.
Všechny typy ventilace a režimy zahrnují rozsah ventilace a příslušná nastavení
alarmů pro dospělé pacienty nebo děti/kojence. e360 má nastavitelné limity
alarmu pro vysoký a nízký vrcholový tlak v dýchacích cestách, vysokou a nízkou
exspirační minutovou ventilaci/záložní ventilaci, vysokou respirační frekvenci,
práh odpojení a apnoe. Zařízení má zabudované alarmy pro monitorování
O2, senzory O2 a průtoku, nízký základní tlak, vysoký základní tlak, udržovaný
vysoký základní tlak, porušení nastavení ventilátoru, nízký stav baterie, selhání
dodávky plynu, výstrahu zařízení a přepínač napájení.
Ventilátor monitoruje a zobrazuje zdroj napětí, výdechové objemy, vrcholové
průtoky, časové parametry ventilace (poměr I:E, respirační frekvenci a inspirační
čas), koncentraci dodávky kyslíku, tlaky pacienta (vrcholový, plato, průměrný
tlak dýchacích cest, základní) a plicní mechaniku.
Během exhalace používá e360 vstupní průtok k promývání vydechovaného
CO2 a stabilizaci teploty, vlhkosti a základního tlaku v dýchacím okruhu pacienta.
Stabilní základní tlak mezi dechy pomáhá minimalizovat automatické spouštění.
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1 Úvod
Vyhřívaný výdechový systém má aktivní výdechový ventil s nízkým výdechovým
průtokovým odporem pro rychlý návrat tlaku v okruhu na základní a snížení
možnosti automatického PEEP.

5-1

OPR360U A0509

Obrázek 1-1 Ventilátor e360 společnosti
Newport

Informace o účelu použití

Systém ventilátoru e360 je určen pro poskytnutí invazivní nebo neinvazivní
podpory ventilace a monitorování kojenců, dětí a dospělých pacientů
s respiračním selháním nebo respirační nedostatečností.
Systém ventilátoru e360 je určen pouze pro použití na předpis. Toto zařízení
může používat pouze profesionální zdravotnický personál vyškolený pro
použití tohoto ventilačního systému a zkušený v poskytování ventilátorové
podpory.
Systém ventilátoru e360 je určen pro použití v nemocnicích, zdravotnických
zařízeních nebo během převozu v rámci nemocnice.
Více podrobných informací o účelu použití naleznete v kapitole 8, Specifikace.

O příručce
Rozbalovací nákresy
Rozbalovací strany obsahující často užívané přehledy jsou umístěny na přední
přehledná
A0509
5-1a zadní straně příručky. Tyto rozbalovací nákresy mají sloužit jako OPR360U
pomůcka při čtení příručky a jsou označeny jako Rozbalovací nákres F-X.
Rozbalovací nákresy F-1 až F-5 jsou umístěny na přední rozbalovací straně
a rozbalovací nákresy F-6 až F-12 jsou umístěny na zadní rozbalovací straně.
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Úvod
Kapitola 1 – Úvod
Tato kapitola obsahuje informace o bezpečném použití systému ventilátoru
e360, informaci o této příručce, obecná varování a upozornění.

5-1

Kapitola 2 – Základní informace o ventilátoru
Představuje mapu hlavních cest a směrů, jak se dostat na potřebné místo.
Tato kapitola shrnuje součásti systému ventilátoru, kontroly a funkce.
OPR360U A0509

Kapitola 3 – Rozbalení, montáž a kontrola bezpečnosti
Tato kapitola pojednává o „sestavení/nastavení“ – použijte tuto část jako
příručku k nastavení ventilátoru před prvním použitím a provedení kontroly
bezpečnosti. Pro dokumentaci výsledků o bezpečnostní kontrole je přiložen
příklad formuláře o záznamu.
Kapitola 4 – Nastavení pro použití u pacienta
Tato kapitola se týká „použití“. Provede vás nastavením ventilátoru pro použití
u pacienta a použití obecně užívaných funkcí během ventilace.
Kapitola 5 – Alarmy
Obsahuje informace týkající se systémů alarmu a řešení problémů týkajících
se alarmu.
Kapitola 6 – Čištění a údržba
Ujistěte se, že dodržujete tyto pokyny týkající se čištění, montáže, udržování
systému ventilátoru ve funkčním stavu, skladování a balení pro přepravu.
Kapitola 7 – Vysvětlení režimů, typů ventilace a zvláštních funkcí
Tato kapitola příručky se týká „vysvětlení principu“ pro obecný popis typů
ventilace e360, režimů a zvláštních funkcí.
Kapitola 8 – Specifikace
V této kapitole naleznete rozsahy, fyzické rozměry a informace o nastavení,
ovládacích prvcích, alarmech a displejích.
Úmluva o stylu písma
Ovládací prvky, tlačítka a alarmy jsou v této příručce psány kurzívou, přesně
tak, jak jsou uvedeny na ventilátoru (například SPONT pro spontánní režim).
VAROVÁNÍ! Varování popisuje stav, který může způsobit zranění osoby.
Upozornění Upozornění popisuje stav, který může způsobit
poškození zařízení.
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POZNÁMKA: Poznámka zdůrazňuje informace, které jsou důležité
nebo vhodné.
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1 Úvod
Verze a konfigurace

5-1

Tato příručka se týká použití systému ventilátoru e360 se softwarem
verze 7.1 a vyšší, který se dodává ve třech konfiguracích: e360S,
e360P a e360E. Tabulka 1-1 uvádí podrobnosti o každém nastavení.
OPR360U A0509

POZNÁMKA: Tuto příručku je možné také použít pro model e360T, kde je
součástí dodatek k modelu T, „ADDOPR360T“.

Charakteristické funkce

e360S

e360P

e360E

Automatický sklon/nárůst

Neuvedeno Ano

Ano

Flex cyklus (automatický exspirační limit)

Neuvedeno Ano

Ano

Tlakově řízená ventilace s cílovým objemem

Neuvedeno Ano

Ano

Otevřený výdechový ventil (pro bifázickou
ventilaci uvolňováním přetlaku)

Neuvedeno Ano

Ano

Rozšířený dechový objem a rozsahy
resp. frekvence

Ano

Neuvedeno Ano

Tabulka 1-1 Konfigurace modelu ventilátoru e360

Zkratka

Označení na ovládacím panelu

WW

Anglicky

ES

Španělsky

PT

Portugalsky

JP

Japonsky

CN

Čínsky

SY

Symboly

RU

Rusky

Tabulka 1-2 Konfigurace označení ovládacího panelu ventilátoru e360
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Pokyny k servisu
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Pravidelný servis
Servis se musí provádět v pravidelných intervalech profesionálními pracovníky
vyškolenými na údržbu a opravu ventilátoru e360 společnosti Newport.
OPR360U A0509

Záznamy o kompletním servisu
Veškerý servis prováděný na systému ventilátoru e360 se musí zaznamenat do
servisního protokolu podle postupů nemocnice a místních a národních nařízení.

Odmítnutí
Společnost Newport Medical nepřebírá zodpovědnost za bezpečnou
manipulaci se systémem ventilátoru e360 v případě, že použití, uživatel
a požadavky na životní prostředí při používání uvedené v tomto dokumentu
nejsou splněny.
Společnost Newport Medical nepřebírá zodpovědnost za bezpečnou manipulaci
se systémem ventilátoru e360 v případě, že pokyny k použití a údržbě uvedené
v tomto dokumentu nejsou splněny nebo pokud servisní údržba nebo opravy
nejsou prováděny osobami, které jsou příslušně vyškoleny.
Společnost Newport Medical nenese žádnou právní odpovědnost za následky
související se změnami nebo modifikacemi výrobku včetně následků, které
by mohly nastat v důsledku kombinace tohoto ventilátoru s jinými výrobky,
bez ohledu na to, zda je dodala společnost Newport Medical nebo jiní výrobci,
pokud tato kombinace nebyla speciálně schválena společností Newport Medical.

Varování
Dodržujte tyto bezpečnostní pokyny. Další upozornění jsou uvedena
na příslušných místech v dokumentu.
Všeobecná varování
Všechny ovládací prvky ventilátoru a limity alarmu musí být vhodné z hlediska
stavu pacienta a musí být v souladu s terapií předepsanou lékařem.
Pacient připojený k ventilátoru vyžaduje stálou pozornost lékařského personálu
stavu pacienta a jakékoli významné odlišnosti mezi kontrolovanými
a nastavenými hodnotami, které mohou signalizovat poruchu funkce ventilátoru.

5-1
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V případě, že používáte ventilátor e360, připravte si alternativní způsob ventilace
dostupný pro použití. V případě, že pochybujete o funkci ventilátoru nebo
monitorovacích funkcích, odpojte ventilátor a použijte alternativní metodu
ventilace.
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1 Úvod
Vždy používejte vhodné monitory pro zajištění dostatečné ventilace
a okysličování (např. pulzní oxymetr a/nebo kapnograf), používá-li
se u pacienta ventilátor e360.

5-1

Připravte si alternativní metodu monitorování kyslíku s dostupnými alarmy
vysokého a nízkého stavu při používání e360 pro případ, že vestavěné
monitorování kyslíku není k dispozici z důvodů nefunkčního, poškozeného
nebo chybějícího senzoru kyslíku.
OPR360U A0509

Vždy se ujistěte, že ošetřující personál uslyší akustickou výstrahu, když
se ozve alarm. Ventilátor nepoužívejte v prostředí, kde by ošetřující personál
nemohl slyšet akustické alarmy.
Před použitím a během použití ventilátoru e360 se ujistěte, že všechna
připojení v okruhu pacienta jsou bezpečná. Ujistěte se o neporušenosti
všech částí pacientova okruhu, připojení zvlhčovače a komory zvlhčovače.
Vždy používejte čisté dýchací okruhy.
Zlikvidujte odpadní produkty, zbytky atd. v souladu s příslušnými nařízeními
a zvyklostmi pracoviště.
Dodržujte pokyny vaší nemocnice týkající se opatření kontroly infekcí.
Nevyškolený personál nesmí provádět servis systému ventilátoru. Nesprávná
oprava nebo neautorizovaná úprava může narušit bezpečnost a vést ke zranění
pacienta. Pravidelnou údržbu musí provádět pouze kvalifikovaný servisní
technik s použitím servisní příručky k ventilátoru e360.
Varování týkající se filtru
Po celou dobu používání u pacienta udržujte na následujících místech čisté
a suché filtry, abyste chránili pacienta a ventilátor.
1. Mezi inspiračním (k pacientovi) portem a inspirační větví okruhu
2. Mezi exspirační větví okruhu a expiračním portem (od pacienta).
V případě, že se nepoužívá čistý, suchý filtr na exspiračním portu (od pacienta),
před použitím u dalšího pacienta vysterilizujte výdechový ventil.
V případě, že se nepoužívá čistý, suchý filtr na inspiračním portu
(k pacientovi), sterilizujte jakoukoli inspirační komoru, jestliže během
ventilace pacienta nastane některá z těchto situací:

5-1

•
•
•
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Alarm Device Alert (Chyba v přístroji)
Alarm přerušení dodávky vzduchu i O2
Alarm přetrvávajícího vysokého základního tlaku
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Úvod
(Toto jsou alarmy, které vyvolávají nouzová otevření přívodního/přetlakového
ventilu a výdechového ventilu.)

OPR360U A0509

•
•
•
•
•
•

5-1

Aktivní zvlhčování, nebulizace nebo instalace léčivých přípravků nebo tekutin
může vést ke kumulaci vlhkosti v exspiračním filtru (od patienta). To může
vést k následujícímu:
neúčinné filtraci,
nepřesnostem monitorování exspiračního objemu,
poškození senzoru exspiračního průtoku,
zvýšenému odporu při výdechu pacienta,
překážce ve výdechovém systému,
obtížnostem při spouštění.

Vyměňte/zlikvidujte znečistěné nebo vlhké filtry v souladu s doporučeními
výrobce filtrů a současně dle zvyklostí pracoviště.
Manipulujte s filtry opatrně, aby se minimalizovalo riziko infekce, stejně jako
poškození filtrů.
Neponořujte filtry do jakékoli kapaliny.
Mezi použitím musí být opakovaně použitelné filtry sterilizovány parou a pak
zkontrolován jejich odpor podle pokynů výrobce.
Varování týkající se zdroje napájení
Pro zajištění celistvosti uzemnění připojte ventilátor pouze do zásuvky
nemocničního zařízení.
Před servisem vždy odpojte ventilátor od zdroje.
Nepoužívejte elektricky vodivé potrubí pro dýchací okruhy.
Ujistěte se, že interní baterie je zcela nabitá pro zajištění funkčnosti baterie
v případě selhání zdroje AC.
Abyste se ujistili, že vnitřní baterie zůstává funkční, baterii zcela nabijte
nejméně každé 2 měsíce, když se ventilátor nepoužívá.
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Toto zařízení bylo testováno a prověřeno na soulad s limity EMC podle Směrnice
o zdravotnických prostředcích 93/42/EHS (EN 55011 třída 1 a EN 60601-1-2).
Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytly vhodnou ochranu proti škodlivému
OPR360U A0509
rušení při běžné lékařské instalaci. Zařízení generuje, využívá a může
vyzařovat
radiofrekvenční energii. Není-li instalováno a používáno v souladu s těmito
pokyny, může způsobit škodlivé interference u jiných zařízení, které se
nacházejí v blízkém okolí. Není však zaručeno, že se interference nevyskytnou
v příslušné instalaci. Pokud toto zařízení vyvolá škodlivé interference u jiných
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1 Úvod
přístrojů, které lze určit na základě vypnutí a zapnutí zařízení, uživatel by se
měl snažit těmto interferencím zamezit zavedením nejméně jednoho
z následujících opatření:
OPR360U A0509

•

Změnit orientaci nebo umístění přijímače.
Zvýšit vzdálenost mezi přístroji.
Připojit zařízení k výstupu na jiném okruhu, než ke kterému je připojené
jiné zařízení.
Poraďte se s výrobcem nebo servisním technikem.

5-1

•
•
•

Přídavná zařízení připojená k analogovému nebo digitálnímu rozhraní musí
být certifikovaná podle příslušných standardů IEC (např. IEC 60950 pro zařízení
zpracovávající data a IEC 60601 pro lékařská zařízení). Všechny konfigurace
by měly být v souladu se systémem standardu IEC 60601-1-1. Jakákoli osoba,
která připojuje další zařízení k částem signálnímu vstupu nebo výstupu,
„konfiguruje“ lékařský systém, a je proto zodpovědná za to, že systém splňuje
požadavky standardu systému IEC 60601-1-1. V případě pochybností se obraťte
na oddělení technického servisu nebo vašeho místního zástupce.
Varování týkající se plynu
Nebezpečí: Při použití výrobku v přítomnosti hořlavých anestetik hrozí
nebezpečí exploze. Systém není určen pro použití s anestetickými plyny.
Používejte jen stlačený, suchý, čistý plyn bez volných částic.
Zdroj plynného kyslíku musí být v čistotě pro lékařské použití, tj. 100 % kyslík.
Varování týkající se přídavných zařízení
Newport Medical nemůže zaručit ani schválit bezpečné používání zvlhčovače
třetí strany pro použití u ventilátoru e360. Ohledně splnění požadavků
a podmínek použití výrobku kontaktujte výrobce/distributory zvlhčovačů
třetí strany.

Upozornění
Dodržujte tyto bezpečnostní pokyny. Další upozornění se objevují v textu
příručky na příslušných místech.
Použijte pouze pojistky se správnými údaji.
Neponořujte ventilátor do sterilizujících kapalin ani jakýchkoli jiných kapalin.
OPR360U A0509
5-1Nestříkejte čisticí roztoky přímo na přední nebo zadní panel ventilátoru.

Nedopusťte, aby se čisticí roztoky hromadily na ovládacím panelu ventilátoru
nebo na povrchu ventilátoru.
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Úvod
Na ventilátor ani do jeho blízkosti nedávejte žádné tekutiny.
Společně s výrobcem prověřte všechny čisticí chemikálie a sterilizační
prostředky, abyste se ujistili o tom, že jejich používání je bezpečné.
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Senzor výdechového průtoku je přesné a jemné zařízení. Při manipulaci s ním
dbejte na to, abyste nepoškodili měřicí dráty. Do průtokového senzoru
nevkládejte žádné předměty a ani jej nevystavujte tlakovým proudům vody
či plynu během čištění nebo montáže. Životní cyklus senzoru je omezen
a závisí na dodržování bezpečnostních opatření při manipulaci a možnosti
kalibrace senzoru. Před instalací se vždy ujistěte, že senzor průtoku je zcela
suchý.
Federální zákon a nařízení Spojených států a Kanady omezují prodej
tohoto zařízení na lékaře nebo na jejich objednávku.

Odpovědnost za bezpečnost pacienta
Používejte tento výrobek správně a účinně a před použitím si pozorně přečtěte
a prostudujte všechny kapitoly příručky, abyste se vyhnuli rizikům.
Příručka uživatele a označení systému ventilátoru e360 předpokládá, že jeho
prodej a použití je omezeno na kvalifikovaný, vyškolený personál pod
dohledem lékaře, který rozumí obecným funkčním charakteristikám ventilátorů.
Tato příručka zahrnuje pokyny, varování a upozornění, která jsou specifická
pro tento ventilátor. Tato příručka neobsahuje reference týkající se rizik, která
jsou lékařským odborníkům všeobecně známá, následků nesprávného použití
výrobku nebo možných nežádoucích účinků u pacientů v neobvyklém stavu.
Modifikace výrobku nebo jeho nevhodné používání mohou být nebezpečné.
Společnost Newport Medical nenese žádnou právní odpovědnost za následky
související se změnami nebo modifikacemi výrobku včetně následků, které
by mohly nastat v důsledku kombinace tohoto ventilátoru s jinými výrobky,
bez ohledu na to, zda je dodala společnost Newport Medical nebo jiní výrobci,
pokud tato kombinace nebyla speciálně schválena společností Newport Medical.
Výběr vhodného monitorování, které poskytuje zařízení při pacientově stavu,
je na odpovědnosti osoby, která pracuje s ventilátorem. Elektronický dohled
nad používáním zařízení a stavem pacienta nemohou nahradit přímé sledování
klinických příznaků. Osoba pracující s ventilátorem je plně oodpovědná
za výběr optimální úrovně monitorování pacienta.
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1 Úvod
Omezení odpovědnosti
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Odpovědnost společnosti Newport Medical, vyplývající nebo související
s výrobou a prodejem zboží, jeho instalací, demonstrací, prodejní reprezentací,
použitím, provedením a podobně, včetně odpovědnosti založené na záruce
výrobku společnosti Newport Medical, je omezena na zde výslovně uvedené
podmínky založené na porušení podmínek záruky nebo jakémkoli jiném
pochybení nehledě na způsob (včetně, bez omezení, porušení záruky,
nedbalosti, přímé odpovědnosti nebo jinak).
OPR360U A0509

Uvedené záruky nahrazují všechny ostatní záruky, uvedené nebo vyplývající,
včetně a neomezující se na záruky obchodní, způsobilosti pro jakýkoli účel
nebo neporušení práv.
Společnost Newport Medical ani kupující neodpovídá za opravu jakýchkoli
náhodných nebo následných poškození nebo jakýkoli závazek kupujícího
ke třetí straně jakkoli související se zbožím.
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Základní informace o systému ventilátoru
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Uživatel kontroluje nastavení ventilátoru použitím grafického uživatelského
rozhraní, membránových tlačítek a otočného nastavitelného knoflíku. Funkce
ventilace se průběžně monitoruje a kontroluje servořízeným systémem
se zpětnou vazbou. V případě, že se naměřený a cílový objem liší, e360 nastaví
dodávku plynu tak, aby bylo dosaženo cílového objemu. Systém používá dva
plynové moduly. V případě, že k ventilátoru je připojen vzduch i O2, systém
mísí plyny podle nastavení uživatele pro FIO2. Plyny mohou být dodávány
systémem potrubí pro lékařské použití, kompresorem nebo z plynových lahví.
OPR360U A0509

Rozložení ovládacího panelu a označení
Příklad ovládacího panelu e360 v angličtině naleznete v rozbalovacím
nákresu F-4.
Ovládací panel e360 je tvořen prvky v podobě dotykové obrazovky grafického
uživatelského rozhraní (GUI), membránových tlačítek, otočného voliče
a indikačních světel LED. Je možné objednat panel s různě označenými
možnostmi, které zahrnují různé jazyky nebo panel se všemi symboly.
Příklad symbolů ovládacího panelu e360 a definicí symbolů naleznete
v rozbalovacím nákresu F-12.

Displej grafického uživatelského rozhraní (GUI)
a ovládací prvky
Grafické uživatelské rozhraní e360 umožňuje uživateli rychlou navigaci
přes mnoho obrazovek k dosažení monitorování, zákaznického nastavení,
automatické kalibrace, číselných údajů, křivek a smyček.
Příklad obrazovky GUI a popis příslušných ovládacích prvků naleznete
v rozbalovacím nákresu F-4.
Navigační mapa pro nabídku GUI
Přehledné schéma navigace GUI naleznete v rozbalovacím nákresu F-3.

Rozložení spodní části předního panelu
5-1

Oblast spodní části předního panelu e360 obsahuje připojovací porty
pacienta a poskytuje snadný přístup k exhalačnímu ventilu a senzoru
OPR360U A0509
průtoku. Viz obrázek 2-1.
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OPR360U A0509
1.
2.
3.
4.
5.

Inspirační port (k pacientovi) 22 mm OD
Exspirační port (od pacienta) 22 mm OD
Výdechový ventil
Výdechový senzor průtoku
Kabelové připojení senzoru průtoku

Obr. 2-1 Rozložení spodní části předního panelu

Rozložení zadního panelu
Zadní panel e360 obsahuje vypínač zapnuto/vypnuto, přívod vzduchu/kyslíku
a další připojení pro různá externí zařízení.
Pohled na zadní panel a popis připojení naleznete v rozbalovacím nákresu F-2.
POZNÁMKA: Před opětovným zapnutím hlavního vypínače se ujistěte,
že je ventilátor e360 zcela vypnut. V případě, že je síťový vypínač příliš rychle
vypnut a pak zapnut a obrazovka se správně nenačte, vypněte vypínač a před
ZAPNUTÍM vypínače ventilátoru 15 sekund počkejte.

Navigace ovládacího panelu
Celkový pohled na zde popisované funkce ovládacího panelu e360 naleznete
v rozbalovacím nákresu F-4.

5-1Použití stisknutí–otočení–potvrzení

OPR360U A0509

Většina ovládacích prvků ventilace a alarmu ovládacího panelu a GUI se
nastavuje pomocí metody stisknutí–otočení–potvrzení. Existuje několik
výjimek, které jsou uvedeny s popisem ovládacích prvků.

2-2
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Stiskněte ovládací prvek parametru na GUI nebo zmáčkněte membránové
tlačítko na ovládacím panelu, pak

5-1

otočte nastavovací knoflík (rozbalovací nákres F-4, položka 9) pro provedení
změny; a
OPR360U A0509

stiskněte tlačítko Přijmout (rozbalovací nákres F-4, položka 10) pro potvrzení
nebo zrušení změny.
V případě, že se tlačítko Přijmout nestiskne během 10 sekund, nastavení se
nezmění a vrátí se do předchozího stavu/na předchozí hodnotu.
Výběr typu řízeného dýchání a režimu
Viz rozbalovací nákres F-4, položka 12.
POZNÁMKA: Více podrobnějších informací o režimech a typech dýchání je
uvedeno v kapitole 7.
Typ řízeného dýchání a režim je uveden v levém horním rohu GUI. Typ
spontánního dýchání je předem zvolen podle výběru řízeného typu dýchání
(i v režimu SPONT).
Režimy se volí opakovaným mačkáním tlačítek objemově řízeného nebo tlakově
řízeného typu ventilace, až se vyznačí požadovaný režim. Bifázická ventilace
uvolňováním přetlaku* (BPRV) se volí výběrem režimu tlakového řízení
A/CMV nebo SIMV a pak volbou otevření výdechového ventilu z obrazovky
sady pokročilých dat GUI. Pro více informací viz Sady dat, kapitola 4.
Tlakově řízený cílový objem* (VTPC) se zvolí výběrem režimu Volume Control
(Objemové řízení) nebo Pressure Control (Tlakové řízení) A/CMV nebo SIMV
a pak volbou Volume Target ON (Cílový objem ZAPNUTO) z obrazovky Advanced
Data Set GUI (GUI pokročilé sady dat). Pro více informací viz Pokročilé sady dat,
kapitola 4.
Úplný seznam typů ventilace a kombinací režimů viz Příručka ovládacích prvků
ventilace v kapitole 4.
*u modelu S není k dispozici

Funkce Neinvazivní ventilace (NIV)
Viz rozbalovací nákres F-4, položka 11.

5-1

OPR360Utlačítko
A0509
K aktivaci funkce NIV v jakémkoli režimu nebo typu ventilace stiskněte
Non Invasive (Neinvazivní) (indikátor se rozsvítí). Při vypnutí e360 (nastavení
se neuchová) se neinvazivní režim vždy vrací do stavu VYPNUTO. Pro více
informací o neinvazivní ventilaci viz kapitolu 7.
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Metody spouštění u pacienta
Viz rozbalovací nákres F-4, položka 8.

5-1

Ventilátor nabízí lékaři volbu průtokového nebo tlakového (P) spouštění
u pacientem vyvolaného dýchání ve všech režimech ventilace. Pro volbu
Flow (Průtok) nebo P stiskněte tlačítko Trig (Spouštění) (LED svítí) a pak stiskněte
Accept (Přijmout).
OPR360U A0509

Ovládací prvky základní ventilace
Viz rozbalovací nákres F-4, položka 8.
Nastavení FIO2, Tidal Volume (Dechový objem), Flow (Průtok), Inspiratory
Time (Doba inspirace, t Insp), Respiratory Rate (Frekvence dýchání, Resp Rate),
Pressure Support (Tlaková podpora), Pressure Limit (Limit tlaku), PEEP/CPAP
a Trigger (Spouštěč, průtokový nebo tlakový (P)):
Stiskněte tlačítko níže na odpovídajícím displeji pro výběr parametru.
Otáčejte knoflíkem Adjustment (Nastavení) pro úpravu nastavení při současném
blikání.
Stiskněte tlačítko Accept (Přijmout) pro provedení změny.
Nebo
Zvolte a nastavte několikanásobné základní ovládací prvky ventilace během
10 sekund od poslední změny a pak stiskněte tlačítko Accept pro provedení
všech změn. Display (displeje) přestane blikat a nastavení se aktivuje.

Průtok nebo inspirační čas při objemovém řízení
V případě, že ventilace probíhá v režimu Volume Control (Objemové řízení),
můžete zvolit nastavení Flow nebo Inspiratory Time (t Insp) pro řízené dýchání.
U všech typů řízeného dýchání je možné nastavit pouze t Insp. Stiskněte tlačítko
Select pro přepnutí na Flow nebo t insp.

Tlačítko Manual Inflation (Manuální nafouknutí)
Viz rozbalovací nákres F-4, položka 11.
Stiskněte a přidržte tlačítko Manual Inflation a proveďte manuální inspiraci.
Nafouknutí je u konce, když uživatel uvolní tlačítko na pět sekund nebo
OPR360U A0509
5-1se překročí alarm vysokého Paw, cokoli z uvedeného nastane dříve.
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Tlačítko O2 (3 min)
Viz rozbalovací nákres F-4, položka 11.

5-1

Stiskněte tlačítko O2 (3 min) pro spuštění časované dodávky 100 % kyslíku,
nezávisle na aktuálním nastavení FIO2. Indikátor na tlačítku O2 (3 min)
po aktivaci této funkce svítí. FIO2 se vrátí na nastavenou hodnotu a indikátor
se vypne za tři minuty nebo po druhém stisknutí tlačítka, cokoli z uvedeného
nastane dříve.
OPR360U A0509

Tlačítko Alarm Silence (Ztlumení alarmu)
Viz rozbalovací nákres F-4, položka 1.
Stiskněte tlačítko Alarm Silence
(LED svítí) pro ztišení akustických alarmů,
které lze ztišit na dvě (2) minuty nebo po VYPNUTÍ zdroje zrušte vypnutí alarmu.
Znovu stiskněte pro opětovnou aktivaci alarmu.

Funkce odpojení odsávání
Před plánovaným odpojením okruhu stiskněte a na jednu sekundu přidržte
tlačítko Alarm Silence
, až zazní druhý tón aktivace funkce Suction Disconnect
(Odpojení odsávání). Více informací viz kapitolu 5, Alarmy.

Alarm Reset (Reset alarmu)
Viz rozbalovací nákres F-4, položka 2.
Stiskněte tlačítko Reset pro vymazání vizuálních indikátorů alarmů, které již
nejsou překročeny.

Obrazovky grafického uživatelského rozhraní (GUI)
Příklady těchto obrazovek naleznete v zadní části rozbalovacích nákresů
F-6–F-8.
Obrazovka Alarms (Alarmy)
Viz rozbalovací nákres F-4, položka 5.

5-1

Stiskněte tlačítko nabídky obrazovky Alarms na ovládacím paneluOPR360U
pro otevření
A0509
obrazovky Alarm Settings (Nastavení alarmů) v GUI. Z této obrazovky může
uživatel měnit všechna upravitelná nastavení alarmu, zobrazit Alarm History
(Historii alarmů), nastavení Alarm Loudness (Hlasitosti alarmu) a Alarm Tones
(Tónů alarmu) a Uložit snímek obrazovky pro pozdější stažení. Více informací
viz kapitolu 5, Alarmy.
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Hlavní obrazovka
Viz rozbalovací nákres F-4, položka 6.

5-1

Stiskněte tlačítko nabídky Main (Hlavní) obrazovky na ovládacím panelu pro
vyvolání nabídky pěti tlačítek GUI: Waves (Křivky), Loops (Smyčky), Numeric
(Číselné údaje), Trends (Trendy) a Freeze (Zmrazení). V případě, že se zvolí Freeze
(Zmrazení), knoflík Adjustment (Nastavení) posune kurzor přes obrazovku
a zobrazí data a čas odpovídající bodu křížení kurzoru. Uživatel může zvolit
Save (Uložit) aktuální obrazovku nebo zmáčknout Start pro deaktivaci funkce
zmrazení. Více informací viz kapitolu 4.
OPR360U A0509

Obrazovka Extended Functions (Rozšířené funkce)
Viz rozbalovací nákres F-4, položka 6.
Stiskněte tlačítko nabídky Extended Functions (Rozšířené funkce) na ovládacím
panelu pro získání nabídky pěti tlačítek GUI: Insp Hold, Exp Hold, Event History,
Save and Freeze (Insp udrž., Exp udrž, Historie události, Uložení a Zmrazení).
Zmáčkněte a přidržte Insp Hold nebo Exp Hold pro spuštění manévru pro
aktuální nebo následující řízené dýchání (tlačítko Accept není potřeba).
Zmáčkněte tlačítko Event History (Historie události) a dostanete se k protokolu
historie události, který zaznamená až 1000 událostí. Více informací viz kapitolu 4.
Obrazovka Setup & Calibration (Nastavení a kalibrace)
Viz rozbalovací nákres F-4, položka 6.
Stiskněte tlačítko nabídky Setup & Calibration na ovládacím panelu a objeví
se nabídka pěti tlačítek GUI: Circuit Check, Quick Setup*, Sensors, Patient Setup and
Technical (Kontrola okruhu, Rychlé nastavení*, Senzory, Nastavení pacienta
a Technické údaje). Více informací viz kapitolu 4.
*u modelu S není k dispozici

Různé indikátory GUI (grafické rozhraní uživatele)
Viz rozbalovací nákres F-4, položka A.
Horní oblast GUI poskytuje užitečnou informaci a ikony, které se týkají
nastavení ventilátoru a podmínek. Tato oblast se nazývá stavová lišta.
ADULT
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Obr. 2-2 Stavová lišta GUI
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Pacient a typ ventilace/výběr režimu
V levém konci stavové lišty je zobrazena ikona, která značí, o kterou kategorii
pacienta se jedná a který typ řízeného dýchání/režimu je zvolen. Více informací
viz kapitolu 4.
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Patient Trigger Indicator (Indikátor spouštěče pacienta)
Při ventilaci svítí kategorie pacienta a výběr typu řízeného dýchání/režimu
zeleně pokaždé, když pacient spustí ventilátor.
Úroveň nabití vnitřní baterie
V případě, že je ventilátor napájen vnitřní baterií, ukazuje ikona na pravém
konci stavové lišty zbývající energii baterie. Každý svítící proužek představuje
přibližně 25 % celkové kapacity baterie.
Indikátor vnější baterie
V případě, že je ventilátor připojen ke zdroji vnější baterie, na pravém konci
stavové lišty se objeví Ext Bat.
Datum/čas
Datum a čas se zobrazí v pravém rohu displeje. Datum, čas a preferovaný
formát je možné nastavit na obrazovce Technical. Více informací viz kapitolu 4.
Měřič času
Zmáčkněte oblast těsně pod datem a časem pro zobrazení celkového
pracovního času pracovních hodin ventilátoru. Za 10 sekund měřič času zmizí.

Vnitřní baterie
Ventilátor e360 je vybaven vnitřní baterií, která při úplném nabití může
ventilátor napájet přibližně jednu hodinu při následujícím nastavení:
Dospělý, SIMV s RR 15, VT 500, t insp 1,0 sekunda, FIO2 .30, PS 0, PEEP +5,
pauza VYPNUTO, vzdech VYPNUTO, čtvercový typ křivky.
V případě, že ventilátor pracuje s využitím vnitřní baterie jako zdroje:
o	na předním panelu svítí LED Int baterie a každých 5 minut se ozývá
akustický alarm
o	Ikona stavu nabití baterie ukazuje úroveň relativního nabití vnitřní
baterie
Vnitřní baterie se znovu nabijí, kdykoli se ventilátor připojí ke zdroji AC,
bez ohledu nato, zda je vypínač ve stavu ZAPNUTO nebo VYPNUTO.

5-1

Vnitřní baterie vyžaduje až 5 hodin pro opětovné nabití ze zdroje
AC,A0509
aby
OPR360U
se získalo 80 % nabití a úplného nabití se dosáhne za 14-16 hodin. V případě,
že napětí zůstává po 5 h nabíjení ze zdroje AC nízké (po odpojení od zdroje
AC se ozve alarm nízkého stavu baterie), vnitřní baterii je třeba vyměnit.
Standardní předpis výměny vnitřní baterie e360 je každých 24 měsíců. Postup
výměny baterie naleznete v Servisní příručce ventilátoru e360.
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Rozbalení ventilátoru a příslušenství

5-1

Pořiďte záznam a pokud možno fotografii jakéhokoli poškození obalů přepravou.
Zkontrolujte obsah, který jste obdrželi s obsahem balení e360 uvedeným níže.
Pro řešení jakýchkoli nesrovnalostí kontaktujte zákaznický servis společnosti
Newport.
OPR360U A0509

Chcete-li získat informace o záruce, kontaktujte technické služby nebo
místního zástupce.
Obsah balení
• Ventilátor e360, model E, P nebo S
• Napájecí kabel: IN (evropský standard) nebo NA
(severoamerický standard)
• Zabudovaný, vyhřívaný, opakovaně použitelný výdechový ventil
• Dva (2) senzory výdechového průtoku – jeden instalovaný
a jeden náhradní
• Uživatelská příručka
• Balení příslušenství
• Vzduchové a O2 hadice
• Prodloužené rameno se závěsem pro okruh a prvek pro montáž
ke kolejnici pro konzolu ramene
• Dva (2) jednorázové filtry dýchacího okruhu
•

Volitelná příslušenství
• Externí monitor
• Souprava ohřívače exspiračního filtru a exspirační filtr opakovaně
použitelný nebo na jedno použití
• Vozík e360
• Zdroj střídavého napětí (120 VAC) pro vozík
• Dvojitý držák lahve pro vozík
• Košík s příslušenstvím pro vozík

Montáž
Pro celkový pohled na e360 smontovaný na vozíku viz rozbalovací nákres
F-1 nebo obrázek 3-1.
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1. U
 místěte stranou filtry dýchacího okruhu na jedno použití a uložte
záložní senzor exhalačního průtoku na vhodné místo.
2. Volitelné: Přimontujte e360 k vozíku CRT360A (instrukce pro montáž
OPR360U A0509
jsou uvedeny u vozíku). Viz obrázek 3-1, A.
3.	Nainstalujte konzolu prodlouženého ramene a prodloužené rameno na
jednu z bočních kolejnic. Viz obrázek 3-1, B.
4. Volitelné: Nainstalujte zvlhčovač třetí strany. Viz obrázek 3-1, C.
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Obrázek 3-1 Montáž příslušenství k vozíku
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Obrázek 3-2 Externí monitor
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5. V
 olitelné: Nainstalujte externí monitor (pokyny jsou uvedeny u monitoru).
Viz obrázek 3-2.

OPR360U-CZ Rev. A 02-2013

3-3

3 Rozbalení, montáž a kontrola bezpečnosti

5-1

OPR360U A0509
120
80

Reset

60

Main
Screen

40
20

Extended
Functions

10

Device Alert
Device Alert

0

Setup &
Calibration

Device Alert

-10
Airway
Pressure

MODE

Fl O2
Volume
Control

Tidal Volume

Flow

Select

I Insp

Resp Rate

Pressure
Control

A/CMV
A/CMV
A/CMV
Trig

Pressure Support

Pressure Limit

PEEP/CPAP

Manual
Inflation

Flow

P
Manual
Inflation

Mon
Inactive

O2

Accept

From Patient

Obrázek 3-3 Montáž ohřívače exspiračního filtru
6. V
 olitelné: Nainstalujte soupravu ohřívače exspiračního filtru (pokyny
jsou uvedeny u soupravy ohřívače). Viz obrázek 3-3.
POZNÁMKA: K instalaci zvlhčovače i ohřívače filtru si musíte objednat dvojitý
montážní prostředek. Pomocí rovného montážního prostředku p/n BAR1820A
se přimontuje ohřívač filtru vedle (paralelně) ke zvlhčovači. Lišta tvaru L, p/n
je možné
A0509
5-1BAR2101A, přimontuje ohřívač filtru vedle zvlhčovače a nad něj, takžeOPR360U
mezi ohřívačem a portem pacienta používat krátké hadice a sníží se tím také
riziko kondenzace par na vodu.
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Přihrádka výdechového ventilu
Otevřete přihrádku výdechového ventilu a zkontrolujte, zda výdechový ventil
a senzor průtoku jsou bezpečně upevněny. Viz obrázek 3-4. Uzavřete dveře
této přihrádky. Pokyny k odstranění a čištění naleznete v kapitole 6.
OPR360U A0509
2

1. Senzor průtoku
2. Kabel senzoru průtoku
3. Výdechový ventil

5-1

3

1

Obrázek 3-4 Přihrádka výdechového ventilu

Obrázek 3-5 Upevnění kabelu senzoru průtoku
POZNÁMKA: Při upevňování kabelu senzoru průtoku k senzoru průtoku
se ujistěte, že otvory v sestavě kabelů jsou správně srovnány s kolíky na senzoru
průtoku, pak je velmi jemně stlačte k sobě. Při připojování nebo odpojování
kabelu senzoru průtoku žádnou sestavou neotáčejte, protože může dojít
k poškození senzoru a kabelu. Viz obrázek 3-5.

5-1

Připojení vzduchu, kyslíku a střídavého napětí
Viz rozbalovací nákres F-2, položka 3 a 4 nebo obrázek 3-6.

OPR360U A0509

Přopojte správně vzduchové a kyslíkové hadice v zadní části ventilátoru. Viz
obrázek 3-6, A.

OPR360U-CZ Rev. A 02-2013
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B

Obrázek 3-6 Připojení vzduchu, O2 a střídavého napájení
Připojte napájecí kabel AC k upevnění v zadní části ventilátoru. Utáhněte
držákovou svorku. Viz obrázek 3-6, B.
Upozornění Pravidelně kontrolujte podle potřeby odlučovač vody v přívodu
vzduchu a kyslíku a odtok vody z misek podle potřeby zmáčknutím kolíku
na dně misky.
Instalace systému dýchacího okruhu
1. Pevně nainstalujte filtry na jedno použití na vstupní port pacienta a výstupní
port pacienta.
Volitelné: V případě, že se používá ohřívač exspiračního filtru, nainstalujte
filtr do vyhřívacího systému namísto na výstupní port pacienta.

5-1

OPR360U A0509

2. N
 ainstalujte dýchací okruh se dvěma větvemi a systém zvlhčovače podle
potřeb pacienta. Viz obrázky 3-7, 3-8 a 3-9 pro podmínky nastavení.
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6

1

1. Připojení pacienta
2. Filtr
3. Ventilátor
4. Od pacienta
5. K pacientovi
6. Filtr

Obrázek 3-7 Dýchací okruh s vyhřívaným drátem a zvlhčovačem
3

2
4

5
6

1

1. Připojení pacienta
2. Filtr
3. Ventilátor
4. Od pacienta
5. K pacientovi
6. Filtr

Obrázek 3-8 Nevyhřívaný dýchací okruh se zvlhčovačem
3

2
4

5
6

1

1. Připojení pacienta
2. Filtr
3. Ventilátor
4. Od pacienta
5. K pacientovi
6. Filtr

Obrázek 3-9 Nevyhřívaný dýchací okruh s HME
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POZNÁMKA: e360 je možné použít s dýchacím okruhem se dvěma větvemi
A0509
pro opakované použití nebo na jedno použití. Není potřeba žádnéOPR360U
proximální
vedení ani externí výdechový ventil.
VAROVÁNÍ! Nepoužívejte elektricky vodivé dýchací okruhy.
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VAROVÁNÍ! Na příslušných místech dýchacího okruhu používejte odlučovače
vody nebo vyhřívané dráty, aby se zabránilo hromadění vody v hadicích
dýchacího okruhu, odtoku do dýchacích cest pacienta nebo ventilátoru.
Odlučovač vody vyprázdněte a vyčistěte podle potřeby. Nikdy nevypouštějte
vodu zpět do vodní komory zvlhčovače.
OPR360U A0509

Upozornění Ventilátor je připraven k funkci pouze tehdy, je-li kompletně
smontován a má úspěšně dokončenou kontrolu bezpečnosti a kontrolu
dýchacího okruhu.

Postup kontroly bezpečnosti
e360 provádí ve stavu ZAPNUTO samočinný diagnostický test a ověřuje
funkci vnitřní elektroniky. Newport Medical doporučuje před prvním
použitím ventilátoru a nejméně při každé preventivní údržbě provést úplnou
bezpečnostní kontrolu. K záznamu výsledku každé bezpečnostní kontroly
e360 použijte formulář záznamu kontroly bezpečnosti na konci této kapitoly.
Nepoužívejte ventilátor e360 v případě, že neprojde kontrolou bezpečnosti.
Nastavení a kontrola
1. Smontujte systém ventilátoru.
2. Prověřte ventilátor Newport e360, vzduchový kompresor Newport
(v případě, že se používá), napájecí kabely AC a ověřte, že nejeví známky
opotřebení nebo poškození, které se mohou spolupodílet na funkční
poruše.
3. Připojte napájecí kabel(y) AC do řádně uzemněných zásuvek ve zdi.
4. 	Zkontrolujte vysoký tlak vzduchu a odlučovač vody na vstupu kyslíku
na zadní straně e360, abyste se ujistili o nepřítomnosti vody nebo nečistot.
5. Ujistěte se, že hadice pro vysokotlaký vzduch a kyslík jsou pevně zajištěny
na upevňovacích vstupech ventilátoru.
6. Připojte doporučený dvouvětvový 22 mm dýchací okruh a filtry. Připravte
si 500ml (nebo přiloženou 1l) testovací plíci.
7. Zkontrolujte dýchací okruh pacienta a všechny spoje, abyste ověřili,
že nejsou žádné známky opotřebení nebo poškození, které by mohly
vést k úniku a/nebo funkční poruše ventilátoru.
Nouzový přívodní ventil
1. Ujistěte se, že zdroj e360 je VYPNUT na zadní straně ventilátoru.
2. Ověřte, že vzduch může proudit do dýchacího okruhu pacienta přes
nouzový přívodní ventil. Můžete vytvořit negativní sílu na inspirační větvi
dýchacího okruhu pacienta použitím (1) testovacích plic typu „měchů“
okruhu.
OPR360U
A0509
5-1 nebo (2) inspirací přes bariérový filtr na inspirační větvi pacientova
VAROVÁNÍ! Před dýcháním přes okruh Newport Medical důrazně doporučuje,
aby se použil čistý/desinfikovaný okruh a filtry na ventilátoru.
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Kontrola dýchacího okruhu
1. Připojte vysokotlaký kyslík a vzduchové hadice z odlučovače vody
na přívodu kyslíku a vzduchu na zadní straně Newport e360 ke zdroji
kyslíkového plynu 50 ± 10 psig (446,1 ± 170,2 kPa) pro lékařské použití z
plynové láhve, výstupu ze zdi nebo ze vzduchového kompresoru.
2. V případě, že vzduchový kompresor je zdrojem stlačeného vzduchového
plynu, připojte vysokotlakou vzduchovou hadici od odlučovače vody
na vstupu vzduchu na zadní straně Newport e360 k výstupu vzduchového
kompresoru. V jiném případě přejděte na bod č.4.
3. Přepněte vypínač kompresoru do polohy ZAPNUTO a ověřte jeho funkci.
4. Přepněte vypínač (na zadní straně ventilátoru) do polohy ZAPNUTO.
5. V případě, že je zapnuto grafické uživatelské rozhraní (GUI), ventilátor
bude připraven ke spuštění kontroly dýchacího okruhu. Postupujte podle
pokynů na obrazovce. K uzavření okruhu pro jeho testování nepoužívejte
testovací plíce. Při dvoukrokovém testu se před dokončením objeví
zpráva o tom, zda test proběhl úspěšně či ne. V případě, že okruh nebyl
v testu schválen, vyřešte všechny hadicové spoje okruhu a netěsnosti
výdechového ventilu a opakujte test.
6. Stiskněte tlačítko Patient Setup (Nastavení pacienta) a zvolte kategorii
DOSPĚLÝ pacient.

5-1
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Alarmy dodávky plynu
Nastavte ventilátor na standardní nastavení testování:
Volume Control (Objemově řízená ventilace)
Režim: A/CMV
Křivka: Čtverec
Frekv. resp.: 10
Průtok: 30 l/min nebo t Insp = 1,0 s
Dechový objem: 500 ml
FiO2: 0,21
Tlak spuštění: 5,0 cmH2O/mbar
PEEP: 0 cmH2O/mbar
Alarmy vysokého/nízkého tlaku v dýchacích cestách: 70/5
Alarmy vysokého/nízkého minutového objemu: 6,0/2,0
Apnoe: 20 sekund
Alarm odpojení: 75 %

5-1

1. Připojte 500 ml (nebo přiloženou 1 l) testovací plíci.
2. Stiskněte tlačítko Start Ventilating (Spuštění ventilace) na GUI.
3. Nastavte FIO2 na 0,23. Odpojte hadici vysokotlakého kyslíku od zdroje
plynu. Ověřte, že e360 vydává akustický alarm a vizuální alarmovou
OPR360U A0509
zprávu o přerušení dodávky O2.
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4. Z
 novu připojte hadici vysokotlakého kyslíku ke zdroji plynu. Ověřte,
že alarm již není porušen. Zmáčkněte tlačítko Reset pro vymazání vizuální
zprávy a indikátoru. Nastavte FIO2 zpět na 0,21.
5. Odpojte hadici vysokotlakého vzduchu od zdroje plynu. Ověřte, že e360
vydává akustický alarm a výstražnou zprávu o přerušení dodávky vzduchu.
6. Znovu připojte hadici vysokotlakého vzduchu ke zdroji plynu. Ověřte,
že alarm již není porušen. Zmáčkněte tlačítko Reset pro vymazání vizuální
zprávy a indikátoru.
OPR360U A0509

Alarm ztráty střídavého napětí/záložní baterie
1. Zatímco ventilátor pracuje, odpojte napájecí kabel AC ze zásuvky ve zdi.
Ověřte, že ventilátor stále pracuje a vydává akustický a vizuální alarm,
indikátor Int Battery (vnitřní baterie) svítí a v okně se objevuje zpráva
AC Power Loss Battery Back Up (Ztráta střídavého napětí/záložní baterie).
e360 vydává krátké pípnutí každých (5) minut při využívání zdroje z baterie.
2. Připojte napájecí kabel AC zpět do zásuvky ve zdi. Ověřte, že ventilátor
opět funguje, indikátor vnitřní baterie již nesvítí a hlavní indikátor
(nabíjení baterie) svítí.
3. Zmáčkněte Reset pro vymazání vizuální zprávy a indikátoru.
Alarmy vysokého/nízkého tlaku v dýchacích cestách/alarm odpojení
okruhu/ztišení alarmu
1. Odstraňte testovací plíce. Ověřte, že vizuální i akustické indikátory alarmu
Low Paw (nízký tlak dýchacích cest) jsou aktivovány po dvou řízených
deších a po třech deších se objeví výstražná zpráva Circuit Disconnect
(Odpojení okruhu).
2. Zmáčkněte tlačítko Alarm Silence (Ztlumení alarmu) a ověřte, že je akustický
alarm ztlumen, ale kontrolka alarmu stále bliká a výstražná zpráva zůstává
zobrazena.
3. Zmáčkněte tlačítko Ztišení alarmu a ověřte, že akustický alarm opět pípá.
4. Znovu připojte testovací plíce. Ověřte, že se akustický alarm zastavil
a kontrolka alarmu 360° zůstává stále rozsvícená (zachycená).
5. Zmáčkněte tlačítko Reset pro vymazání všech indikátorů vizuálního
alarmu (kontrolky a zprávy).
6. Odstraňte testovací plíce a uzavřete konektor rozdvojky dýchacího okruhu
pacienta. Ověřte, že vizuální i akustické indikátory alarmu High Paw
(vysoký tlak dýchacích cest) jsou aktivovány.
7. Znovu připojte testovací plíce ke konektoru rozdvojky. Ověřte, že akustický
alarm se zastavil a indikátor alarmu stále svítí.
8. Zmáčkněte tlačítko Reset pro vymazání výstražné zprávy High Paw
a vizuálních indikátorů.
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Minutový objem/záložní ventilace/alarmy apnoe
1. Nastavte Resp Rate (Frekv. resp.) na 20 b/min. Ověřte, že akustické i vizuální
indikátory pro alarmy High MVE (vysoký vydechovaný minutový objem)
jsou aktivovány během 30 sekund.
2. Nastavte Resp Rate (Frekv. resp.) zpět na 10 b/min. Ověřte, že během
30 sekund se akustický alarm zastaví a indikátor vizuálního alarmu
stabilně svítí. Zmáčkněte tlačítko Reset pro vymazání výstražné zprávy
a indikátoru High MVE.
3. 	Nastavte Resp Rate (Frekv. resp.) na 1 b/min. Ověřte, že během 30 sekund
se aktivují indikátory akustického a vizuálního alarmu APNEA a Low MVE.
Ověřte, že za 65 sekund se spustí záložní Ventilace a projeví se zprávou
o záložní ventilaci na displeji alarmů a zpráv.
4. Ověřte, že během 30 sekund po startu záložní ventilace indikátory alarmu
stabilně svítí a signalizuje konec záložní ventilace. Nastavte Resp frekvenci
na 10 b/min. Zmáčkněte tlačítko Reset pro vymazání alarmových hlášek
a indikátorů.
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Spouštěč/tlaková podpora
1. Nastavte alarm High MVE (Vysoký MVE) na 12 l, režim na SPONT,
tlaková podpora na 10 cmH2O/mbar, PEEP na 3 cmH2O/mbar,
P Trig na 2,0 cmH2O/mbar.
2. Mírně zmáčkněte testovací plíce, abyste vytvořili v dýchacím okruhu
negativní tlak. Ověřte, že zelený indikátor úsilí pacienta „bliká“
a že je dodávána tlakově podporovaná ventilace.
3. 	Zvolte „Flow Trig (Spouštění průtoku)" a nastavte na 2,0 l/min
a opakujte krok 2.
4. 	Nastavte režim na A/CMV, PEEP na 0 cmH2O/mbar a Trig
na P = 5,0 cmH2O/mbar. Všechny další kontroly ponechejte na
standardním nastavení.
Test přesnosti objemu/průtoku/frekvence
1. Změňte GUI na Numerickou obrazovku (pomocí tlačítka Main Screen)
aby byl vidět monitorovaný vydechovaný dechový objem (VTE). Ověřte,
že monitorovaný objem je v rozsahu ± 20 % nastavení výdechového objemu
na předním panelu.
2. Prohlédněte si zobrazení Insp. průtoku na Numerické obrazovce a ověřte,
že naměřená hodnota je v rozsahu ± 5 l/min nastavení průtoku na předním
panelu.
3. Prohlédněte si RRtot (monitorovaná frekvence celkového dýchání)
na Numerické obrazovce a ověřte, že za 30 sekund je monitorovaný
objem v rozsahu ± 1 b/min nastavení Resp Rate na předním panelu.
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POZNÁMKA: Senzor průtoku musí být nakalibrován vždy, když se předpokládá,
že exspirační dechový/minutový objem se výrazně liší od očekávání (jako
například ± 25 %). V případě, že senzor neprovede kalibraci ani po vyčištění
a vysterilizování, zkontrolujte, zda nemá poškozené vodiče. V případě
poškození jej zlikvidujte podle místních nařízení a vyměňte za nový senzor.
OPR360U A0509

Alarm vypnutí
1. Přepněte vypínač e360 na VYPNUTO. Ověřte, že se aktivuje akustický
alarm Vypnutí.
2. Zmáčkněte tlačítko Alarm Silence. Ověřte, že je alarm ztišen.
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Rozbalení, montáž a kontrola bezpečnosti
POZNÁMKA: Udělejte si kopie tohoto formuláře pro záznam výsledků
bezpečnostní kontroly.
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Ventilátor Newport e360
Záznam kontroly bezpečnosti

OPR360U A0509

Newport Medical doporučuje před A) prvním použitím ventilátoru
a B) nejméně při každé preventivní údržbě provést úplnou bezpečnostní
kontrolu.
Sériové číslo jednotky:
Položka

Schváleno

Neschváleno

Nastavení a kontrola
Nouzový přívodní ventil
Kontrola dýchacího okruhu
Alarmy dodávky plynu
Alarm ztráty střídavého napětí/
záložní baterie
Tlakové alarmy/alarm odpojení okruhu/
ztišení alarmu
Alarmy minutového objemu/záložní
ventilace/apnoe
Spouštěč/tlaková podpora
Test přesnosti objemu/průtoku/frekvence
Alarm vypnutí
Poznámky:
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Nastavení
Kapitola 4:

pro použití
u pacienta

Nastavení pro použití u pacienta

OPR360U A0509

pro použití
u pacienta
Požadavky na zdroj...................................................................... 4-1
Shutdown Alarm (Alarm vypnutí).................................... 4-1
Základní informace: Příprava na ventilaci pacienta................... 4-1
Nabídka Setup & Calibration (Nastavení a kalibrace)................ 4-2
Kontrola dýchacího okruhu ............................................. 4-2
Senzory kyslíku a průtoku................................................ 4-3
		 Senzor výdechového průtoku, kalibrace...................4-4
		 Senzor O2 (kyslíku), kalibrace....................................4-4
		 Senzor O2, vypnuto.....................................................4-5
Patient Setup (Nastavení pacienta).................................4-5
		 Patient Category (Kategorie pacienta)......................4-5
		 Weight Units (Hmotnostní jednotky).........................4-6
		 Ideal Weight (Ideální hmotnost).................................4-6
		 Volume Units (Objemové jednotky)...........................4-6
		 Sigh (Spontánní dech)................................................... 4-6
		 Circuit Type (Typ dýchacího okruhu).........................4-6
		 Leak Comp (Kompenzace úniku)................................4-6
		Compliance Compensation
(Kompenzace poddajnosti)......................................... 4-7
Quick Setup* (Rychlé nastavení*).................................... 4-7
		 Patient Category (Kategorie pacienta)...................... 4-7
		 Weight Units (Hmotnostní jednotky)......................... 4-7
		 Mode (Režim)............................................................... 4-7
		 Realizace rychlého nastavení.....................................4-8
OPR360U A0509
5-1 		 Exit (Konec)..................................................................4-8
Technical (Technické údaje) .............................................4-8
		 Komunikační protokol (RS232)...................................4-8
		 Display Brightness (Jas displeje)................................4-8
		 Regional Settings (Oblastní nastavení).....................4-8
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			 Altitude (Nadmořská výška)................................... 4-8
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Vypnuto: 			
Síťový vypínač je v pozici OFF (Vypnuto)
Pohotovostní stav ventilace: 	Síťový vypínač je v pozici ON (Zapnuto), ale
ventilátor ještě není ve stavu ventilace.
Ventilace: 			Síťový vypínač je v pozici ON (Zapnuto)
a uživatel se dotknul tlačítka Start Ventilating
(Spustit ventilaci).
OPR360U A0509

VAROVÁNÍ! Nikdy nepřipojujte dýchací okruh k pacientovi, když je ventilátor
v pohotovostním stavu ventilace. Před připojením okruhu dýchání k pacientovi
vždy stiskněte tlačítko Start Ventilating (Spustit ventilaci) na GUI (grafickém
uživatelském rozhraní).
Shutdown Alarm (Alarm vypnutí)
Po vypnutí zdroje spustí ventilátor alarm Vypnutí jako potvrzení, že byl ventilátor
VYPNUT. Zmáčknutím tlačítka Alarm Silence (Ztišení alarmu) zrušte alarm Vypnutí.
POZNÁMKA: Před opětovným zapnutím hlavního vypínače se ujistěte,
že je ventilátor e360 zcela vypnut. V případě, že je síťový vypínač příliš rychle
vypnut a pak zapnut a obrazovka se správně nenačte, vypněte vypínač a před
ZAPNUTÍM vypínače ventilátoru 15 sekund počkejte.

Základní informace: Příprava na ventilaci pacienta
1.
2.
3.
4.
5.

Připojte dýchací okruh a zvlhčovač.
Připojte vzduchové a kyslíkové trubice k příslušnému zdroji plynu.
Připojte napájecí kabel ventilátoru ke zdroji střídavého proudu.
ZAPNĚTE ventilátor. Bude v pohotovostním stavu.
Během pohotovostního stavu:
a.	Proveďte kontrolu dýchacího okruhu (postupujte podle pokynů
na obrazovce).
b. Zmáčkněte Sensors (Senzory) a proveďte kalibraci senzoru O2.

VAROVÁNÍ! Newport Medical doporučuje, aby byly oba kroky kontroly
dýchacího okruhu (která zahrnuje kalibraci senzoru exhalačního toku)
a kalibrace senzoru O2 provedeny před připojením ventilátoru k pacientovi.

5-1

c. Zmáčkněte Patient Setup (Nastavení pacienta) a zadejte výběr:
			Patient Category (Kategorie pacienta)
Ideal Weight and Units of Measure (Počáteční hmotnost a
jednotky měření)
Circuit Type (Typ dýchacího okruhu)
OPR360U A0509
Leak Compensation (Kompenzace úniku) (Newport doporučuje,
abyste vždy měli kompenzaci úniku ZAPNUTOU)
Compliance Compensation (Kompenzace poddajnosti)
(ZAPNUTO nebo VYPNUTO)
Sigh (Spontánní dech) (ZAPNUTO nebo VYPNUTO)
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d.	Volitelné: Pomocí nabídky Quick Setup* (Rychlé nastavení*) vytvořte
nová nastavení ventilace, založená na ideální tělesné hmotnosti,
režimu a výběru kategorie pacienta.
e. 	Ověřte, že nastavení parametrů ventilace, včetně Pokročilých
nastavení jsou správná.
f. 	Aktivujte tlačítko Non-invasive (Neinvazivní) při použití neinvazivního
pacientova rozhraní (např. masky) nebo ventilace s nadměrným
únikem dýchacích cest s přítomností nebo bez mluvicího ventilu.
g. Ověřte bezpečné limity alarmu.
6. 	Zmáčkněte tlačítko Start Ventilating (Spustit ventilaci) pro zadání podmínek
ventilace a zahajte dýchání.
7. Připojte dýchací okruh k pacientovi.
8. 	Sledujte stav pacienta a ujistěte se, že ventilace a nastavení alarmu
jsou správná.
OPR360U A0509

*u modelu S není k dispozici

Nabídka Setup & Calibration (Nastavení a kalibrace)
Viz rozbalovací nákres F-3 pro navigační mapu nabídky GUI, včetně nabídky
Setup & Calibration. Viz rozbalovací nákres F-9, F-10 a F-11 pro informace
o nabídce obrazovek Setup & Calibration.
Kontrola dýchacího okruhu
Viz rozbalovací nákres F-5.
Kontrola dýchacího okruhu je dostupná v pohotovostním režimu
po SPUŠTĚNÍ ventilátoru e360. Je nutné, aby byl ventilátor e360 připojen
ke zdroji stlačeného plynu.
Proveďte kontrolu dýchacího okruhu:
• vždy, když nastavujte e360 na pacientovi;
• s každým dýchacím okruhem nebo při každé instalaci součástí okruhu;
• kdykoli, když se předpokládá odpor nebo porucha integrity dýchacího
okruhu nebo filtru.
Kontrola se provádí ve dvou krocích. Výsledky kontroly dýchacího okruhu
se zapisují do Event History (Historie událostí). Při provádění kontroly dýchacího
okruhu postupujte podle následujících pokynů:
1.	Nastavte dýchací okruh a zvlhčovač (včetně vody) tak, jak se bude
používat u pacienta. Měřená poddajnost systému dýchacího okruhu
určuje faktor kompenzace poddajnosti používaný během ventilace.
5-12.	Otevřete/uzavřete připojení pacienta k okruhu (nepoužívejteOPR360U A0509
testovací plíce).
3.	Zmáčkněte tlačítko Circuit Check (Kontrola okruhu) pro zahájení
prvního kroku.
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4.	Po dokončení prvního kroku odstraňte vše v okolí konektoru
rozdvojky dýchacího okruhu, poté zmáčkněte tlačítko Circuit Check
pro dokončení testu.
5.	Po úspěšném dokončení kontroly dýchacího okruhu se na obrazovce
objeví položky Passed (Schváleno) a hodnoty Compl Comp (Kompenzace
poddajnosti), Insp and Exp Resistance (Insp. a exsp. odpor).
6.	Při neúspěšném dokončení kontroly dýchacího okruhu se ukáže
obrazovka Failed (Neschváleno).
a.	Potvrďte integritu a těsnost spojů všech součástí dýchacího okruhu,
jako jsou hadice, filtry a komora zvlhčovače, stejně jako součástí
exhalačního ventilu.
b. Opakujte test.
7.	Výsledky kontroly dýchacího okruhu Passed/Failed se zaznamenávají
do Event History (Historie událostí).

5-1
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POZNÁMKA: Funkce kontroly dýchacího okruhu je dostupná pouze
v pohotovostním stavu. V případě, že chcete provést kontrolu dýchacího
okruhu a ventilátor se používá, ujistěte se, že je dostupná alternativní metoda
ventilace. Pro zpřístupnění kontroly okruhu musíte ventilátor VYPNOUT a znovu
ZAPNOUT.
Senzory kyslíku a průtoku
Viz obrázek 4-1.
Zmáčkněte tlačítko nabídky Setup & Calibration, pak stiskněte tlačítko Sensors,
abyste měli přístup k obrazovce, která umožňuje nakalibrovat senzory kyslíku
(O2) a výdechového průtoku a vyřadit z funkce senzor O2.

5-1
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Obrázek 4-1 Obrazovka Sensors
OPR360U-CZ Rev. A 02-2013
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Senzor výdechového průtoku, kalibrace
Viz obrázek 4-1.

OPR360U A0509

Proveďte kalibraci senzoru výdechového průtoku vždy, když změníte
senzor a vždy, když je podezření na nepřesnosti ve vydechovaném
objemu/monitorování. Kalibrace senzoru:

5-1

Kalibrace senzoru výdechového průtoku vyžaduje, aby byl ventilátor připojen
ke zdroji stlačeného vzduchu.

1.	Stiskněte tlačítko Sensors (Senzory) a pak zmáčkněte tlačítko Flow Sensor
(Senzor průtoku).
2.	Pro spuštění kalibrace stiskněte Calibrate (Kalibrovat) nebo zmáčkněte
Exit (Konec) pro ukončení procesu.
3. Po úspěšné kalibraci stiskněte Exit.
Zobrazí se zpráva oznamující, zda byl senzor v kalibraci schválen nebo
neschválen. V případě, že je kalibrace neschválena nebo se objeví chybová
zpráva, senzor bude možná potřeba vyměnit. Návod viz kapitolu 7. Výsledky
kalibrace senzoru průtoku se uloží do Historie události.
POZNÁMKA: Kalibrace senzoru výdechového průtoku se automaticky provádí
jako součást kontroly dýchacího okruhu. Ujistěte se, že jste provedli kontrolu
dýchacího okruhu pokaždé, když nastavujete ventilátor e360 pro použití
u pacienta.
Senzor O2 (kyslíku), kalibrace
Viz obrázek 4-1.
Kalibrace senzoru O2 vyžaduje, aby byl ventilátor e360 k připojen ke zdroji
100 % kyslíku pro lékařské použití. Před každým použitím u pacienta
a pravidelně při ventilaci provádějte kalibraci senzoru O2 podle nemocničních
postupů. Zmáčknutím tlačítka O2 3 min spustíte také kalibraci senzoru O2.
Postup kalibrace senzoru O2:
1. Stiskněte tlačítko Sensors a pak zmáčkněte tlačítko O2 Sensor.
2.	Pro spuštění automatické kalibrace stiskněte tlačítko kalibrace nebo
stiskněte Exit pro ukončení procesu.
Zobrazí se zpráva oznamující, zda byl senzor v kalibraci schválen nebo
neschválen. V případě, že je kalibrace neschválena nebo se objeví chybová
zpráva, senzor bude možná potřeba vyměnit. Výsledky kalibrace senzoru
O2 se uloží do Event History (Historie událostí).
roky nebo
A0509
5-1Newport Medical doporučuje, aby byl senzor O2 měněn každé dvaOPR360U
dříve v případě, že nebude schválen při kalibraci. Návod viz kapitolu 6.

POZNÁMKA: Dodávaným plynem do dýchacího okruhu je 100 % O2 během
kalibrace senzoru O2.
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Senzor O2 (kyslíku), vypnutí
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Vyřazení funkce senzoru O2 způsobí vypnutí funkce monitorování FIO2 a alarmů
FIO2 a umístění ikony o vypnutí funkce alarmů namísto monitorovaných hodnot
FIO2 na liště nastavení základních hodnot. (Viz obrázek 4-2)
OPR360U A0509

VAROVÁNÍ Když je tato funkce vypnuta, pro monitorování FIO2 a alarmy
použijte externí zařízení.
Ujistěte se, že senzor O2 zůstává na místě i v případě vypnutí funkce.
Postup vypnutí funkce senzoru O2
1. Stiskněte tlačítko Sensors a pak stiskněte tlačítko senzoru O2.
2.	Stiskněte Disable (Zakázat) pro vypnutí funkce senzoru O2, pak
zmáčkněte Yes pro potvrzení.
3. Stiskněte tlačítko Exit.

Obrázek 4-2. Lišta základní sady dat indikující že senzor O2
a alarmy FIO2 jsou vypnuty
Postup zapnutí funkce senzoru O2
1. Stiskněte tlačítko Sensors a pak stiskněte tlačítko senzoru O2.
2. Stiskněte Enable (Zapnout) pro zapnutí funkce senzoru O2.
3. Stiskněte tlačítko Exit.
Patient Setup (Nastavení pacienta)
Viz rozbalovací nákres F-11.
Zmáčkněte tlačítko nabídky Setup & Calibration, pak stiskněte tlačítko Patient
Setup (Nastavení pacienta) pro přístup k této obrazovce.

5-1

Patient Category (Kategorie pacienta)
Zvolte kategorii pacienta Adult (Dospělý) nebo Ped/Infant (Dítě/kojenec).
Nastavení má vliv na ventilaci a rozsahy nastavení alarmu a algoritmus
managementu ventilace. V případě, že je některé nastavení alarmu nebo
ventilace mimo rozsah po změně kategorie pacienta, alarmy a zprávy zobrazí
„[Setting] Out of Range ([Nastavení] mimo rozsah)" a LED displej pro parametr
(parametry), které jsou mimo rozsah, bliká a zní akustický alarm. Výběr
OPR360Ukategorie
A0509
pacienta se vyžaduje u rychlého nastavení*.
POZNÁMKA: Při používání dýchacího okruhu u dětí nebo kojenců vždy zvolte
kategorii Ped/Infant.

*u modelu S není k dispozici
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Weight Units (Hmotnostní jednotky)
Zvolte Lb nebo kg jako jednotku měření hmotnosti.

5-1

Ideal Weight (Ideální hmotnost)
Vložte ideální hmotnost pacienta mezi 1–999 kg/2–2202 lb. Ideální hmotnost
se musí vložit před tím, než můžete zvolit zobrazení měření vydechovaného
objemu v ml/lb nebo ml/kg. Vyžaduje se též u rychlého nastavení*.
OPR360U A0509

Volume Units (Objemové jednotky)
Zvolte ml nebo ml/kg jako jednotku měření pro zobrazení VTE (exspirační
dechový objem). Než zvolíte ml/kg, musíte vložit ideální hmotnost.
POZNÁMKA: Volba objemové jednotky má vliv na zobrazení číselných údajů
pouze u VTE (exspirační dechový objem).
Sigh (Spontánní dech)
ZAPNĚTE nebo VYPNĚTE funkci spontánního dechu. Při zapnutí bude ventilátor
vydávat slabý dech každých 100 dechů při 1,5násobném nastavení dechového
objemu pouze u objemově řízených dechů.
Circuit Type (Typ dýchacího okruhu)
Zvolte z následujících čtyř možností:
1.	
Heated Exp Limb (Vyhřívaná exsp větev) = dýchací okruh s vyhřívaným
zvlhčovačem s dvojitým vyhřívaným drátem.
2. 	Heated Insp Limb (Vyhřívaná insp větev) = dýchací okruh s vyhřívaným
zvlhčovačem bez vyhřívaného drátu na exspirační větvi dýchacího okruhu.
(může nebo nemusí obsahovat vyhřívaný drát na inspirační větvi)
3. HME = nevyhřívaný okruh s výměníkem tepla a vlhkosti.
4. 	Test Lung (Testovací plíce) = bez zvlhčování a vyhřívání (pro testování
a demonstrační účely)
Monitorovaný výdechový průtok a objemy jsou příslušně upraveny pro
tělesnou teplotu, tlak a nasycenost (BTPS). Volba Circuit Type (Typ dýchacího
okruhu) ovlivňuje monitorované hodnoty. Volba typu dýchacího okruhu, která
odpovídá zvlhčovači a používanému okruhu, zajistí přesnost monitorovaného
výdechového průtoku a objemů.
Leak Comp (Kompenzace úniku)
Zvolte Leak Comp ON nebo OFF. V případě, že je kompenzace úniku ZAPNUTA,
e360 automaticky upraví vstupní průtok na hodnotu v rozmezí 3 až 8 l/min
pro výběr dítě/kojenec a 3 až 15 l/min pro dospělé, aby se zachoval koncový
exspirační bazální průtok 3 l/min. V případě, že je kompenzace úniku VYPNUTA,
A0509
5-1ventilátor vždy nastaví během exspirační fáze každého dýchacíhoOPR360U
cyklu
vstupní průtok na 3 l/min. Kompenzace úniku může zvyšovat vstupní průtok
na maximálně 25 l/min se ZAPNUTOU neinvazivní ventilací. Pro více informací
o neinvazivní ventilaci viz kapitolu 7. Průtokové spouštění se automaticky
vykompenzuje pro nastavení kompenzace úniku vstupního průtoku.
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Compl Comp (Kompenzace poddajnosti)
Zvolte Compl Comp ON nebo OFF. V případě, že je kompenzace poddajnosti
ve stavu ZAPNUTO, ventilátor automaticky kompenzuje ztrátu dodávaného
objemu způsobeného stlačitelností dýchacího okruhu během každého
kontrolovaného objemu řízeného dýchání s použitím faktoru kompenzace
poddajnosti, který se změřil během poslední kontroly okruhu (faktor se ukládá
při vypnutí zdroje).
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Faktor Compl Comp se měří během kontroly dýchacího okruhu. Před prováděním
kontroly okruhu se ujistěte, že nastavení systému dýchacího okruhu
a zvlhčovače (včetně vody) je přesně takové, jaké bude použito u pacienta,
aby bylo zajištěno přesné nastavení dodávky objemu/úpravy monitorování.
Quick Setup* (Rychlé nastavení*)
POZNÁMKA: Funkce Quick Setup je dostupná pouze v pohotovostním stavu.
Příklad obrazovky rychlého nastavení viz rozbalovací nákres F-9.
V pohotovostním stavu ventilace použijte tuto funkci k založení nového
výchozího nastavení ventilátoru založeném na vložené ideální tělesné
hmotnosti, pacientovi (kategorii) a režimu.
Patient Category (Kategorie pacienta)
Zvolte kategorii pacienta Adult (Dospělý) nebo Ped/Infant (Dítě/kojenec).
POZNÁMKA: Při používání dýchacího okruhu u dětí nebo kojenců vždy
zvolte kategorii Ped/Infant.
Ideal Weight (Ideální hmotnost) (Ideální tělesná hmotnost - IBW)
Vložte ideální hmotnost pacienta. Ideální tělesná hmotnost je definována
jako hmotnost pacienta s normálním množstvím tuku a tekutin.
Weight Units (Hmotnostní jednotky)
Zvolte lb nebo kg jako jednotku měření hmotnosti.

5-1

Mode (Režim)
Zvolte režim/typ ventilace vhodný pro pacienta. K volbě je dostupných
11 kombinací režimu a typu dýchání: VC-A/CMV, VC-SIMV, VC-SPONT, PC-A/
CMV, PC-SIMV, PC-SPONT, VTPC-A/CMV, VTPC-SIMV* a VTPC(S)-SPONT*, BPRV-A/
CMV*, a BPRV-SIMV.
POZNÁMKA: Režimy VC a PC SPONT fungují vzájemně stejně.
OPR360U A0509

POZNÁMKA: Při volbě tlakově řízené ventilace je funkce Open Exhalation
Valve (Otevření výdechového ventilu) přednastavena na ZAPNUTO. Indikátor
typu ventilace/režimu v horní části obrazovky zobrazí BPRV-XXXX místo
PC-XXXX.

*u modelu S není k dispozici
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Realizace rychlého nastavení
Vytvoří nové výchozí nastavení ventilátoru podle tabulky rychlého nastavení
v kapitole 8. Ventilátor zůstává v pohotovostním stavu ventilace. Nové výchozí
nastavení ventilátoru se projeví při zmáčknutí tlačítka Start Ventilating
(Spuštění ventilace).
OPR360U A0509

POZNÁMKA: Po aplikaci rychlého nastavení se může nastavení ventilátoru
upravit individuálně, aby vyhovovalo stavu pacienta.
Exit (Konec)
Stiskněte tlačítko Exit pro ukončení rychlého nastavení bez vytvoření nového
nastavení ventilátoru.
Technical (Technické údaje)
Obrazovka Technical (Technické údaje) je dostupná z obrazovky Setup
& Calibration (Nastavení a kalibrace). Příklad obrazovky Technical viz rozbalovací
nákres F-10. Nastavte ventilátor podle specifických technických nastavení,
které jsou vhodné pro nemocnici nebo pacienta.
Comm (Communication) Protocol (Komunikační protokol)
Zvolte komunikační protokol RS232, který odpovídá monitorovacímu systému,
který je připojen k ventilátoru e360. Stiskněte volbu Newport, Newport 2 nebo
Vuelink. Pro více informací o protokolu komunikačního portu kontaktujte
technický servis Newport.
Display Brightness (Jas displeje)
Nastavte jas u obrazovky grafického uživatelského rozhraní.
Regional Settings (Oblastní nastavení)
• Altitude (Nadmořská výška)
Upravte nastavení nadmořské výšky po 200 m stupních, aby odpovídala
nadmořské výšce vašeho místa. Nastavení nadmořské výšky se může upravit
až na 4000 metrů (13 124 stop).
• Language (Jazyk)
Zvolí jazyk pro celý text obrazovky GUI. Výběr zahrnuje (v pořadí volby):
(1)-angličtinu, (2)-španělštinu, (3)-francouzštinu, (4)-němčinu, (5)-portugalštinu,
(6)-japonštinu, (7)-čínštinu, (8)-polštinu, (9)-turečtinu, (10)-ruštinu a
(11)-vietnamštinu.
POZNÁMKA: V případě, že zjistíte, že nastavení ventilátoru je v jazyce,
kterému nerozumíte, postupujte následovně. Předtím, než začnete, přečtěte
OPR360U A0509
5-1si celý následující postup.
1.	Zmáčkněte tlačítko Setup & Calibration (všechna tlačítka obrazovky
a GUI zůstávají na původním místě ve všech jazycích).
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2.	Stiskněte tlačítko Technical (5. tlačítko shora na obrazovce grafického
uživatelského rozhraní).
3. Stiskněte tlačítko Regional (horní lišta, 3. tlačítko zleva).
4. Stiskněte tlačítko Language (prostřední tlačítko).
5.	Otočte knoflík Adjustment (Nastavení) doleva (proti směru hodinových
ručiček) až na konec možností výběru.
6.	Podle seznamu jazyků v odstavci výše otočte knoflík Adjustment doprava
(po směru hodinových ručiček) na jazyk, který požadujete. V případě,
že jste to nestihli provést, vraťte se na krok D.
7. Svůj výběr potvrďte zmáčknutím tlačítka Accept (Přijmout).
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• Pressure Units (Jednotky tlaku)
Zvolte cmH2O nebo mbar jako jednotku měření všech nastavení týkajících
se tlaku a monitorovaných hodnot.
Date Format (Formát data)
Zvolte ze tří (3) formátů data: měsíc-den-rok, den-měsíc-rok nebo rokměsíc-den.
Date and Time (Datum a čas)
Nastavte měsíc, den, rok a čas.
Screen Files (Soubory obrazovky)
Stiskněte toto tlačítko pro otevření okna seznamu Screen Files (Soubory
obrazovky), který obsahuje nejméně 200 uložených snímků obrazovky
(soubory .bmp). Ujistěte se, že je flash disk řádně vložen do USB portu. Použijte
knoflík Adjustment a procházejte soubory, dokud nenajdete soubor .bmp, pak
stiskněte tlačítko Download (Stáhnout) pro stažení souboru na flash disk. Objeví
se zpráva File Storing Successful (Uložení souboru proběhlo úspěšně) s krátkým
dvoutónovým pípnutím po dokončení stahování na flash disk. U každého
stahovaného souboru opakujte tento postup.
Event History Files (Soubory historie událostí)
Stiskněte toto tlačítko pro otevření okna Event History Files List (Seznam souborů
historie události), který obsahuje nejméně 200 události a Alarm History Logs
(Protokoly historie alarmů) (soubory.csv). Ujistěte se, že je flash disk řádně
vložen do USB portu. Použijte knoflík Adjustment a procházejte soubory, dokud
nenajdete soubor, pak stiskněte tlačítko Download pro uložení souboru na flash
disk. Objeví se zpráva File Storing Successful (Uložení souboru proběhlo úspěšně)
s krátkým dvoutónovým pípnutím po dokončení stahování na flash disk.
U každého stahovaného souboru opakujte tento postup.
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POZNÁMKA: Pro podrobnosti o ukládání obrazovky a souborech historie
OPR360U A0509
událostí viz „Save Feature (Funkce uložení)” a „Download Feature (Funkce
stažení)” na následujících stranách této kapitoly.
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Příručka ovládacích prvků ventilace

OPR360U A0509

Kontrolní
displej

VC/
ACMV

VC/
SPONT

PC/
ACMV

PC/
SPONT

PC/SIMV

FIO2

X

X

X

X

X

X

Tidal
Volume
(Dechový
objem)

X

X

D

D

D

D

Průtok

X

X

D

D

D

D

t Insp

X

X

D

X

X

D

Frekv. resp.

X

X

D

X

X

D

Tlaková
podpora

D

X

X

D

X

X

Tlakový limit D

D

D

X

X

D

PEEP/CPAP

X

X

X

X

X

X

Aktivace

X

X

X

X

X

X

Slope/Rise
(Sklon/
nárůst)

D

X

X

X

X

X

Exsp. práh

D

X

X

D

X

X

Pause
(Pauza)

X

X

D

D

D

D

X

X

Otevř. výd.
(ZAPNUTO/
VYPNUTO)
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VC/SIMV

D

D

D

Křivka
průtoku

X

X

D

D

D

D

Cílový
objem
(ZAPNUTO /
VYPNUTO)

X

X

X

X

X

X

LED režimu

ZAPNUTO ZAPNUTO
= BPRV
= BPRV

5-1

Následující tabulka ukazuje parametry ventilace, které jsou aktivní u každého
režimu/typu dýchání.
X = aktivní, D = skrytý (neaktivní, ale stále nastavitený)

D

ZAPNUTO ZAPNUTO ZAPNUTO ZAPNUTO ZAPNUTO ZAPNUTO
= VTPC
= VTPC
= VTPC
= VTPC
= VTPC
= VTPC
Objemo- Objemo- Objemové řízení a vé řízení a vé řízení
ACMV
SIMV
a SPONT

Tlakové
řízení a
ACMV

Tlakové
Tlakové
A0509 a
řízení aOPR360Uřízení
SIMV
SPONT

Tabulka 4-1: Příručka ovládacích prvků ventilace
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VAROVÁNÍ! Vždy se ujistěte, že nastavení ventilátoru, která se nepoužívají
(jejich zobrazení je skryto), jsou nastavena na vhodné a bezpečné hodnoty
pro případ náhodné změny typu ventilace nebo režimu.
OPR360U A0509
BPRV/
ACMV
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BPRV/
SIMV

VTPC/
ACMV

VTPC/
SIMV

VTPC/
SPONT
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POZNÁMKA: Při aktivaci zmrazení se tlačítko Freeze (Zmrazit) změní na Start
a všechna další tlačítka nabídky jsou skryta a nefunkční až do zmáčknutí Start.
Kontrolní
displej

X

X

X

X

X

FIO2

D

D

X

X

X

Tidal Volume
(Dechový
objem)

D

D

D

D

D

Průtok

X

X

X

X

D

t Insp

X

X

X

X

D

Frekv. resp.

D

X

D

D

D

Tlaková
podpora

X

X

X

X

X

Tlakový limit

X

X

X

X

X

PEEP/CPAP

X

X

X

X

X

Aktivace

X

X

X

X

X

Slope/Rise
(Sklon/
nárůst)

D

X

D

X

X

Exsp. práh

D

D

D

D

D

Pause
(Pauza)

X

X

ZAPNUTO

ZAPNUTO

D

D

D

Otevř. výd.
(ZAPNUTO/
VYPNUTO)

D

D

D

D

D

musí být
VYPNUTA

musí být
VYPNUTA

X
ZAPNUTO

X
ZAPNUTO

X
ZAPNUTO

Tlakové
řízení a
ACMV

Tlakové
řízení a
SIMV

Objemové
řízení,
tlakové
řízení,
ACMV

Objemové
Objemové
řízení,
řízení,
tlakové
tlakové
řízení,
řízení, SIMV
SPONT

Křivka
průtoku
Cílový objem
(ZAPNUTO /
VYPNUTO)

OPR360U
A0509
LED režimu

Tabulka 4-1: Příručka ovládacích prvků ventilace (pokrač.)

OPR360U-CZ Rev. A 02-2013

4-11

4 Nastavení pro použití u pacienta
Nastavení ventilace v sadě pokročilých dat

5-1

Stiskněte tlačítko Data Sets (Sady dat) v pravém dolním rohu GUI pro nalezení
sady pokročilých dat.
OPR360U A0509

Obrázek 4-3 Možnosti sady pokročilých dat
Sklon/nárůst: 1 (nejpomalejší) – 19 (nejrychlejší) nebo AUTO* (aktivní u všech
ventilací založených na tlaku).
Exsp. práh: 5–55 % nebo AUTO (FlexCyklus)* (aktivní u tlakové podpory
a tlakově podporované ventilace s cílovým objemem).
Pauza: 0,1 až 2,0 sekundy nebo VYPNUTO (aktivní u objemově řízené ventilace).
Křivka průtoku: Čtvercový nebo klesající průběh (aktivní u objemově řízené
ventilace).
*Cílový objem: ZAPNUTO (u ventilace s tlakovým řízením cílového objemu
a tlakovou podporou cílového objemu) nebo VYPNUTO.
*Otevření výdechového ventilu: ZAPNUTO (u dvoufázové tlakově řízené
ventilace) nebo VYPNUTO.
*u modelu S není k dispozici

Manévry pozdržení inspirace a exspirace
Příklad obrazovky rozšířených funkcí viz rozbalovací nákres F-7.
Během ventilace můžete provádět manévry pozdržení řízené ventilace
„koncového nádechu“ a „koncového výdechu“, abyste získali měření mechaniky
ventilátoru. Postupujte podle návodu:
1. Zmáčkněte tlačítko nabídky Extended Functions (Rozšířené funkce).
2.	Stiskněte a přidržte tlačítkoInsp Hold (Pozdrž. insp.) na pravé straně displeje.
e360 provede přidržení a měření statického tlaku. Manévr se zakončí
puštěním tlačítka nebo po uplynutí 15 sekund.
3.	Stiskněte a přidržte tlačítko Exp Hold (Pozdrž. exsp.) na pravé straně
displeje. e360 provede přidržení a měření statického tlaku. Manévr se
OPR360U A0509
5-1 zakončí puštěním tlačítka nebo po uplynutí 20 sekund.
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Sada dat Mechanics (Mechanika) zobrazí Plateau Pressure, Total PEEP, Static
Compliance, Inspiratory and Expiratory Resistance (Tlak ve fázi plato, celkový PEEP,
statickou poddajnost, inspirační a exspirační odpor). V případě, že se manévrem
nedosáhlo stabilního statického tlaku (s úsilím pacienta) nebo nejsou splněna
jiná vyřazovací kritéria, související vypočtené hodnoty se nezobrazí.
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Pro podrobnosti o ukládání souborů obrazovky Extended Function
(Rozšířené funkce) viz Save Feature (Funkce uložení) a Download Feature
(Funkce stažení) na následujících stranách.

Měření P0.1
Při ventilaci je dostupná funkce měření P0.1 pro vyhodnocení schopnosti
pacienta samostatně dýchat. Toto měření je možné použít jako jeden
z nástrojů pro prognózu úspěchu odstavení ventilační podpory.
Tato funkce se aktivuje pomocí tlačítka P0.1 na obrazovce Technical. Tato
je dostupná ve všech režimech a u všech typů ventilace. Není dostupná při
aktivaci neinvazivní ventilace (NIV).
Před prováděním této funkce se ujistěte, že je optimalizováno nastavení
spouštěče. Měření P0.1 je rozdíl mezi tlakem, při kterém je detekováno úsilí
pacienta (spouštěč) a tlakem o 100 milisekund později.
Provádění měření P0.1
Příklad obrazovky Technical naleznete na rozbalovacím nákresu F10.
1.	Zmáčkněte tlačítko nabídky Setup & Calibration na ovládacím panelu.
2. Stiskněte TECHNICAL.
3.	Stiskněte P0.1 pro aktivaci funkce. Obrazovka se změní na hlavní
obrazovku.
4.	Stiskněte START P0.1 pro spuštění měření. (Obrázek 4-4) Výsledek
měření se zobrazí po detekci prvního spouštěče pacienta.
5.	Stiskněte SAVE (ULOŽIT) pro uložení výsledku měření a snímku
obrazovky. Měření bude zaznamenáno do Event History a snímek
obrazovky se uloží do seznamu Screen Files.
6. Stiskněte START pro výsledné normální zakreslení na obrazovce.
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Obrázek 4-4. Hlavní obrazovka zobrazující umístění tlačítka
START P0.1
Vysvětlení podmínek funkce měření P0.1
Po aktivaci funkce měření P0.1 se objeví následující podmínka:
• Ventilace pokračuje podle nastavení uživatele, ale objeví se okno
3minutového načasování, kdy uživatel může stisknout START P0.1.
Platnost funkce vyprší v případě, že se měření nezahájí během
stanovené doby.
Po stisknutí START P0.1 se objeví následující podmínky:
• Ventilace pokračuje dle nastavení uživatele.
• Záložní ventilace není po dobu jedné minuty funkční.
• Když e360 zaznamená spuštění pacientem, provede před zahájením
inspiračního průtoku pacientovi 100 milisekundovou prodlevu.
• Normální funkce se uzavře po prvním spuštění pacientem nebo
za minutu v případě, že není žádné spuštění zaznamenáno.

Manévr negativní síly nádechu (NIF)

(také nazývaný Maximální inspirační tlak (MIP) nebo PIMAX)
Při ventilaci je manévr negativní síly nádechu (NIF) dostupný pro měření tlaku
dýchacích cest během maximálního inspiračního úsilí. Toto měření se používá
pro vyhodnocení síly inspiračních svalů pacienta.

5-1
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Tato funkce se aktivuje pomocí tlačítka NIF na obrazovce Technical. Manévr
NIF je dostupný ve všech režimech s aktivací a bez aktivace neinvazivní
ventilace (NIV).
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Provádění manévru NIF
Příklad obrazovky Technical naleznete v rozbalovacím nákresu F-10.

5-1

1. Zmáčkněte tlačítko nabídky Setup & Calibration na ovládacím panelu.
2. Stiskněte TECHNICAL.
3.	Stiskněte NIF pro aktivaci funkce. Obrazovka se změní na hlavní
obrazovku se zobrazením křivky tlaku. (Viz obrázek 4-5)
4.	Stiskněte a přidržte NIF (tlačítko nabídky) pro provedení manévru.
Ventilátor e360 přechodně zastaví veškerou dodávku průtoku při
stisknutí tlačítka.
5.	Po uvolnění tlačítka NIF zvolte ideální objem NIF použitím nastavovacího
knoflíku pro pohyb kurzoru na vhodný bod křivky tlaku. Zobrazená
hodnota NIF je naměřená hodnota ve zvoleném bodu tlaku.
6.	Stiskněte tlačítko SAVE pro uložení výsledku měření a snímku
obrazovky. Měření bude zaznamenáno do Event History a snímek
obrazovky bude uložen do seznamu Screen Files.
7. Stiskněte START pro výsledné normální zakreslení na obrazovce.

OPR360U A0509

Obrázek 4-5. Hlavní obrazovka zobrazující umístění tlačítka NIF
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Vysvětlení podmínek funkce manévru NIF
Po ZAPNUTÍ funkce měření NIF se objeví následující podmínka;
• Ventilace pokračuje podle nastavení uživatele, ale objeví se okno
3minutového načasování, kdy uživatel může stisknout tlačítko NIF.
Platnost funkce vyprší v případě, že se měření nezahájí během
stanovené doby.
OPR360U A0509

Zatímco probíhá manévr NIF (tlačítko NIF je tisknuté), objeví se následující
podmínky:
• PEEP se automaticky nastaví při ≤1 cmH2O.
• Ventilátor nedodává žádný průtok.
• Monitorování exspiračního minutového objemu (MVE) se přeruší.
• Alarm záložní ventilace a apnoe se deaktivují.
Normální funkce se dosáhne po uvolnění tlačítka NIF nebo po uplynutí
30 sekund.

Zobrazení křivek a smyček
Příklad hlavní obrazovky viz rozbalovací nákres F-6.
Nabídka Main Screen na GUI umožní uživateli opakovaným mačkáním tlačítka
Waves (Křivky) procházet následující zobrazené křivky:
• Tlak/teplota
• Průtok/čas
• Objem/čas
• Tlak/čas a Průtok/čas
• Tlak/čas a Průtok/čas
V případě, že křivka dosáhne pravého konce časové osy, přesune se zprava
doleva a pokračuje ve vykreslování. Postupně se mažou malé části starého
grafu. Změna časové osy způsobí, že se křivka restartuje zleva.
Stiskněte tlačítko Loops (Smyčky) pro zobrazení smyčky Průtok-objem, Objemtlak nebo obou. Zobrazená smyčka se před novým vykreslením smaže. Smyčky
spontánní ventilace se zobrazí v odlišné barvě od řízené ventilace.
Pro podrobnosti o ukládání souborů obrazovky křivek a smyček viz Funkce
Save (Uložení) a Funkce Download (Stažení) na následujících stranách.
POZNÁMKA: Tlačítko Accept není ke změně zobrazení z křivek na smyčky,

5-1trendy nebo čísla potřeba.
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Nastavení měřítka
Pro nastavení měřítek postupujte následovně: Dotkněte se obrazovky GUI
na ose X nebo Y požadovaného měřítka, které chcete nastavit. Na obrazovce
se objeví se modrá indikační lišta pro identifikaci zvoleného parametru
pro změnu měřítka. Pro zvětšení nebo zmenšení měřítka použijte knoflík
Adjustment a zmáčkněte tlačítko Accept pro potvrzení změny. Avšak u křivek
nebo smyček je možné tlak, objem a průtok nastavovat nezávisle. Časová osa
platí pro všechny zobrazené parametry.
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Každé otočení knoflíku Adjustment znamená posunutí na následující měřítko
s možností automatického měřítka mezi nejvyšší a nejnižší volbou parametrů
měřítka kromě času. Nastavení měřítek se s vypnutím vypínače neukládají.
Automatické měřítko
Při aktivaci automatického měřítka se objeví ikona automatické kontroly
na automaticky vyměřené vertikální ose. Automatické měřítko automaticky
zvolí jedno ze čtyř předdefinovaných manuálních měřítek, které umožňuje
nejlepší zobrazení (nejlepší rozlišení) parametru.
Použití funkce Freeze (Zmrazení)
Stiskněte tlačítko Freeze (Zmrazit) pro zastavení vykreslování grafů (křivek,
smyček nebo trendů) a přidržte současné zobrazení pro rozšířený pohled.
Stiskněte tlačítko Start pro výsledné vykreslení. Zastaví se pouze grafické
zobrazení, numerické hodnoty se nadále aktualizují.
Použití kurzoru u zmrazení
V případě, že je zapnuta funkce Freeze, ve středu obrazovky se objeví zelená
vertikální přerušovaná čára (kurzor). Pro změnu pozice kurzoru se používá
knoflík Adjustment.
Pro každý bod křivky, smyčky nebo trendu protnutý kurzorem se objeví
numerické hodnoty. Když kurzor protne časovou osu křivky nebo trendu,
numerická hodnota časové osy se zobrazí, jakmile se kurzor zastaví. Když
kurzor protne smyčku, zobrazí se hodnoty smyčky v horních a dolních
průsečících.
Zmrazení je také dostupné z nabídky Main Screen a Extended Function.
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Obrazovka Event History (Historie události)

5-1

V nabídce Extended Functions zmáčkněte tlačítko Event History pro přístup
k Event History Log (Protokolu historie událostí). Tento protokol zaznamenává
1000 posledních poruch alarmu a nastavení, změny nastavení ventilátoru,
výsledky kalibrace senzoru a sekvence napájení zapnuto/vypnuto s uvedením
data a času každé události. Zaznamenané události jsou
barevně označené – poruchy alarmu a napájení ve stavu VYPNUTO jsou
označeny červeně, změny nastavení a výsledky kalibrace jsou označeny
modře a napájení ve stavu ZAPNUTO a Start Ventilating (Spuštění ventilace)
jsou označeny zeleně. Historie událostí se po vypnutí uloží.
OPR360U A0509

Pro podrobnosti o ukládání souborů historie událostí viz Funkce Save (Uložení)
a Funkce Download (Stažení) na následujících stranách této kapitoly.

Numeric Screen (Obrazovka číselných údajů)
Viz obrázek 4-6.

Obrázek 4-6 Obrazovka Numeric
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Nastavení pro použití u pacienta
Stisknutím tlačítka Numeric z nabídky Main Screen se zobrazí následující
informace:
Monitored data (Monitorovaná data)
Calculated data (Vypočtená data)
Settings for Advanced controls (Nastavení pro pokročilou kontrolu)

5-1
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Pro podrobnosti o zobrazených datech na této obrazovce viz kapitolu 8,
Specifikace.
Pro podrobnosti o ukládání souborů číselných údajů viz Funkce Save (Uložení)
a Funkce Download (Stažení) na následujících stranách této kapitoly.

Obrazovka Trends (Trendy)
Ventilátor e360 může zobrazit dvě obrazovky trendů, každá obrazovka
zobrazuje čtyřtrendové parametry obsahující sledovaná data až do 24 hodin.
Stiskněte tlačítko Trends (Trendy) z nabídky Main Screen (Hlavní obrazovka) pro
výběr mezi dvěma obrazovkami trendů. Na obrazovkách trendů se zobrazí
následující data:
Obrazovka 1

Obrazovka 2

VTE (vydechovaný dechový objem)/čas

Ppeak (vrcholový tlak)/čas

Minutový objem/čas

Pmean (průměrný tlak)/čas

RRtot (celková frekvence dýchání)/čas

Pbase (základní tlak)/čas

VTE % Variance (% odchylka
RSBI (poměr frekvence spontánního
vydechovaného dechového objemu)/čas dýchání)/čas

Tabulka 4-2 Obrazovka Trends
Pro podrobnosti o ukládání souborů trendů viz Funkce Save (Uložení) a Funkce
Download (Stažení) na následujících stranách.
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Sady dat
Viz obrázek 4-7.
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Obrázek 4-7 Sady dat
Zvolené soubory dat je možné zobrazit na GUI během ventilace použitím
tlačítka Data Sets v dolní části obrazovky GUI. V záložce v pravém dolním
rohu displeje naleznete tři rozdílné podsady monitorovaných dat a jednu
podsadu nastavení. Sady dat jsou označeny jako: Basic, Mechanic, Weaning
a Advanced (základní, mechanické, odstavné a pokročilé). Následující tabulka
uvádí zobrazené parametry v každé sadě dat. Informace o specifických
parametrech naleznete v kapitole 8, Technické údaje.
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Sady dat
Mechanics
Weaning
(Mechanika)
(Odstavení)

Basic
(Základní)

Advanced
(settings)
(Pokročilá
nastavení)

OPR360U A0509

Ppeak
(Vrcholový tlak)

Konstantní v čase

RR Spont
(Frekvence
spontánního
dýchání)

Slope/Rise
(Sklon/
nárůst)

PEEP

Pplat
(Tlak ve fázi plato)

P0.1

Exsp. Thresh
(Exsp. práh)

FiO2

Total PEEP

MVE Spont
(Minutová
výdechová
spontánní
ventilace)

Pause (Pauza)

MVE (Minutový
vydechovaný
objem)

Cstat
(Statická
poddajnost)

RSBI
Open Exh.
(Index rychlého
(Otevření
mělkého dýchání) výdechového
ventilu)

VTE
(Vydechovaný
dechový objem)

RI
(Inspirační odpor)

NIF

Průtok. křivka
(Tvar)

I:E
(Poměr I:E)

Objem
Cíl

RRtot
RE (Exspirační
(Celková frekvence odpor)
dýchání)

5-1
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Tabulka 4-3 Obsah obrazovky Data Set

Funkce Save (Uložení)
Funkce Save je dostupná z těchto obrazovek: Waves, Loops, Trends, Numeric,
Extended Functions, P0.1, NIF, Alarms setting, Alarm History a Event History.
Soubory, které byly uloženy, je možné nalézt a stáhnout z obrazovky Technical.
Soubory na obrazovce jsou uloženy ve formátu .bmp a soubory historie událostí
jsou uloženy ve formátu .csv. Pro jejich snadnější identifikaci je každému souboru
přidělen 8znakový název, který zahrnuje písmeno, označující typ souboru (např.
W jako Wave, L jako Loop, H jako History atd.), poslední čtyři znaky sériového
čísla ventilátoru a tři znaky pořadového čísla. Uložit je možné maximálně
200 obrazovek nebo souborů historie události (a alarmů). Po 200 uložení
každého typu se nejstarší soubor vymaže.

5-1
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Po dokončení funkce ukládání vydá e360 krátké dvoutónové pípnutí.

OPR360U-CZ Rev. A 02-2013

4-21

4 Nastavení pro použití u pacienta
Obrazovky Waves, Loops, Trends, Numeric a Extended Functions
(viz obrázek 4-8):
Stiskněte tlačítko Freeze. Objeví se tlačítka Save a Start.
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Stiskněte tlačítko Save pro uložení snímku obrazovky nebo stiskněte tlačítko
Start pro ukončení obrazovky Freeze a výsledné normální vykreslení.

Obrázek 4-8 Tlačítka Waveform Save a Start
Obrazovka Alarm Setting (Nastavení alarmu)
Stiskněte tlačítko Save pro uložení snímku obrazovky aktuálního nastavení
alarmu.
Obrazovka Alarm History (Historie alarmů)
Stiskněte tlačítko Save Alarm History (Uložit historii alarmů) pro uložení
alarmu/protokolu historie události jako souboru v tabulkovém formátu.
Obrazovka Event History (Historie události)
Stiskněte tlačítko Save Event History (Uložit historii události) pro uložení protokolu
historie události jako souboru tabulkového formátu.

5-1Obrazovka P0.1
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Stiskněte tlačítko Save pro uložení snímku aktuální obrazovky a také protokolu
měření P0.1 do Event History.
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Obrazovka NIF
Stiskněte tlačítko Save pro uložení snímku aktuální obrazovky a také protokolu
měření NIF do Event History.

Funkce Download (Stažení)
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Stisknutí tlačítek Screen Files (Soubory obrazovky) a Event History Files
(Soubory historie událostí)na obrazovce Technical umožní získání a stažení
uložených snímků a souborů v tabulkovém formátu na externí flash disk
pomocí USB portu v zadní části ventilátoru (viz obr. 4-9).
1. Zmáčkněte tlačítko Setup & Calibration na ovládacím panelu.
2. Stiskněte tlačítko Technical na GUI.
3.	Stiskněte tlačítko Screen Files (pro soubory snímků obrazovky) nebo
tlačítko Event History Files (pro soubory historie událostí/alarmů).
Objeví se tabulka seznamu odpovídající uloženým souborům.
4.	Do USB portu na zadní straně ventilátoru nainstalujte USB kompatibilní
flash disk (úrovně 2.0 nebo vyšší, umístěný pod vypínačem). Ujistěte se,
že flash disk je bezpečně nainstalován.
5. S použitím knoflíku Adjustment označte soubor ke stažení.
6. Stiskněte tlačítko Download.
7.	Po dokončení stahování na flash disk se objeví zpráva „File storing
successful (Uložení souboru proběhlo úspěšně)“ doprovázená krátkým,
dvoutónovým pípnutím.
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Obrázek 4-9 Obrazovky Screen a Event History Files List
(ke stažení)
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Kapitola 5:
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Alarmy
Kapitola 5:
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Zobrazení alarmů a hlášení.............................5-1
Kontrolka LED alarmu Chyba v přístroji.........5-2
Prostředí obrazovky alarmů GUI..............................5-3
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		 Uložení obrazovky nastavení alarmu........5-3
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Alarmy 5
Úvod

5-1

Ventilátor e360 je vybaven zvukovým a vizuálním systémem alarmů pro
zajištění bezpečnosti pacienta. Tato kapitola popisuje postupy pro nastavení
limitů alarmu, uvádí seznam všech alarmů a obsahuje Průvodce pro porušení
podmínek alarmu a nápravu v tabulce 5-1. Specifikace alarmu jsou uvedeny
v kapitole 8 v této příručce.
OPR360U A0509

Vizuální a zvukové alarmy upozorňují na následující skutečnosti:
• Dýchací problémy pacienta, například apnoe, vysoký či nízký tlak vzduchu
v dýchacích cestách.
• Problémy s napájením, například ztráta střídavého proudu.
• Problémy s plyny, například nízký tlak přívodu kyslíku.
• Problémy se zařízením, například přehřátí nebo selhání paměti.
POZNÁMKA: Po zapnutí ventilátoru e360 jsou použity poslední zvolené
limity alarmů; alarmy, které byly vypnuty, jsou nastaveny na nejnižší citlivost.
VAROVÁNÍ: Pokud se identifikace a náprava alarmové situace nezdaří, může
to mít za následek poranění pacienta. Aby byla zajištěna nepřetržitá operace
ventilátoru, připojte ventilátor k náhradnímu zdroji energie okamžitě, když
se objeví alarm Low Battery (Vybitá baterie). Preferovaným zdrojem energie
je vždy střídavé napětí.
VAROVÁNÍ: Vždy se ujistěte, že ošetřující personál uslyší akustickou výstrahu,
když se ozve alarm. Ventilátor nepoužívejte v prostředí, kde by ošetřující
personál nemohl slyšet akustické alarmy.

Vizuální zobrazení alarmů
Ventilátor e360 zobrazuje následující vizuální informace při překročení limitu
alarmu:
Kontrolka alarmu 360˚
Viz rozbalovací nákres F-4, položka 4.
Kontrolka alarmu 360˚ se nachází uprostřed horní části předního panelu
modelu e360 a bliká žlutě a/nebo červeně, pokud dojde k překročení limitu
alarmu. Ve stabilním stavu zůstane světlo rozsvícené, což indikuje zachycený
alarm, dokud nestisknete tlačítko Reset.
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Zobrazení alarmů a hlášení
Viz obrázek 5-1.

OPR360U A0509

Popis překročených alarmů, například Low Paw (Nízký tlak vzduchu v dýchacích
cestách) nebo Circuit Disconnect (Odpojení dýchacího okruhu) a veškerá hlášení
jsou zobrazena ve středové části stavového řádku GUI.
OPR360U-CZ Rev. A 02-2013
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Tato hlášení blikají, dokud jsou aktivní; po nápravě překročených limitů
zůstávají v stabilizovaném stavu (zachycené), dokud není indikátor resetován
pomocí tlačítka Reset. Alarmová hlášení mají různé barvy a jsou uváděna
v pořadí dle priority. Červená hlášení představují alarmy s vysokou prioritou,
například Low MVE (Nízký vydechovaný minutový objem) nebo High Paw
(Vysoký tlak vzduchu v dýchacích cestách). Hlášení zobrazená žlutě jsou
varování se střední prioritou, například Back-up ventilation (Záložní ventilace).
Zelená hlášení jsou informační hlášení s nízkou prioritou, například překročení
hodnot nastavení Ventilation Suspended (Ventilace pozastavena) nebo Low Paw
Below PEEP (Nízký tlak vzduchu v dýchacích cestách pod hodnotou PEEP).
OPR360U A0509

Kontrolka LED alarmu Chyba v přístroji
Viz obrázek 5-1.
Kontrolka LED alarmu Chyba v přístroji, která se nachází na levé straně
kontrolního panelu, se rozsvítí a spustí neztišitelný alarm, pokud je splněna
podmínka výstrahy, například prázdná baterie nebo porucha zařízení. Více
informací o podmínkách výstrahy Chyba v přístroji naleznete v tabulce 5-2.
VAROVÁNÍ! Pokud se spustí alarm Chyba v přístroji, ventilace je ukončena
a otevře se nouzový přívodní/přetlakový a výdechový ventil.
4

5

1
6

2
7

3
Obrázek 5-1 Prostředí obrazovky alarmů
1. Tlačítko a indikátor Alarm Silence/Suction Disconnect
2. Tlačítko Alarm Reset
3. Indikátory hlavního napájení, interní baterie a chyby v přístroji
4. Oblast zobrazení alarmového hlášení
5. Tlačítko Alarms Screen
6. Dotyková tlačítka:
		 Tlačítko Alarm History
		 Tlačítko Alarm Loudness
		 Tlačítko Alarm Tones
		 Tlačítko Save
7. Oblast nastavení nastavitelných alarmů
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Prostředí obrazovky alarmů GUI
Obrazovka nastavení alarmu
Viz obrázek 5-1 nebo rozbalovací nákres F-8.
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Stisknutím tlačítka Alarms Screen otevřete obrazovku Alarm Settings v GUI.
V této obrazovce můžete měnit nastavení nastavitelných alarmů, zobrazit
Alarm History (Historii alarmů), upravit Alarm Loudness (Hlasitost alarmu)
a Alarm Tones (Tóny alarmů) a dále obrazovku uložit pro stažení.
Uložení obrazovky nastavení alarmu
Klepnutím na tlačítko Save zachytíte snímek obrazovky Alarm Setting
(Nastavení alarmu), který si můžete následně stáhnout. Pokyny pro stahování
dat uložených v paměti naleznete v kapitole 4.
Nastavitelné alarmy
Obrazovka Alarm Setting umožňuje změnit následující nastavení:
• High Paw a Low Paw 		
• High a Low MVE
• Časové zpoždění apnoe

• High Respiratory Rate (RR tot)
• Disconnect Threshold %

Nastavení alarmu změníte klepnutím na hodnotu, kterou si přejete změnit.
Hodnota začne blikat. Otáčejte knoflíkem Adjustment a poté stiskněte tlačítko
Accept nebo zobrazenou hodnotu. Hodnota přestane blikat a bude použito
nové nastavení alarmu.
Můžete změnit více alarmů před tím, než klepnete na tlačítko Accept; mezera
mezi jednotlivými vstupy však nesmí být delší než 10 vteřin. Pokud do 10 vteřin
od poslední změny nestisknete tlačítko Accept, všechny změny se vrátí zpět
na původní hodnotu.
Historie alarmů
Viz obrázek 5-2.
Klepnutím na tlačítko Alarm History otevřete protokol obsahující posledních
1000 alarmů a událostí, včetně následujících:
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• Překročení
limitu alarmu

• Změny
nastavení

• Výsledky kontroly
dýchacího okruhu

• Výsledky kalibrace
senzoru O2

• Výsledky kalibrace
senzoru průtoku

• Sekvence vypnutí
a zapnutí

• Naměřené hodnoty
P0.1 a NIF

• Povolit/zakázat
senzor O2

• Pozastavení ventilace
OPR360U A0509
Zapnuto/vypnuto

• Device Alert
(Chyba v přístroji)

• Data Read Failure
(Čtení dat selhalo)

Je zobrazeno také nastavení ventilátoru v okamžiku zvýrazněné události.
OPR360U-CZ Rev. A 02-2013
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Obrázek 5-2 Protokol historie alarmu
Uložení protokolu historie alarmu
Viz obrázek 5-2.
Klepnutím na tlačítko Save Alarm History uložíte protokol historie alarmů,
který si můžete následně stáhnout jako tabulku v formátu .csv. Pokyny pro
stahování dat uložených v paměti naleznete v kapitole 4.
Hlasitost alarmu
Viz obrázek 5-3.
Po stisknutí tlačítka Alarm Loudness se otevře nová obrazovka. Pomocí knoflíku
Adjustment zadejte hodnotu mezi 1 (tichý) až 10 (hlasitý). Stisknutím tlačítka
Accept potvrďte provedenou změnu.

5-1

OPR360U A0509

Obrázek 5-3 Hlasitost alarmu
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Tóny alarmu
Viz obrázek 5-4.
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Stisknutím tlačítka Alarm Tones otevřete novou obrazovku. Pomocí knoflíku
Adjustment zvolte jednu ze tří unikátních sad nastavení zvuků, které budou
aktivovány při překročení limitu alarmu. Stisknutím tlačítka Accept potvrďte
provedenou změnu.
OPR360U A0509

Obrázek 5-4 Tóny alarmu
Zavření obrazovky alarmu
Obrazovku alarmu zavřete klepnutím na jakékoliv tlačítko nabídky
na kontrolním panelu. Viz obrázek 5-1

Prostředí rozhraní předního panelu alarmu
Tlačítko Alarm Silence (Ztlumení alarmu)
Viz obrázek 5-1
Stisknutím tlačítka Alarm Silence ztlumíte ztišitelný alarm po dobu dvou
(2) minut a zrušíte Shutdown Alarm po vypnutí ventilátoru. Při ztišených
alarmech se rozsvítí indikátor u tlačítka Alarm Silence. Opětovným stisknutím
tlačítka Alarm Silence zrušíte ztišení alarmu.
Pro aktivaci funkce Suction Disconnect (Odpojení odsávání) držte tlačítko
Alarm Silence nejméně o jednu (1) vteřinu déle.
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POZNÁMKA: Dokud není ventilátor vypnutý, stisknutím tlačítka Alarm Silence
OPR360U A0509
nelze vypnout alarm Chyba v přístroji.
POZNÁMKA: Volitelný externí kabel pro ztišení alarmu plní tu samou funkci
jako tlačítko, s tou výjimkou, že neztiší alarm vypnutí.
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Funkce odpojení odsávání
Tato funkce je určena k použití s plánovaným odpojením dýchacího okruhu.
Tuto funkci nikdy nepoužívejte s uzavřeným nebo inline odsáváním. Stisknutím
tlačítka Alarm Silence na jednu vteřinu nebo déle (dokud nezazní krátký
tón) aktivujete funkci Suction Disconnect. Při aktivaci této funkce ventilátor
automaticky ztiší všechny alarmy pacienta a odpojení, zobrazí hlášení Ventilation
Suspended, zakáže automatickou kompenzaci úniku a dodá vstupní průtok
10 l/min pro dospělého pacienta nebo 5 l/min pro dětského pacienta/
novorozence, pokud ventilátor zaznamená odpojení okruhu pacienta. Ventilátor
nedodá dechy, dokud není dýchací okruh opět připojen nebo neuběhnou tři
minuty. Poté, co ventilátor zaznamená opětovné připojení nebo po uběhnutí tří
minut je obnoven normální provoz.
OPR360U A0509

POZNÁMKA: Ventilátor rozezná obnovení připojení okruhu z exspiračního
průtoku. Nepoužívejte funkci Suction Disconnect, pokud je senzor průtoku
defektní nebo není správně zkalibrován.
Tlačítko pro resetování alarmu
Viz obrázek 5-1
Zvukové alarmy jsou automaticky ztišeny, pokud již není detekováno překročení
limitu alarmu; indikátor vizuálních alarmů se ovšem automaticky neresetuje.
Pokud odezní překročení limitu alarmu, indikátor alarmu přestane blikat
a rozsvítí se, čímž indikuje zachycený alarm. Stisknutím tlačítka Reset zrušíte
jednotlivě všechny tyto alarmy.
Nenastavitelné alarmy
Následující alarmy mohou nastat během ventilace a jsou nenastavitelné:
• High FIO2 (Vysoké FIO2)

• O2 Sensor Error (Chyba senzoru O2)

• Low FIO2 (Nízké FIO2)

• Flow Sensor Error (Chyba senzoru průtoku)

• Low Baseline (PEEP) Pressure
(Nízký základní tlak (PEEP))

• Insp. Time Too Long (Insp. čas příliš dlouhý)

• High Baseline (PEEP) Pressure
(Vysoký základní tlak (PEEP))

• Insp. Time Too Short (Insp. čas příliš krátký)

• Volume Target Not Met
(Cílový objem nesplněn)

• Sustained High Baseline (PEEP) Pressure
(Udržovaný vysoký základní tlak (PEEP))

• Low Paw Below PEEP (Nízký tlak
vzduchu v dýchacích cestách pod
hodnotou PEEP)

• Setting Out of Range
(Nastavení mimo rozsah)

• Pressure Limit Below PEEP (Tlakový
• Check Vent Fan (Zkontrolovat ventilátor)
limit pod hodnotou PEEP)
• Both Air/O2 Supply Loss
(Ztráta dodávek vzduchu i O2)

• AC Power Loss/Battery Backup (Ztráta
střídavého napětí/napájení z baterie)

• Power Shutdown (Vypnutí)

• Low Battery (Téměř vybitá baterie)
• Device Alert (Chyba v přístroji) OPR360U A0509

• Air Supply Loss
(Ztráta dodávek vzduchu)

• Check Flow Sensor Board (Zkontrolovat
desku senzoru průtoku)

• O2 Supply Loss (Ztráta dodávek O2)

• I:E Ratio Inverse Violation
(Porušení obráceného poměru I:E)

5-1 • Data Read Failure (Čtení dat selhalo)

5-6
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Alarmy 5
Průvodce pro porušení podmínek alarmu a nápravu

5-1

Následující tabulka obsahuje alarmy a informační hlášení řazené dle abecedy.
Tato příručka obsahuje prioritu a typ alarmu (problém ventilátoru/pacienta),
hlášení při překročení limitu a kritéria (co způsobuje aktivaci alarmu) a nápravu
(možná nápravná opatření). Specifikaci alarmů naleznete v kapitole 8.
OPR360U A0509

Tabulka 5-1 Průvodce pro porušení podmínek alarmu a nápravu
Hlášení alarmu • Priorita
nebo chyby
• Typ
v přístroji
• Barva světla

Popis a/nebo
kritéria

Náprava

{Jakékoliv jinde
neuvedené
hlášení}

• Vysoká
• Ventilátor
• Červená

Selhání
ventilátoru, které
vyžaduje opravu

Zkontrolujte pacienta
a zajistěte náhradní zdroj
ventilace.
Obraťte se na kvalifikované
servisní středisko.

• Vysoká
• Ventilátor
• Červená

Ztráta hlavního
zdroje napájení,
která může
být způsobena
výpadkem
zdroje střídavého
proudu, vyhořelou
pojistkou nebo
odpojeným
kabelem.

AC Power LossBattery Back Up

Air Supply Loss
(< 30 psig)

• Vysoká
• Ventilátor
• Červená

Tlak přívodu
vzduchu klesl
na < 30 psig.

Pokud bylo střídavé
napájení odpojeno
úmyslně, není potřeba
podnikat žádná nápravná
opatření.
Ověřte, že zdroj střídavého
proudu je pevně připojen
a je funkční.
V případě potřeby připravte
náhradní zdroj napájení.
Zkontrolujte pacienta
a zajistěte náhradní zdroj
ventilace.
Zkontrolujte, zda je přívod
vzduchu připojen
a že na vstupu dodává
nejméně 30 psig, zejména
během inspirace.
POZNÁMKA: Pokud dojde
k odpojení přívodu kyslíku,
ventilátor nadále dodává
dechy s použitím 100 %
kyslíku.

5-1

Apnea
(5-60 seconds)

• Vysoká
• Pacient/
Ventilátor
• Červená

OPR360U-CZ Rev. A 02-2013

Ventilátor
nedetekoval
řízený dech nebo
spontánní úsilí
o dech během
nastaveného
intervalu.

Zkontrolujte pacienta.
Vyhodnoťte nastavení/v
případě potřeby proveďte
změny nastavení.
OPR360U A0509
Zkontrolujte nastavení
citlivosti spouštěče.
Zkontrolujte, že dýchací
okruh je nepoškozený
a je správně připojený.

5-7

5 Alarmy
Popis a/nebo
kritéria

OPR360U A0509
Back Up
Ventilation

Monitorovaná
• Středně vysoká
hodnota MVE
• Pacient
< limit alarmu
• Žlutá
Low MVE.

Náprava
Zkontrolujte pacienta.
Vyhodnoťte nastavení/v
případě potřeby proveďte
změny nastavení.
Zkontrolujte nastavení
citlivosti spouštěče.
Zkontrolujte, že dýchací
okruh je nepoškozený
a je správně připojený.

5-1

Hlášení alarmu • Priorita
nebo chyby
• Typ
v přístroji
• Barva světla

Alarm je deaktivován, když
hodnota MVE vzroste 10 %
nad alarm limitu Low MVE.
POZNÁMKA: Záložní
ventilace je pozastavena
po dobu 60 vteřin
po jakékoliv změně
nastavení ventilátoru
a po opětovném připojení
okruhu poté, co je použita
funkce Suction Disconnect.

Both Air/O2
Supply Loss

Check Flow
Sensor Board

5-1

5-8

• Vysoká
• Ventilátor
• Červená

Tlak přívodu
vzduchu
i kyslíku klesl
pod minimální
požadovaný
vstupní tlak.
Ventilátor
nemůže
ventilovat.

Kabel senzoru
průtoku na desce
senzoru průtoku
byl odpojen
• Středně vysoká
od hlavní desky.
• Ventilátor
Ventilátor může
• Žlutá
detekovat kabel
senzoru průtoku
pouze během
ventilace.

Obnovte přívody kyslíku
a vzduchu a/nebo
ihned zajistěte náhradní
ventilaci.
Zkontrolujte, že je přívod
vzduchu a kyslíku správně
připojen a poskytuje
> 30 psig na vstupu do
ventilátoru.
Ventilátor otevře nouzové
přívodní a výdechové
ventily, čímž umožní
pacientovi dýchat vzduch
z místnosti.
Kabel průtoku senzoru
musí být připojen k hlavní
desce kvalifikovaným
servisním pracovníkem.
POZNÁMKA: Toto hlášení
nelze odstranitOPR360U
pomocí
A0509
tlačítka Reset.

OPR360U-CZ Rev. A 02-2013

Alarmy 5
OPR360U A0509
Check Vent Fan

Popis a/nebo
kritéria

• Středně vysoká
Ventilátor uvnitř
• Ventilátor
jednotky selhal.
• Žlutá

Náprava
Výměnu ventilátoru
ponechte na kvalifikovaném
servisním středisku.

5-1

Hlášení alarmu • Priorita
nebo chyby
• Typ
v přístroji
• Barva světla

POZNÁMKA: Toto hlášení
nelze odstranit pomocí
tlačítka Reset.

Výjimečné
selhání monitoru

C Internal
System

• Vysoká
• Device Alert
(Chyba
v přístroji)
• Červená

Procesor monitoru
detekoval
abnormální
operaci, jako
je neplatný příkaz
nebo dělení
nulou, která
byla generována
softwarem
monitoru.

Zkontrolujte pacienta
a zajistěte náhradní
zdroj ventilace.
Obraťte se na kvalifikované
servisní středisko.

Byl splněn
limit alarmu
Disconnect
Threshold %.
Pro varianty A/C
nebo SIMV- VTE
% > Disconnect
Threshold.
Circuit
Disconnect

5-1
Control CPU
Failed

• Vysoká
• Pacient/
Ventilátor
• Červená

• Vysoká
• Device Alert
(Chyba
v přístroji)
• Červená
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Pro SPONT –
Exspirační průtok
je méně než
1 l/min po dobu
větší než 5 vteřin.

Znovu připojte okruh
a zkontrolujte, zda nejsou
v dýchacím okruhu,
ET trubici nebo masce (při
použití ventilační masky)
netěsnosti nebo okluze.
Před zvýšením limitu
alarmu co nejvíce snižte
nebo eliminujte netěsnosti.

Zkontrolujte, zda
To může být
je výdechový senzor
způsobeno
průtoku správně
masivní netěsností
nainstalován.
nebo odpojením
okruhu pacienta
z ventilátoru
nebo alarmem
vysokého tlaku.
A0509
ZkontrolujteOPR360U
pacienta
a zajistěte náhradní zdroj
Porucha řídicího ventilace.
CPU
Obraťte se na kvalifikované
servisní středisko.
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5 Alarmy
OPR360U A0509
Control uP
Failed

• Vysoká
• Device Alert
(Chyba
v přístroji)
• Červená

Popis a/nebo
kritéria
Selhání
komunikace
monitoru
Řídicí procesor
neodpovídá
na požadavek
procesoru
monitoru. Řídicí
procesor není
spuštěn.
Porucha řídicí
RAM

Control RAM
Failed

• Vysoká
• Device Alert
(Chyba
v přístroji)
• Červená

Control Tasks
Failed

• Vysoká
• Device Alert
(Chyba
v přístroji)
• Červená

Data Read
Failure

• Vysoká
• Ventilátor
• Červená

Device Alert
(Chyba
v přístroji)
(Pokud
• Vysoká
je zobrazeno
•D
 evice Alert
hlášení)
(Chyba
Neztišitelný
v přístroji)
zvukový
• Červená
alarm. Pokud
5-1je to možné,
indikátor Device
Alert bliká.

5-10

Paměť
s náhodným
přístupem (RAM)
využívaná řídicím
procesorem
na hlavní PCB
je poškozena.
Selhání kontinuity
úlohy řízení
Softwarová
úloha řídicího
procesoru
proběhla mimo
sekvenci.
Při spouštění
došlo k chybě
při čtení
uložených dat.
Funkční porucha
ventilátoru.
K aktivaci této
výstrahy dojde
také v případě,
že při provozu
ventilátoru na
interní baterii
zbývá méně než
10 % provozní
doby interní
baterie.

Náprava

5-1

Hlášení alarmu • Priorita
nebo chyby
• Typ
v přístroji
• Barva světla

Zkontrolujte pacienta
a zajistěte náhradní zdroj
ventilace.
Obraťte se na kvalifikované
servisní středisko.

Zkontrolujte pacienta
a zajistěte náhradní zdroj
ventilace.
Obraťte se na kvalifikované
servisní středisko.

Zkontrolujte pacienta
a zajistěte náhradní zdroj
ventilace.
Obraťte se na kvalifikované
servisní středisko.

Obraťte se na kvalifikované
servisní středisko.
Zkontrolujte pacienta
a zajistěte náhradní zdroj
ventilace.
Pokud je alarm způsoben
selháním baterie, připojte
ventilátor k náhradnímu
zdroji energie a nechte
jej nabít.
Pokud výstrahuOPR360U A0509
nezpůsobila vybitá
baterie, obraťte
se na kvalifikované
servisní středisko.
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Alarmy 5
Hlášení alarmu • Priorita
nebo chyby
• Typ
v přístroji
• Barva světla

Náprava

Duální paměť
RAM selhala

OPR360U A0509
• Nízká
• Ventilátor
• Žádná

Došlo k poruše
paměti
s náhodným
přístupem
(RAM), která
je sdílena řídicím
procesorem
a procesorem
monitoru.
Tato chyba
je zaznamenána
do protokolu
Event History,
pokud dojde k
neplatnému čtení
z paměti EEPROM
na hlavní desce.
Není spuštěn
žádný vizuální
či zvukový alarm
a na obrazovce
GUI se nezobrazí
žádné hlášení.

5-1

• Vysoká
• Device Alert
Dual RAM Failed (Chyba
v přístroji)
• Červená

EEPROM Read
Error

Popis a/nebo
kritéria

Zkontrolujte pacienta
a zajistěte náhradní
zdroj ventilace.
Obraťte se na kvalifikované
servisní středisko.

Chyba EEPROM Read
Error je technické
servisní hlášení a nemá
vliv na funkčnost
ventilátoru. Obraťte
se na kvalifikované
servisní středisko.

Zkontrolujte pevnost
a funkčnost připojení
zdrojových plynů.

FIO2 High

Naměřená
hodnota FiO2
překročila
o více než
• Středně vysoká
0,07 nastavenou
• Ventilátor
hodnou FIO2
• Žlutá
po dobu 30 vteřin.
(pokračování
na další straně)

5-1
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Ověřte, že zdrojový plynný
kyslík dodává 100 % kyslík.
Proveďte kalibraci
senzoru O2 stisknutím
tlačítka O2 3 min.
nebo pomocí tlačítka
O2 Sensor Calibration,
které je dostupné
z Setup & Calibration/
Sensors.
(pokračování na další straně)
OPR360U A0509
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5 Alarmy
OPR360U A0509
FIO2 High
(pokr.)

Popis a/nebo
kritéria

POZNÁMKA:
Tento alarm
je neaktivní,
pokud model
• Středně vysoká e360 detekuje
zakázaný nebo
• Ventilátor
vadný senzor
• Žlutá
kyslíku nebo
pokud je tlak
přívodu kyslíku
méně než 30 psig.

Naměřená
hodnota FIO2
klesla o více
než 0,07 pod
nastavenou
hodnou FIO2
po dobu 30 vteřin.
FIO2 Low

• Vysoká
• Ventilátor
• Červená

POZNÁMKA:
Tento alarm
je neaktivní,
pokud model
e360 detekuje
zakázaný nebo
vadný senzor
kyslíku nebo
pokud je tlak
přívodu kyslíku
méně než 30 psig.

Senzor byl
odpojen
od kabelu.
Flow Sensor
Error

5-1

5-12

• Vysoká
• Ventilátor
• Červená

Ventilátor
nemůže
zkalibrovat
výdechový senzor
průtoku nebo
byla detekována
porucha senzoru.

Náprava
V případě potřeby
vyměňte senzor O2.

5-1

Hlášení alarmu • Priorita
nebo chyby
• Typ
v přístroji
• Barva světla

POZNÁMKA:
Nedostatečný tlak
přívodu vzduchu může
způsobit, že ventilátor
nebude schopný dodat
požadovanou rychlost
průtoku, což spustí
alarm FIO2.
Zkontrolujte pevnost
a funkčnost připojení
zdrojového plynu.
Ověřte, že zdrojový plynný
kyslík dodává 100 % kyslík.
Proveďte kalibraci
senzoru O2 stisknutím
tlačítka O2 3 min nebo
pomocí tlačítka O2 Sensor
Calibration, které
je dostupné z nabídky
Setup & Calibration.
V případě potřeby
vyměňte senzor O2.
POZNÁMKA: Nedostatečný
tlak přívodu O2 může
způsobit, že ventilátor
nebude schopný dodat
požadovanou rychlost
průtoku, což spustí
alarm FIO2.
Zkontrolujte připojení
senzoru průtoku a znovu
proveďte kalibraci.
Vyčistěte nebo vyměňte
senzor a proveďte kalibraci.
Obraťte se na kvalifikované
OPR360U A0509
servisní středisko.
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Alarmy 5
OPR360U A0509
High Baseline
Pressure

High MVE

High PAW

Popis a/nebo
kritéria

Náprava

Zkontrolujte hadice
dýchacího okruhu a filtr
portu From Patient
(Od pacienta), jestli nejsou
zauzlené nebo ucpané.
Na počátku časově Pokud máte podezření
na vysoký odpor,
spuštěného
vyměňte filtr.
řízeného dechu
byl monitorovaný
Zkontrolujte nastavení
základní tlak
• Středně vysoká
ventilátoru a v případě
(PEEP/CPAP)
• Ventilátor
o 5 cmH2O/mbar potřeby proveďte úpravy
• Žlutá
nastavení, aby bylo
nad nastavenou
dosaženo odpovídající
hodnotou PEEP/
doby výdechu. Alarm
CPAP po dva
po sobě jdoucí
je deaktivován poté,
co základní monitorovaný
dechy.
tlak (PEEP/CPAP) klesne
pod nastavený PEEP/
CPAP + 5 cmH2O/mbar
na počátku časově
spuštěného dechu.

• Vysoká
• Pacient
• Červená

• Vysoká
• Pacient/
Ventilátor
• Červená

5-1

Monitorovaný
vydechovaný
objem
za minutu (MVE)
je ≥ nastavená
hodnota High
MVE.

Monitorovaný
tlak dýchacího
okruhu je ≥
nastavený limit
alarmu High
Paw pro každý
jednotlivý dech.
(pokračování
na další straně)

5-1

Hlášení alarmu • Priorita
nebo chyby
• Typ
v přístroji
• Barva světla

Zkontrolujte pacienta,
vyhodnoťte nastavení
ventilátoru a v případě
potřeby proveďte úpravy
nastavení.
Alarm je deaktivován poté,
co monitorovaná hodnota
MVE klesne pod limit
alarmu High MVE.
Zkontrolujte pacienta.
Zkontrolujte
endotracheální trubici.
Zkontrolujte hadice
dýchacího okruhu a filtr
portu From Patient
(Od pacienta), jestli nejsou
zauzlené nebo ucpané.
Ujistěte se, že výdechový
ventil funguje správně.
Vyhodnoťte nastavení
ventilátoru a v případě
potřeby proveďte
úpravy
OPR360U A0509
nastavení.
(pokračování na další straně)
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5 Alarmy
OPR360U A0509
High PAW
(pokr.)

• Vysoká
• Pacient/
Ventilátor
• Červená

Popis a/nebo
kritéria

Náprava

Překročení limitu
alarmu High Paw
ukončí aktuální
dech a přejde
do výdechu. Tento
alarm se vztahuje
na všechny dechy
včetně ručního
nafouknutí.

Tento alarm je
deaktivován poté, co tlak
dýchacího okruhu
pacienta klesne 5 cmH2O/
mbar pod limit alarmu
High Paw.
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Hlášení alarmu • Priorita
nebo chyby
• Typ
v přístroji
• Barva světla

Zkontrolujte pacienta,
zda nedošlo ke změně
stavu nebo zda není
vyžadována zvýšená
ventilační podpora.

High RR Tot

Pokud je alarm
zapnut, celková
monitorovaná
frekvence
• Středně vysoká
dechu je ≥ než
• Pacient/
nastavený limit
Ventilátor
alarmu. Toto
• Žlutá
může indikovat
změnu ve stavu
pacienta nebo
automatické
spouštění.

Pokud byl alarm
způsoben automatickým
spouštěním, zkontrolujte,
zda v dýchacím okruhu
nejsou netěsnosti.
Zapněte kompenzaci
úniku (pokud byla
vypnutá) a zkontrolujte,
že dechy nejsou ukončeny
před tím, než se pacient
přestane nadechovat.
Pokud je alarm způsoben
netěsností masky/dýchací
cesty, zapněte neinvazivní
ventilaci.
Vyhodnoťte nastavení/
metodu spouštění (Flow
nebo Pressure)

I:E Ratio Inverse
Violation

5-1
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Nastavení
ventilátoru
by mělo
za následek
• Středně vysoká
obrácený
• Ventilátor
poměr I:E vyšší
• Žlutá
než 4:1, takže
by dle nastavení
nebyla spuštěna
ventilace.

Zkontrolujte pacienta.
Vyhodnoťte čas inspirace,
frekvenci a nastavení
spouštění a v případě
potřeby proveďte úpravy
nastavení.
OPR360U A0509
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Alarmy 5
Popis a/nebo
kritéria

Insp Time Too
Long

Nastavení
ventilátoru
má za následek
dobu inspirace
• Středně vysoká
delší než 5 vteřin
• Ventilátor
včetně doby
• Žlutá
pauzy, takže dle
tohoto nastavení
není spuštěna
ventilace.

Insp Time Too
Short

Nastavení
ventilátoru
nebo překročení
limitu alarmu
má následek
dobu inspirace
< 0,1 vteřin
pro dospělého
pacienta a 0,05
• Středně vysoká
vteřin pro
• Ventilátor
dětského pacienta
• Žlutá
bez pauzy
či pozdržení
inspirace. V režimu
VC nastavení
času inspirace,
při kterém
nemůže být
dodán nastavený
dechový objem.

Náprava

Vyhodnoťte nastavení
dechového objemu,
průtoku, frekvence dýchání,
inspirační frekvence
a pauzy a v případě potřeby
proveďte úpravy nastavení.
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Hlášení alarmu • Priorita
nebo chyby
• Typ
v přístroji
• Barva světla

Vyhodnoťte nastavení
dechového objemu
a průtoku a v případě
potřeby proveďte úpravy
nastavení.
Tento alarm může být
potenciálně způsoben
překročením limitu alarmu
High Paw. Vyřešte dle
potřeby.

OPR360U A0509

Zapněte kompenzaci úniku.

Low Baseline
Pressure

• Vysoká
• Pacient/
Ventilátor
• Červená

5-1
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Monitorovaný
tlak dýchacích
cest klesl pod
nastavenou
hodnotu PEEP/
CPAP po dobu
delší než
0,5 vteřiny po dva
po sobě jdoucí
dechy.

Zkontrolujte, zda
se v dýchacím okruhu
nenachází netěsnosti
nebo zda není odpojen.
V případě netěsnosti
dýchací cesty/masky
zapněte neinvazivní
ventilaci.
Alarm je neaktivní, pokud
je hodnota PEEP/CPAP
nastavena pod
OPR360U A0509
4 cmH2O/mbar.
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5 Alarmy
Popis a/nebo
kritéria

Připojte ventilátor
k jakémukoliv zdroji
energie a nechte interní
baterii nabít.

OPR360U A0509
Low Battery

Náprava

• Vysoká
• Ventilátor
• Červená

Kapacita provozu
interní baterie
klesla pod 25 %
kapacity.

5-1

Hlášení alarmu • Priorita
nebo chyby
• Typ
v přístroji
• Barva světla

POZNÁMKA: Ventilátor
bude nadále pracovat,
dokud nedojde k vybití
baterie, které aktivuje
alarm Device Alert.
VAROVÁNÍ! Abyste zajistili
nepřetržitý provoz
ventilátoru, připojte
náhradní zdroj energie, jako
je například střídavý proud,
ihned po spuštění alarmu
Low Battery.
Zkontrolujte pacienta,
vyhodnoťte nastavení
ventilace a alarmu
a v případě potřeby
proveďte úpravy nastavení.

Low MVE

• Vysoká
• Pacient
• Červená

Monitorovaná
hodnota MVE
≤ nastavený
limit alarmu
Low MVE.

Zkontrolujte, zda
se v dýchacím okruhu
nenachází netěsnosti
nebo zda není odpojen.
Zkontrolujte, zda
je výdechový senzor
průtoku správně
nainstalován.
Při překročení limitu
tohoto alarmu poskytuje
ventilátor záložní ventilaci.

Low Paw

5-1
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• Vysoká
• Pacient/
Ventilátor
• Červená

Monitorovaný
tlak dýchacích
cest nedosáhl
limitu alarmu
Low Paw během
řízené ventilace
po dobu dvou
dechů (nevztahuje
se na manuální,
spontánní
nebo tlakem
podporované
dechy.

Zkontrolujte, zda
se v dýchacím okruhu
nenachází netěsnosti
nebo zda není odpojen.
Vyhodnoťte nastavení
ventilace a alarmu
a v případě potřeby
OPR360U
A0509
proveďte úpravy
nastavení.
Alarm je deaktivován, když
hodnota Ppeak pro řízený
dech (včetně alarmu Back
Up Ventilation) je vyšší než
limit alarmu Low Paw.
OPR360U-CZ Rev. A 02-2013

Alarmy 5
OPR360U A0509

Low Paw Below
PEEP

Informační
hlášení

Popis a/nebo
kritéria

Náprava

Nastavená
hodnota alarmu
Low Paw je nižší
než PEEP

Nastavte limit alarmu
na hodnotu vyšší, než
je nastavená úroveň PEEP.

5-1

Hlášení alarmu • Priorita
nebo chyby
• Typ
v přístroji
• Barva světla

Výjimečné
selhání řízení

M Internal
System

• Vysoká
• Device Alert
(Chyba
v přístroji)
• Červená

Řídicí procesor
detekoval
abnormální
operaci, jako
je neplatný příkaz
nebo dělení
nulou, která
byla generována
řídicím softwarem.

Monitor
uP Failed

• Vysoká
• Device Alert
(Chyba
v přístroji)
• Červená

Selhání řídicí
komunikace
Procesor monitoru
neodpovídá
na požadavek
řídicího procesoru.
Procesor monitoru
není spuštěn.

Monitor CPU
Failed

• Vysoká
• Device Alert
(Chyba
v přístroji)
• Červená

Došlo k selhání
CPU monitoru
Procesor
monitoru
na hlavní PCB
je vadný.

Zkontrolujte pacienta
a zajistěte náhradní zdroj
ventilace.
Obraťte se na kvalifikované
servisní středisko.

Zkontrolujte pacienta
a zajistěte náhradní zdroj
ventilace.
Obraťte se na kvalifikované
servisní středisko.
Zkontrolujte pacienta
a zajistěte náhradní zdroj
ventilace.
Obraťte se na kvalifikované
servisní středisko.

Selhání paměti
RAM monitoru

Monitor RAM
Failed

• Vysoká
• Device Alert
(Chyba
v přístroji)
• Červená

5-1
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Paměť
s náhodným
přístupem
(RAM) využívaná
procesorem
monitoru
na hlavní PCB
je poškozena.

Zkontrolujte pacienta
a zajistěte náhradní zdroj
ventilace.
Obraťte se na kvalifikované
servisní středisko.

OPR360U A0509
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5 Alarmy
Hlášení alarmu • Priorita
nebo chyby
• Typ
v přístroji
• Barva světla

Selhání paměti
ROM monitoru

OPR360U A0509
Mon Task Failed

Náprava

• Vysoká
• Device Alert
(Chyba
v přístroji)
• Červená

• Vysoká
• Device Alert
(Chyba
v přístroji)
• Červená

• Vysoká
No
• Ventilátor
Communication
• Žádná

Paměť pouze
pro čtení (ROM),
ve které je uložený
kód procesoru
monitoru,
detekovala
neplatný kontrolní
součet.
Selhání kontinuity
úlohy monitoru
Softwarová
úloha procesoru
monitoru
proběhla mimo
sekvenci.
Nepřetržitá
zvuková výstraha.
Toto hlášení
je zaznamenáno
do protokolu
Event History,
pokud dojde
k selhání
komunikace
s dotykovou
obrazovkou.
Není zobrazen
žádný
vizuální alarm
a na obrazovce
GUI se nezobrazí
žádné hlášení.

5-1

Monitor ROM
Failed

Popis a/nebo
kritéria

Zkontrolujte pacienta
a zajistěte náhradní
zdroj ventilace.
Obraťte se na kvalifikované
servisní středisko.

Zkontrolujte pacienta
a zajistěte náhradní
zdroj ventilace.
Obraťte se na kvalifikované
servisní středisko.

Výstraha se automaticky
vypne poté, co je obnovena
komunikace. Hlášení
No Communication
je technické servisní
hlášení a nemá vliv
na funkčnost ventilátoru.
Pokud se alarm nevypne,
obraťte se na kvalifikované
servisní středisko.

Znovu připojte senzor O2.
O2 Sensor
Disconnect

5-1
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Informační
hlášení

Senzor
O2 je odpojen.

POZNÁMKA: Během
ventilace, kdy
je zobrazeno toto hlášení,
vždy používejte externí
monitor O2.
OPR360U A0509

OPR360U-CZ Rev. A 02-2013

Alarmy 5
OPR360U A0509
O2 Sensor Error

Popis a/nebo
kritéria

Ventilátor
• Středně vysoká
nemůže správně
• Ventilátor
zkalibrovat
• Žlutá
senzor O2.

Náprava
Co nejdříve vyměňte
senzor.
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Hlášení alarmu • Priorita
nebo chyby
• Typ
v přístroji
• Barva světla

POZNÁMKA: Během
ventilace, kdy
je zobrazeno toto hlášení,
vždy používejte externí
monitor O2.
Zkontrolujte připojení
přívodu kyslíku a ujistěte
se, že je dodáváno
nejméně 30 psig
na vstupu do ventilátoru,
zejména při inspiraci.

O2 Supply Loss

• Vysoká
• Ventilátor
• Červená

Tlak přívodu
kyslíku klesl
pod minimální
požadovaný
vstupní tlak.

Out of Range

Informační
hlášení

Zvolené nastavení
Upravte nastavení tak, aby
je mimo rozsah
spadalo do rozsahu dané
pro danou
kategorie pacienta.
kategorii pacienta.

V případě nutnosti
zajistěte náhradní
ventilaci. Ventilátor
nadále dodává dechy
pomocí zbývajícího
přívodu kyslíku a nemůže
zkalibrovat senzor O2.

Power Failure

Power Failure

• Vysoká
• Device Alert
(Chyba
v přístroji)
• Červená

5-1
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Napájení DC
mimo toleranci.
Zkontrolujte
+12 VDC, -12 VDC
a +5 VDC.
(Model e360 lze
napájet interní
baterii, dokud
se nevybije
a nespustí
se alarm Device
Alert.)

Zkontrolujte pacienta
a zajistěte náhradní
zdroj ventilace.
Obraťte se na kvalifikované
servisní středisko.

OPR360U A0509
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5 Alarmy
OPR360U A0509

Pressure Limit
Below PEEP

Pressure
Support +
PEEP > 60

Shutdown
Alarm (Alarm
vypnutí)

Sustained
High Baseline
Pressure

Popis a/nebo
kritéria

Náprava

Informační
hlášení

Nastavený limit
tlaku je nižší
než nastavená
hodnota PEEP.

Upravte nastavení
hodnoty Pressure Limit
nebo PEEP tak, aby
hodnota Pressure Limit
byla vyšší než hodnota
PEEP.

Informační
hlášení

Součet hodnoty
Pressure Support
a nastavení
PEEP je vyšší než
60 cmH2O/mbar.

Upravte nastavenou
hodnotu Pressure Support
nebo PEEP tak, aby jejich
součet byl nižší než
60 cmH2O/mbar.

S tímto alarmem
není spojeno
žádné hlášení.

Bez indikátoru

• Vysoká
• Ventilátor
• Červená

Alarm vypnutí

slouží jako
potvrzení, že bylo
vypnuto napájení
ventilátoru.

Monitorovaný
tlak PEEP byl
o ≥ 8 cmH2O/
mbar vyšší
než nastavená
hodnota PEEP/
CPAP po dobu
delší než 6 vteřin
pro dětského
pacienta/
novorozence
nebo 10 vteřin
pro dospělého
pacienta.
(pokračování
na další straně)

5-1

5-20

5-1

Hlášení alarmu • Priorita
nebo chyby
• Typ
v přístroji
• Barva světla

Alarm vypnutí zrušíte
stisknutím tlačítka Alarm
Silence.

Zkontrolujte trubice
okruhu, zda v nich nejsou
okluze a/nebo tekutiny.
Zkontrolujte exspirační
filtr, zda nedochází
ke zvýšenému odporu
nebo zda není zablokován,
a v případě potřeby jej
vyměňte.
Vyhodnoťte nastavení
ventilátoru a v případě
potřeby proveďte úpravy
nastavení.
Ověřte, že výdechový
ventil je čistý/neobsahuje
nečistoty. V případě
potřeby vyměňte.
Pokud problém nevyřešíte,
použijte náhradní zdroj
ventilace.

OPR360U A0509
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Alarmy 5
Popis a/nebo
kritéria

Sustained
High Baseline
Pressure (pokr.)

• Vysoká
• Ventilátor
• Červená

VAROVÁNÍ!
Dokud není
podmínka
alarmu vyřešena,
ventilace
a spouštění jsou
pozastaveny,
výdechový
ventil a nouzový
přetlakový ventil
se otevřou dle
potřeby nejméně
na dobu 5 vteřin,
aby se uvolnil tlak,
a není dodáván
žádný průtok.

Ventilation
Suspended

Informační
hlášení

Byla zapnuta
funkce Suction
Disconnect.

Náprava

5-1

Hlášení alarmu • Priorita
nebo chyby
• Typ
v přístroji
• Barva světla

Pouze informační.

OPR360U A0509

Zkontrolujte stav pacienta,
zda nenaleznete reverzibilní
příčinu.

Volume Target
Not Met*
*u modelu
S není k
dispozici

Pro typ dechu
Volume Target
Pressure Control
nebo Volume
Target Pressure
Support nemohl
• Středně vysoká
být dodán
• Pacient/
nastavený
Ventilátor
dechový
• Žlutá
objem v rámci
nastaveného
limitu Pressure
Limit po dva
po sobě jdoucí
dechy.

Faktory, které mohou
spustit tento alarm: neklid,
skousnutí trubice ET, kašel,
zvýšení exspiračního
odporu nebo odporu
pacienta nebo pokles
poddajnosti (např. sekrece,
pneumotorax).
V případě potřeby:
Zvyšte hodnotu t Insp,
snižte hodnotu Resp
Rate, zvyšte hodnotu
Slope/Rise, upravte Exp.
Threshold
Zvyšte limit Pressure Limit
nebo snižte Tidal Volume.
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Čištění
Kapitola 6:

Čištění a údržba

a údržba
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Čištění a údržba
Úvod
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Aby byl zajištěn správný chod ventilátoru a minimalizovalo se riziko křížové
kontaminace, je nutné provádět čištění a údržbu v doporučených intervalech.
Všechny postupy by měly odpovídat postupům a předpisům vaší instituce.
Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní opatření, aby
minimalizovali riziko rozšíření infekce při demontáží, čištění a provádění
údržby ventilačního systému.
OPR360U A0509

Použití filtrů
Inspirační port (K pacientovi)
Plyn, který vstupuje do dýchacího okruhu přes Inspirační port (K pacientovi)
ventilátoru, je obvykle čistý a bez obsahu vodní páry. Společnost Newport
Medical nicméně důrazně doporučuje použít u tohoto portu filtr, a to ze dvou
důvodů:
1.	Pro ochranu inspirační komory před potenciálními nečistotami
v pacientských plynech;
2. Pro ochranu pacienta před potenciálními nečistotami v dodaném plynu.
Použití filtru také snižuje potřebu pravidelného čištění a sterilizace inspirační
komory. Filtry je vhodné měnit pro každého pacienta, aby se snížilo riziko
přenosu infekce mezi pacienty.
Exspirační port (Od pacienta)
Plyn, který vstupuje do dýchacího okruhu přes Exspirační port (Od pacienta)
na ventilátoru, může obsahovat vodní páry a patogeny. Společnost Newport
Medical důrazně doporučuje použít suchý, čistý filtr v této oblasti, a to ze tří
důvodů:
1.	Pro ochranu exspirační komory před potenciálními nečistotami
ve vydechovaném plynu;
2.	Pro ochranu pacienta před potenciálními nečistotami ve výdechovém
systému, pokud pacient vtáhne plyn skrz exspirační větev okruhu;
3.	Pro ochranu personálu před potenciálními nečistotami v pacientských
plynech.

5-1

Pokud je filtr umístěný na portu Od pacienta vlhký, filtrační schopnosti filtru
se sníží a zvýší se odpor pří výdechu pacienta. Čistý filtr bez přítomnosti
vodních par snižuje potřebu pravidelného čištění výdechového ventilu
a senzoru průtoku, udržuje životnost senzoru průtoku, snižuje OPR360U
riziko A0509
křížové
kontaminace mezi pacienty, snižuje riziko rozšíření infekce na personál
a snižuje výdechový odpor na minimum.

OPR360U-CZ Rev. A 02-2013
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6 Čištění a údržba
POZNÁMKA: Jakýkoliv postup, který zvyšuje vlhkost vydechovaného plynu,
má za následek, že filtr na portu Od pacienta bude dříve mokrý, a bude tak
vyžadována častější výměna.

5-1

Upozornění Na čištění/dezinfekci vnějšího povrchu plicního ventilátoru
použijte hadřík z jemné tkaniny navlhčený v čisticím/dezinfekčním prostředku.
Nepoužívejte drsná brusiva, tvrdé kartáče nebo čisticí/dezinfekční prostředky
obsahující fenol, chlorid amonný, sloučeniny chloridu nebo více než 2,4 %
glutaraldehyd.
OPR360U A0509

Upozornění Plastové součásti by neměly přijít do kontaktu s následujícími
roztoky, jelikož by mohlo dojít k rozložení dané součásti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Chlornan
Fenol (> 5 %)
Anorganické kyseliny
Formaldehyd
Keton
Chlorovaný uhlovodík
Aromatický uhlovodík

Upozornění Používejte pouze čisticí a sterilizační metody specificky určené
pro danou součást ventilátoru. Specifické pokyny pro čištění, dezinfekci
a sterilizaci naleznete v příručce výrobce pro příslušenství.

Demontáž a opětovné sestavení
Filtr ventilátoru na zadním panelu
Následující diagram a pokyny jsou určeny pro vyjmutí a opětovnou instalaci
filtru ventilátoru.
1.	Opatrně otevřete kryt ventilátoru na zadním panelu modelu e360
(lze použit minci).
2. Z krytu vyjměte filtr ventilátoru.
3.	Z filtru vysajte prach nebo jej očistěte pomocí mýdla a vody, osušte jej
a vraťte zpět na místo.
4.	Přitlačte kryt ventilátoru zpět na zadní panel, dokud nezacvakne zpět
na místo.

5-1

6-2

OPR360U A0509

OPR360U-CZ Rev. A 02-2013

6

Čištění a údržba
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Obrázek 6-1 Filtr ventilátoru
Výdechová komora
Senzor a kabel výdechového průtoku
Následující diagram a pokyny jsou určeny pro vyjmutí a opětovnou instalaci
výdechového senzoru průtoku.
1.	Otevřete dvířka předního panelu na levé spodní straně přední části
ventilátoru, čímž se dostanete k výdechovému ventilu a senzoru průtoku.
Viz obrázek 6-2.
3

2

1. Senzor průtoku
2. Kabel senzoru průtoku
3. Výdechový ventil

1
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Obrázek 6-2 Výdechový ventil a senzor průtoku
2.	Plastový senzor průtoku opatrným kroutivým pohybem vyjměte z výstupu
výdechového ventilátoru. Viz obrázek 6-3.
OPR360U-CZ Rev. A 02-2013
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6 Čištění a údržba
1

1. Výdechový ventil
2. Senzor průtoku (vyjmutý)

2
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Obrázek 6-3 Vyjměte senzor průtoku
3.	Odpojte kabel senzoru průtoku z plastového těla senzoru tak, že ho rovně
vytáhnete. Kabelem neotáčejte.
4.	Opětovné připojení kabelu k tělu senzoru: Pečlivě srovnejte drážku
v přípojce kabelu s drážkou v konektoru těla senzoru. Stlačte k sobě.
Kabelem neotáčejte. Viz obrázek 6-4.

Obrázek 6-4 Připojte kabel k senzoru
5.	Opětovné připojení průtokového senzoru k výdechovému ventilu: Zasuňte
průtokový senzor zpět do výstupu výdechové ventilu a do přihrádky
za ním opatrně vložte kabel.
6. Zavřete dvířka předního panelu.
7. Proveďte kalibraci senzoru dle postupu popsaného v kapitole 4.
Výdechový senzor průtoku je přesný a jemný nástroj. Při manipulaci
OPR360U A0509
5-1Upozornění
s ním dbejte na to, abyste nepoškodili měřicí dráty. Do průtokového senzoru
nevkládejte žádné předměty a ani jej nevystavujte tlakovým proudům vody
či plynu během čištění nebo montáže. Životní cyklus senzoru je omezen a závisí
na dodržování bezpečnostních opatření při manipulaci a možnosti kalibrace
senzoru. Před instalací se vždy ujistěte, že senzor průtoku je zcela suchý.
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Výdechový ventil
Následující diagram a pokyny jsou určeny pro vyjmutí a opětovnou instalaci
výdechového ventilu.
OPR360U A0509

1

2

5-1

1. Otevřete dvířka předního panelu vedoucího k výdechovému ventilu.
2.	Odjistěte západku v horní části panelu a vyjměte výdechový ventil
vytažením směrem pryč od ventilátoru. Viz obrázek 6-5.
3.	Plastový senzor průtoku opatrným kroutivým pohybem vyjměte z výstupu
výdechového ventilátoru.
1. Výdechový ventil
2. Západka

Obrázek 6-5 Vyjměte výdechový ventil
4.	Pevně držte tělo výdechového ventilu a zároveň vyjměte připevňovací
kroužek otáčením proti směru hodinových ručiček. Viz obrázek 6-6.
5. Sejměte uzávěr výdechového ventilu z těla ventilu.
6.	Vyjměte sestavu talířového ventilu s membránou z uzávěru ventilu
(sestavu talířového ventilu s membránou nedemontujte).

5-1
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4
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1. Těleso výdechového ventilu
2. Montáž talířového ventilu membrány
3. Uzávěr výdechového ventilu
4. Pojistný kroužek

OPR360U A0509

3

2

1

Obrázek 6-6 Montáž výdechového ventilu
Upozornění Je nezbytně důležité zajistit správnou orientaci různých součástí.
Pokud není výdechový ventil správně složen, může dojít k netěsnostem
ve výdechovém systému.
POZNÁMKA: Během demontáže, opětovného sestavení a čištění dbejte
na to, abyste nepoškodili citlivé síto uvnitř tělesa výdechového ventilu.
1. Kolík
2. Drážka

2
1

5-1

OPR360U A0509

Obrázek 6-7 Srovnejte uzávěr výdechového ventilu a tělo
při opětovném sestavení.
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7.	Pro opětovné složení a instalaci ventilu postupujte v opačném pořadí.
Ujistěte se, že kolík na uzávěru ventilu je srovnaný s otvorem v těle ventilu.
Viz obrázek 6-7.

5-1

Inspirační komora
Následující diagram a pokyny jsou určeny pro vyjmutí a opětovnou instalaci
inspirační komory.
OPR360U A0509

1.	Pomocí rovného šroubováku nebo mince odšroubujte dva šrouby
na spodní pravé části předního panelu a otevřete inspirační komoru.
Viz obrázek 6-8.
2.	Pomocí šroubováku společnosti Philips odšroubujte horní a dolní
upevňovací šrouby a vyjměte komoru z ventilátoru.
1

2

1. Přední panel
2. Inspirační komora

Obrázek 6-8 Vyjměte panel
3.	Odšroubováním čtyř šroubů vyjměte uzávěr komory, čímž se dostanete
k membráně. Zacházejte s ní opatrně. Viz obrázek 6-9.
4. Inspirační port vyjměte z bloku otáčením proti směru hodinových ručiček
5. Pro opětovné složení a instalaci postupujte v opačném pořadí.

2

3

4

1
5

5-1

1. Inspirační port
2. Zajišťovací šrouby komory
3. Blok inspirační komory

4. Membrána
5. Uzávěr komory

OPR360U A0509

Obrázek 6-9 Blok inspirační komory
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Pojistky
Následující diagram a pokyny jsou určeny pro vyjmutí a opětovnou instalaci
pojistek.

5-1

Pojistky jsou umístěny nad napájecím modulem na zadní straně modelu e360.
OPR360U A0509

1.	Přepněte hlavní vypínač do polohy OFF a odpojte ventilátor z napájení
a od přívodu plynu.
2.	Pomocí malého rovného šroubováku uvolněte zásuvku na pojistky a poté
ji vytáhněte z napájecího modulu. Viz obrázek 6-10.

Obrázek 6-10 Vyjměte pojistky
3. Zkontrolujte pojistky a pokud naleznete vyhořelé pojistky, vyměňte je.
4. Vraťte zásuvku s pojistkami zpět na místo.
POZNÁMKA: Technické parametry pojistek naleznete v servisní příručce
k plicnímu ventilátoru e360.
Senzor kyslíku
Následující diagram a pokyny jsou určeny pro vyjmutí a opětovnou instalaci
senzoru kyslíku.
1.	Přepněte hlavní vypínač do polohy OFF a odpojte ventilátor z napájení
a od přívodu plynu.
2.	Pomocí šroubováku nebo mince odšroubujte dva šrouby na spodní
pravé části předního panelu, čímž se dostanete k senzoru kyslíku.
Viz obrázek 6-11.
3.	Kabel senzoru odpojte od senzoru otáčením objímky kabelu proti
směru hodinových ručiček.
4.	Senzor rovně vytáhněte. Zlikvidujte senzor kyslíku v souladu s místními
OPR360U A0509
5-1 předpisy.
POZNÁMKA: Pro vyjmutí senzoru může být potřeba vyjmout i inspirační
komoru.
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2

1

3
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OPR360U A0509
1. Přední panel
2. Kabel senzoru O2
3. Senzor O2

Obrázek 6-11 Vyjměte panel
5. Nový senzor nainstalujete pomocí stejného postupu v obráceném pořadí.
6. Proveďte kalibraci senzoru dle postupu popsaného v kapitole 4.

Čištění
Definice čištění: odstranění všech cizích součástek (například nečistot nebo
organických substancí) z daného objektu. Čištění je většinou prováděno
pomocí tekoucí vody, mechanického čištění nebo enzymatických výrobků.
Pomocí následujícího postupu vyčistěte součástky před sterilizací:
1. Demontujte součástku (oddělte od sebe všechny komponenty).
2.	Umyjte součástku ve vodě a jemném mýdlovém roztoku nebo
enzymatickým čisticím prostředkem.
3.	Součástku důkladně oplachujte v čisté tekoucí vodě po do dobu nejméně
dvou minut, poté ji osušte nebo nechte důkladně uschnout na vzduchu.
4.	Po každém čištění součástku důkladně prohlédněte. Poškozené nebo
opotřebované součástky vyměňte.
Upozornění Vždy postupujte dle pokynů výrobce mýdla. Vysoce
koncentrovaná mýdlová voda může zkrátit životnost dané součástky.
Zbytky mýdla mohou způsobit skvrny či praskliny, obzvláště u součástek
vystavených vyšším teplotám při sterilizaci.

Sterilizace

5-1

Definice sterilizace: Kompletní eliminace či destrukce všech forem mikrobiálního
života. Sterilizace se provádí fyzickými či chemickými postupy. Hlavní používané
sterilizační metody zahrnují páru pod tlakem, suché teplo a sterilizaci při nízkých
teplotách (například sterilizace etylénoxidem [EtO], plynem nebo
plasmou).
OPR360U
A0509
Upozornění Nesterilizujte celý ventilátor. Standardní sterilizační postupy,
včetně EtO a formalinu, mohou ventilátor poškodit.
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POZNÁMKA: Při čištění a sterilizaci postupujte dle pokynů výrobce každé
soustavy a podle předpisů vašeho pracoviště.

5-1

Sterilizace v autoklávu:
1. Vyčistěte/zkontrolujte
2. Sterilizujte
3. Usušte
4. Znovu smontujte
5.	Po instalaci proveďte Circuit Check a kalibraci Oxygen Sensor na zcela
sestaveném dýchacím okruhu.
OPR360U A0509

Sterilizace EtO (etylénoxidem):
1. Vyčistěte/zkontrolujte
2. Sterilizujte
3. Vyvětrejte (pro rozptýlení zbytkového plynu absorbovaného v součástce)
4. Znovu smontujte
5.	Po instalaci proveďte Circuit Check a kalibraci Oxygen Sensor na zcela
sestaveném dýchacím okruhu.

Návod pro čištění a sterilizaci
Tabulka 6-1
Ventilátor/
Součást
příslušenství
Vnější kryt
ventilátoru včetně
kontrolního
panelu, vozíku,
podpůrného
ramena,
zvlhčovače
a ohřívače
výdechového filtru

Čisticí a sterilizační metoda

Další informace

Vyčistěte a dezinfikujte pomocí
hadříku namočeného v dezinfekčním
prostředků na povrchy dle protokolu
vašeho pracoviště pro zamezení
infekce.

Zabraňte vstupu
tekutin do součástek
nebo kabelových
spojů. Neprovádějte
sterilizaci
etylénoxidem
a nepoužívejte
stlačený vzduch
na čištění či sušení.

V prostředí, kde se vyskytují
rezistentní kmeny bakterií, může být
na čištění povrchů mezi jednotlivými
pacienty vyžadován tlumený roztok
bělidla (postupujte dle čisticího
protokolu vašeho pracoviště).
Po vyčištění setřete všechny zbytky
čisticího prostředku, abyste zabránili
jeho nahromadění.
Odstraňte prach ze zadních větracích
otvorů pomocí vysavače.

5-1
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Ventilátor/
Součást
příslušenství

Čisticí a sterilizační metoda

Další informace

filtr ventilátoru
modelu e360

Umyjte filtr v neagresivním
detergentu, důkladně opláchněte
a nechte oschnout.

Poškozené součásti
vyměňte.

Inspirační filtr
Exspirační filtr

Pouze pro použití u jednoho
pacienta: zlikvidujte.
Opakovatelně použitelné: usušte
a poté sterilizujte v autoklávu.

Vyměňte pro každého
nového pacienta
nebo dříve, pokud je
zvýšený exspirační
odpor v exspiračním
filtru nebo pokud
je filtr viditelně
mokrý, znečištěný
či kontaminovaný,
nebo dle doporučení
výrobce.

Výdechový ventil
Inspirační komora

Pokud během ventilace nejsou
používány filtry: rozložte a vyčistěte,
poté sterilizujte v autoklávu.
Pokud jsou používány filtry: vyčistěte
a sterilizujte pouze dle potřeby.

Po sterilizaci
proveďte Circuit
Check na plně
sestaveném okruhu.

5-1

OPR360U A0509

Výdechový senzor Vyjměte, vyčistěte, sterilizujte.
Po sterilizaci proveďte
průtoku
Circuit Check na plně
Schválené metody čištění a sterilizace: sestaveném okruhu.
Pokud je senzor
vyměněn v průběhu
Čištění: Ponořte senzor do 70 %
alkoholového roztoku po dobu
používání u jednoho
přibližně jedné hodiny a poté jím
pacienta, proveďte
kalibraci senzoru
v roztoku opatrně zahýbejte. Když
je senzor viditelně čistý, vyjměte jej průtoku.
z alkoholového roztoku a nechte
schnout na vzduchu po dobu
POZNÁMKA:
nejméně 30 minut.
Společnost Newport
Medical doporučuje
Sterilizace: Sterilizace etylénoxidem. vyměnit senzor
Senzor nesmí být sterilizován
po 5 čisticích
v autoklávu.
či sterilizačních
cyklech.
Kabel výdechového Vyčistěte/dezinfikujte kabel
senzoru průtoku
senzoru průtoku pomocí hadříku
navlhčeného v odpovídajícím
dezinfekčním prostředku
(senzor do něj neponořujte) mezi
jednotlivými pacienty, nebo pokud
je viditelně znečištěný.

5-1
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Návod pro preventivní údržbu

OPR360U A0509

Frekvence
Několikrát
za den
nebo podle
protokolu
instituce.

Tabulka 6-2
Součást
ventilátoru

Doporučená údržba

Exspirační filtr,
jednorázový

Vyměňte pro každého nového pacienta nebo
dříve, pokud je zvýšený exspirační odpor
ve filtru nebo pokud je filtr viditelně mokrý,
znečištěný či kontaminovaný, nebo dle
doporučení výrobce.

odlučovače
vody
vysokotlakého
přívodu
Denně nebo
podle potřeby vzduchu
a kyslíku
na zadním
panelu modelu
e360

5-1

UPOZORNĚNÍ: Preventivní údržbu a výměnu součástí provádějte
v doporučených intervalech, abyste zabránili poškození součástí
z důvodu přílišného opotřebení.

Kontrolujte nahromaděnou vodu a v případě
potřeby ji vylijte. Misku vyměňte, pokud
se objeví jakékoliv známky opotřebení/
poškození. Pokud se přívodové odlučovače
vody naplní, ventilátor přestaňte používat
a obraťte se na autorizovanou servisní firmu.

filtr ventilátoru
na zadním
panelu modelu Zkontrolujte a vyčistěte dle potřeby.
e360
Dle potřeby
a mezi
jednotlivým
použitím
u pacienta

5-1

Vnější kryt
ventilátoru
(tělo, kontrolní
panel, vozík,
podpůrné
rameno)

Očistěte/dezinfikujte pomocí měkkého hadříku
namočeného v dezinfekčním prostředku
na povrchy. Odstraňte prach z větracích otvorů
na zadním panelu pomocí vysavače. Setřete
všechny zbytky čisticího prostředku.

Inspirační filtr,
jednorázový

Zlikvidujte a vyměňte.

Inspirační filtr,
opakovaně
použitelný

Sterilizujte a vyměňte pro každé nastavení
pacienta.

Exspirační filtr,
opakovaně
použitelný,
vyhřívaný

Opakovatelně použitelné: sterilizujte a vyměňte
pro každého nového pacienta nebo dříve,
pokud je zvýšený exspirační odpor ve filtru
nebo pokud je filtr viditelně mokrý, znečištěný
či kontaminovaný, nebo dle doporučení výrobce.

Kalibrace:
Proveďte kalibraci senzoru průtoku (viz
kapitola 4) po čištění a/nebo sterilizaci, před
každým použitím na pacientovi a kdykoliv
OPR360U
A0509
Výdechový
máte podezření, že exspirační dechový
objem/
senzor průtoku vydechovaný minutový objem se výrazně liší
od očekávaných hodnot (příklad: nejméně
o 25 % vyšší nebo nižší).
(pokračování na další straně)
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Součást
ventilátoru

Doporučená údržba
Pokud senzor nelze kalibrovat ani po vyčištění
či sterilizaci, zlikvidujte jej v souladu s místními
předpisy a nahraďte jej novým senzorem.

5-1

Frekvence

OPR360U A0509

Čištění/sterilizace:
Bez exspiračního filtru: vyčistěte a sterilizujte
mezi jednotlivými pacienty a v případě poruchy
nebo viditelné kontaminace během užívání.
S použitím exspiračního filtru: vyčistěte
a sterilizujte v případě poruchy nebo viditelné
kontaminace během užívání.
Pokud senzor nelze zkalibrovat po čištění/
sterilizaci, vyměňte jej.
Mezi každým
použitím

Výdechový
ventil/
Inspirační
komora

Bez použití exspiračního filtru: demontujte,
vyčistěte a sterilizujte.

Nejméně
každé
2 měsíce

Vnitřní baterie

Nabijte interní baterii do plna.

Každých rok
nebo 5 000
různé části
hodin, podle
modelu e360
toho, co přijde
dříve

Nainstalujte Sadu preventivní údržby,
úroveň 1 (PMK360A). Preventivní údržba
musí být prováděna servisním technikem
autorizovaným společností Newport a musí
být v souladu s pokyny obsaženými v servisní
příručce plicního ventilátoru model e360.

Každé 2 roky
nebo podle
potřeby

Senzor kyslíku

Senzor kyslíku (O2) zlikvidujte a vyměňte každé
dva roky, nebo pokud nelze senzor zkalibrovat
(ventilátor zobrazuje hlášení O2 Sensor Error
nebo O2 Sensor Calibration Failed).

Vnitřní baterie

Zlikvidujte a vyměňte.

různé části
modelu e360

Proveďte Preventivní údržbu úroveň 2
(OVL360A) dle pokynů v servisní příručce
plicního ventilátoru model e360. Tato údržba
musí být provedena servisním technikem
autorizovaným společností Newport Medical.

Každých
pět let nebo
25 000 hodin
provozu
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Skladování ventilátoru

OPR360U A0509

Upozornění Abyste zajistili, že interní baterie zůstane plně funkční, je nutné
ji nejméně každé 2 měsíce nabít, i když ventilátor není používán.

5-1

Upozornění Při skladování ventilátoru, nebo pokud ventilátor nebudete
delší dobu používat, odpojte přívod plynu.

Upozornění Ventilátor neskladujte na zadní straně nebo na boku.

Výměna balení ventilátoru
Pro odeslání ventilátoru použijte originální obalový karton a materiál nebo
kontaktujte vašeho zástupce společnosti Newport a objednejte náhradní
balicí materiál. Viz Kontaktní údaje na přední straně této příručky.
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a speciálních
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ventilace a speciálních funkcí
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Vysvětlení režimů,
Kapitola 7:

7
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Funkce nastavení
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Model e360 nabízí široký výběr typů a režimů ventilace. Tato kapitola popisuje
všechny možnosti řízené a spontánní ventilace a fungování speciálních funkcí.

Časové omezení regulace ventilace
V režimech A/CMV, SIMV a SPONT ventilátor omezuje nastavení jakéhokoli
parametru ventilace tak, aby doba inspirace a poměr I:E nemohly překročit
následující limity.
• Doba inspirace nesmí být nižší než 0,01 vteřiny.
• Doba inspirace nesmí překročit 5 vteřin pro dospělého pacienta a 3 vteřiny
pro novorozence/dětského pacienta (bez pozdržení inspirace).
• Poměr I:E nesmí překročit obrácený poměr 4:1.
Zachování regulace
Všechna nastavení ventilace či alarmu, kromě nastavení Noninvasive a Scale, jsou
zachována po vypnutí modelu e360. Po zapnutí ventilátoru jsou zadaná nastavení
regulace zachovaná v paměti a jsou použita jako počáteční nastavení ventilace
a alarmu při použití funkce Start Ventilating, pokud není implementována
funkce Quick Setup* nebo pokud uživatel nezadá nová nastavení.
Rozsah regulace
Všechny nastavitelné regulační parametry ventilace mohou být nastavené
pouze v určitém rozsahu. U některých nastavení záleží rozsah na zvolené
kategorii pacienta. Pokud je změněna kategorie pacienta, mohou být zvolené
nastavení regulace ventilace mimo rozsah.

Typy řízené ventilace
Model e360 nabízí tyto druhy ventilace:
• Volume Control (Objemově řízená ventilace)
• Pressure Control (Tlakově řízená ventilace)
• Biphasic Pressure Release Ventilation* (Bifázická ventilace
uvolňováním přetlaku*)
• Volume Target Pressure Control* (Tlakově řízená ventilace
s cílovým objemem*)

*u modelů S není k dispozici
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Výběr
na ovládacím
panelu

Pokročilý výběr –
Open Exhalation

Volume
Control

Volume Control Není k dispozici
(Objemově
řízená ventilace)

Pokročilý výběr –
Volume Target
Vypnuto

OPR360U A0509

Pressure
Pressure Control Vypnuto
Control
(Tlakově řízená
(Tlakově řízená ventilace)
ventilace)

Vypnuto

Volume Target Volume Control Vypnuto
Pressure
nebo Pressure
Control (VPTC) Control

Zapnuto

Biphasic
Pressure Control Zapnuto
Pressure
(Tlakově řízená
Release (BPRV) ventilace)

Vypnuto

5-1

Typ řízené
ventilace

Tabulka 7-1 Výběr regulace pro řízenou ventilaci
Volume Control (Objemově řízená ventilace)
Ventilace typu Volume Control poskytuje časově cyklovanou řízenou ventilaci
s omezením objemu. Objem a průtok (nebo doba inspirace) jsou uživatelsky
nastavitelné parametry a tlak se může měnit. Uživatel si může zvolit mezi
dvěma profily Flow Wave (Křivky průtoku) pro dýchání v objemové ventilaci.
Funkce profilu Flow Wave je dostupná z datové sady Advanced.
Čtvercový profil křivky průtoku nepřetržitě dodává nastavený průtok, dokud
není dodán nastavený dechový objem. Viz obrázek 7-1A. Klesající průběh profilu
křivky průtoku dodává počáteční nastavený průtok, poté průtok neustále klesá
až do dosažení 50 % počátečního průtoku a po dodání nastaveného dechového
objemu je dodávání průtoku ukončeno. Viz obrázek 7-1B.
INSP

Průtok

5-1
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EXH

Obrázek 7-1A Čtvercová křivka v režimu VCV
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INSP

5-1

Průtok

OPR360U A0509

EXH

Obrázek 7-1B Klesající průběh profilu křivky průtoku v režimu VCV
Pressure Control (Tlakově řízená ventilace)
Ventilace typu Pressure Control poskytuje časově cyklovanou řízenou ventilaci
s omezením tlaku. Parametry inspirace Pressure Limit a t Insp (doba inspirace)
mají nastavenou hodnotu, zatímco dechový objem a průtok se mohou měnit,
aby bylo dosaženo nastavených parametrů. Parametr Slope/Rise může být
upraven v datové sadě Advanced. Tlakově řízená inspirace je ukončena
po uplynutí nastavené doby inspirace.
POZNÁMKA: Pokud je hodnota Slope/Rise příliš nízká, dýchací okruh nemusí
před koncem inspirace dosáhnout limitu tlaku.
Biphasic Pressure Release Ventilation* (Bifázická ventilace uvolňováním
přetlaku*)
(Otevřený výdechový ventil)
Řízená bifázická ventilace uvolňováním přetlaku je podobná tlakově řízené
ventilaci až na to, že výdechový ventil zůstává během doby inspirace otevřený.
To umožňuje pacientovi neomezené spontánní dýchání i v okamžiku, kdy je tlak
v dýchacím okruhu vyšší než nastavená hodnota limitu Pressure Limit. Tento typ
ventilace se nazývá Biphasic Pressure Release Ventilation (BPRV). Tato ventilace je
považována za příjemnější pro pacienty s aktivním respiračním úsilím, u kterých
je použita tlakově řízená ventilace. BRPV ventilace je aktivována nastavením
možnosti Open Exhalation Valve na ON (ZAPNUTO) v datové sadě Advanced.

5-1

Pokud pacient vyvine exspirační úsilí, například kašel, při zavřeném výdechovém
systému (možnost Open Exhalation Valve je nastavena na OFF (VYPNUTO)) během
inspirační fáze tlakově regulované řízené ventilace, tlak v dýchacích cestách
stoupne nad cílový tlak. Pokud je parametr Open Exhalation Valve nastaven
na ON, ventilátor e360 aktivně kontroluje výdechový ventil, aby byl nadbytečný
tlak ventilován, minimalizuje přetlakové výkyvy a udržuje cílový
tlak.A0509
OPR360U
*u modelu S není k dispozici
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Cílový objem (Volume Target Pressure Control – VTPC)*
Ventilace Volume Target Pressure Control je hybridní druh tlakově regulované
ventilace, při které se ventilátor pokouší dosáhnout (docílit) uživatelsky
nastaveného dechového objemu za použití nejnižší úrovně regulace tlaku.
Tato ventilace je podobná tlakově regulované řízené ventilaci až na to,
že ventilátor řídí úroveň kontroly tlaku dech od dechu v krocích maximálně
po 3 cmH2O/mbar. Změna tlaku v režimu VTPC je limitována na úroveň
v rozmezí 5 cmH2O/mbar nad PEEP a nastavenou hodnotou Pressure limit,
aby bylo dosaženo cílového (uživatelsky nastaveného) dechového objemu
v (uživatelsky nastavené) době inspirace. Nastavený dechový objem není
garantován pro každý dech, jedná se o cílový objem.
OPR360U A0509

První řízený dech režimu VTPC je dodán poté, co je možnost Volume Target
nastavena na ON a úroveň regulace tlaku je rovna PEEP/CPAP + 5 cmH2O/mbar.
Při spontánní ventilaci v režimu VTPC/SIMV se jedná o ventilaci Volume Target
Pressure Support (VTPS).
POZNÁMKA: Pokud je hodnota Slope/Rise příliš nízká, dýchací okruh nemusí
před koncem inspirace dosáhnout cílového tlaku.

Management spontánního dýchání v režimech SIMV
a SPONT
Ventilátor e360 nabízí dvě formy spontánní ventilace v režimech SIMV
a SPONT, a to Pressure Support a Volume Target Pressure Support.
V režimech Volume Control, Biphasic Pressure Release* a Pressure Control
SIMV je dostupná spontánní ventilace s možností tlakové podpory. V režimech
Volume Target Pressure Control SIMV funguje spontánní dýchání v režimu
ventilace Volume Target Pressure Support.
V režimu SPONT, pokud je zvolen typ řízené ventilace Volume, BPRV nebo
Pressure Control, je k dispozici spontánní ventilace s možností tlakové podpory.
V režimu SPONT, pokud je zvolen typ řízené ventilace Volume Target Pressure
Control* (možnost Volume Target nastavena na ON v datové sadě Advanced),
veškeré spontánní úsilí je asistováno pomocí Volume Target Pressure Support.
Tlaková podpora
Tlaková podpora (Pressure Support) je dostupná pouze pro spontánní typy
ventilace SIMV a SPONT – Volume Control, BPRV* a Pressure Control Pro

5-1
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spontánní úsilí pacienta, které spustí ventilátor, dodává model e360 dechy
s konstantním tlakem, který odpovídá PEEP/CAP + Pressure Support. Tyto
dechy jsou dodány dle uživatelsky nastavených hodnot pro Pressure Support,
Slope/Rise a PEEP/CPAP.

5-1
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Cyklus ventilace s tlakovou podporou je ukončen, pokud je překročen jeden
z následujících prahů: dodaný průtok klesne na nastavené procento (%)
maximálního průtoku (uživatelsky nastavená položka Expiratory Threshold
(Exspirační limit) v datové sadě Advanced), trvání dechu dosáhne maximální
doby inspirace (2,0 vteřiny pro dospělého pacienta, 1,2 vteřiny pro dětského
pacienta/novorozence) nebo nastane překročení tlaku, podle toho, co
nastane dřív.
POZNÁMKA: Obrázek 7-2 graficky zobrazuje práh překročení tlaku pro ukončení
cyklu ventilace Pressure Support a Volume Target Pressure Support*.
Práh
přepnutí

PAW

Cílový
tlak

PEEP 5

křivka tlaku
strop vysokého tlaku pro práh přepnutí

Obrázek 7-2 Překročení tlaku
POZNÁMKA: Pokud je hodnota Pressure Support nastavena na nulu, ventilátor
zvýší tlak v okruhu pacienta do konce inspirace na cílový tlak 1,5 cmH2O/mbar
nad nastaveným PEEP/CPAP.
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Tlaková podpora cílového objemu* (VTPS)
Typ ventilace Volume Target Pressure Support je dostupný pouze režimech
SIMV a SPONT – Volume Target Pressure Control. Pro spontánní dechy pacienta
v režimech Volume Targeted Pressure Control SPONT a SIMV dodává ventilátor
dechy s konstantním tlakem v dýchacím okruhu, který odpovídá ventilátorem
zvolené úrovni mezi PEEP/CPAP + 5 cmH2O/mbar a limitem tlaku, dokud není
dosaženo jednoho z následujících tří prahů pro přepnutí:
OPR360U A0509

Každý spontánní dech v režimu VTPS je dodán dle uživatelsky zvoleného
nastavení pro Tidal Volume a Pressure Limit, Slope/Rise a PEEP/CPAP. Tato ventilace
je podobná spontánní ventilaci s tlakovou podporou. Na rozdíl od spontánní
ventilace s tlakovou podporou, která je dodávána při zvoleném typu ventilace
Pressure Control, BPRV* nebo Volume Control, při této ventilaci je tlaková
podpora řízena ventilátorem dech od dechu na nejnižší možné hladině mezi
5 cmH2O/mbar nad PEEP/CPAP a nastavenou hodnotou Pressure Limit tak, aby
bylo dosaženo nastaveného dechového objemu. Nastavený dechový objem
není garantován pro každý dech, jedná se o cílový objem.
Cílový tlak prvního dechu, pokud nebyl specifikován žádný cílový tlak,
je PEEP/CPAP + 5cmH2O/mbar.
Cyklus ventilace Volume Target Pressure Support (VTPS)* je ukončen, pokud
je překročen jeden z následujících prahů: dodaný průtok klesne na nastavené
procento (%) maximálního průtoku (uživatelsky nastavená položka Expiratory
Threshold v datové sadě Advanced), trvání dechu dosáhne maximální doby
inspirace (2,0 vteřiny pro dospělého pacienta, 1,2 vteřiny pro dětského pacienta/
novorozence) nebo nastane překročení tlaku, podle toho, co nastane dřív.
Ilustraci překročení tlaku naleznete na obrázku 7-2.
Ujistěte se, že hodnota prahu Expiratory Threshold je nastavena tak, aby se
přepnutí dechu krylo s koncem úsilí pacienta, nebo zvolte možnost AUTO,
která umožňuje upravit nastavení Expiratory Threshold dech od dechu pomocí
funkce FlexCycle.
*u modelu S není k dispozici

Ventilační režimy
Typy ventilace obsahují tři režimy:
• Assist/Control Mandatory Ventilation (A/CMV)
• Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation (SIMV)
5-1• Spontánní (SPONT)
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A/CMV
Uplynulý interval dechu

Resetovaný interval dechu
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Tlak

OPR360U A0509
Čas

A: Časově spuštěné řízené dýchání
B: Řízené dýchání spuštěné pacientem

Obrázek 7-3
V režimu A/CMV jsou všechny dechy dodávány pacientovi dle uživatelsky
nastavitelných parametrů. Tento typ se nazývá řízená ventilace. Uživatel
si může zvolit z režimů řízené ventilace: Pressure Control, Volume Control,
Biphasic Pressure Release* nebo Volume Target Pressure Control. Všechny
dechy mohou být spuštěné časově (ventilátorem) nebo pacientem.
Nastavení Resp Rate (frekvence dýchání) určuje minimální počet časově
nebo pacientem spuštěných řízených dechů, které jsou dodané každou
minutu. Nastavení Trig určuje tlak v dýchacích cestách nebo práh průtoku
dýchacích cest, kterého musí úsilí pacienta dosáhnout, aby byla spuštěna
tato a další řízená ventilace.
Pokud pacient nedýchá nebo úsilí pacienta nemá za následek tlak v dýchacích
cestách nebo průtok dýchacích cesta vyšší než práh Trig, ventilátor e360 dodá
počet časově spuštěných dechů za minutu specifikovaný v nastavení Resp Rate.
*u modelů S není k dispozici

SIMV

Spontánní dýchání

Tlak

Řízené dýchání
spuštěné pacientem
Časově spuštěné
řízené dýchání

Interval
uzamknutí
řízeného
dýchání

Interval řízeného dýchání

Interval řízeného dýchání
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A: Časově spuštěné řízené dýchání
B: Řízené dýchání spuštěné pacientem
C: Spontánní dýchání
: „Naplánovaná“ řízená ventilace nebyla dodána, jelikož byl
v posledním intervalu zaznamenán pacientem spuštěný dech.

OPR360U A0509

Obrázek 7-4
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V režimu SIMV může být pacientovi dodána spontánní i řízená ventilace.
Uživatel si může zvolit z režimů řízené ventilace: Pressure Control, Volume
Control, Biphasic Pressure Release* nebo Volume Target Pressure Control.
Řízená ventilace může být spuštěna časově nebo pacientem. V režimech
Volume Control, Pressure Control nebo Biphasic Pressure Release* může
uživatel vybrat možnost Pressure Support pro posílení spontánních dechů.
OPR360U A0509

Pokud je zvolen typ řízené ventilace Volume Target Pressure Control*, všechny
spontánní dechy jsou dodávány jako Volume Target Pressure Support.
Nastavení Resp Rate určuje celkový počet řízených dechů dodaných každou
minutu a definuje časové okno, podle kterého se určuje, zda spouštěč pacienta
bude mít za následek řízenou nebo spontánní ventilaci.
Nastavení Trig určuje tlak v dýchacích cestách nebo práh průtoku dýchacích
cest, kterého musí úsilí pacienta dosáhnout, aby byla spuštěna řízená ventilace
a aby byla mezi jednotlivými řízenými dechy spuštěna spontánní ventilace.
Pokud není zaznamenáno žádné úsilí pacienta nebo pokud úsilí pacienta
nezpůsobí dostatečný tlak v dýchacích cestách nebo průtok dýchacích cest,
aby bylo dosaženo nastaveného prahu Trig, obdrží pacient počet časově
spuštěných dechů za minutu, který je specifikovaný v nastavení Resp Rate.
SPONT (Spontánní)
V režimu SPONT jsou všechny dechy dodané pacientovi spontánní. Pokud
je zvolen typ ventilace Volume nebo Pressure Control, může uživatel vybrat,
zda chce přidat tlakovou podporu spontánního úsilí. Pokud je zvolen typ
řízené ventilace Volume Target Pressure Control*, všechny spontánní dechy
jsou asistovány podporou Volume Target Pressure Support.
Nastavení Trig určuje tlak v dýchacích cestách nebo práh průtoku dýchacích
cest, kterého musí úsilí pacienta dosáhnout, aby ventilátor spustil podporu
spontánního dýchání.
Pokud není zaznamenáno žádné úsilí pacienta nebo pokud úsilí pacienta
nezpůsobí dostatečný tlak v dýchacích cestách nebo průtok dýchacích cest, aby
bylo dosaženo nastaveného prahu Trig, nebude dodána žádná podpora
spontánního dýchání.
*u modelu S není k dispozici
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Pokročilé funkce a zvláštní funkce

5-1

Vstupní průtok
Pokud je model e360 v pohotovostním režimu nebo v režimu ventilace,
poskytuje 3 l/min smíšeného (pokud je připojen kyslík i vzduch) vstupního
průtoku během doby výdechu. Výjimky této hladiny vstupního průtoku
jsou popsané níže.
OPR360U A0509

Vstupní průtok má jinou hladinu v následujících případech:
•
•
•

 entilace je pozastavena z důvodu alarmu Circuit Disconnect nebo jiné
V
podmínky: Vstupní průtok je 10 l/min pro dospělého pacienta a 5 l/min
pro dětského pacienta/novorozence;
Možnost Leak Compensation (automatická) je nastavena na ON a došlo
k úniku: Vstupní průtok je 3-15 l/min pro dospělého pacienta a 3-8 l/min
pro dětského pacienta/novorozence;
Neinvazivní ventilace je nastavena na ON a došlo k úniku: Vstupní průtok
je 3-25 l/min pro všechny typy pacientů.

Vstupní průtok je nastaven na OFF, pokud:
•
•

model e360 je vypnutý;
Během pauzy, pozastavení inspirace, exspirace nebo během alarmu,
který je spojený se zvýšeným tlakem, a během alarmu Loss of Both
Gas Supplies.

Slope/Rise (Sklon/nárůst)
Termín Slope/Rise označuje nárůst tlakování modelu e360 pro typy ventilace
Pressure Control, Volume Target Pressure Control*, Biphasic Pressure Release*,
Pressure Support a Volume Target Pressure Support*.
Uživatel může zadat hodnotu Slope/Rise mezi 1 až 19 (rozlišení 1, kde
1 je nejpomalejší tlakování a 19 nejrychlejší). Tato funkce je dostupná z datové
sady Advanced na spodní straně obrazovky GUI.
Možnost Auto* je také dostupná. Ventilátor automaticky upraví hodnotu
Slope/Rise dech od dechu v daném rozmezí na základě měnícího se stavu
pacienta, aby byl rychle dosažen cílový tlak a zabránilo se překročení tlaku.
Zvolené nastavení Slope/Rise je zachováno po vypnutí ventilátoru.
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Exspirační limit a funkce FlexCycle
(Automatické řízení exspiračního limitu)
Termín Expiratory Threshold označuje práh přepínání průtoku pro ventilaci
typu Pressure Support a Volume Target Pressure Support*. Hodnota Expiratory
Threshold je vyjádřena v procentech (%) vrcholového průtoku.
OPR360U A0509

Uživatel může zadat hodnotu Expiratory Threshold mezi 5 a 55 % vrcholového
průtoku. Tato funkce je dostupná z datové sady Advanced na spodní straně
obrazovky GUI.
Hodnotu Expiratory Threshold lze zadat ručně nebo lze využít funkce AUTO*.
Pokud je zvolena možnost Auto, ventilátor automaticky upraví nastavení
Expiratory Threshold dech od dechu v daném rozmezí tak, aby konec dechu
odpovídal okamžiku, kdy pacient přestane inhalovat, a aby bylo zabráněno
předčasnému nebo pozdnímu přepnutí. Tato automatická funkce se nazývá
FlexCycle.
Zvolené nastavení Expiratory Threshold je zachováno po vypnutí ventilátoru.
*u modelu S není k dispozici

Kompenzace úniku (Leak Comp)
Model e360 poskytuje vstupní průtok dýchacím okruhem 3 l/min mezi
jednotlivými dechy (např. během doby výdechu). Tento průtok umožňuje
jak spouštění průtoku, tak stabilizaci základního tlaku a průtoku, aby
se minimalizovalo automatické spouštění dechů. Funkce Leak Comp
(Automatická kompenzace úniku/Řízení základního tlaku) umožňuje
uživateli zvolit, zda model e360 má nebo nemá kompenzovat úniky, které
přesáhnou 3 l/min vstupního průtoku. Výchozí nastavení funkce Leak Comp
je ON a nastavení je zachováno po vypnutí ventilátoru.
Pokud je funkce Leak Comp nastavena na ON, model e360 automaticky upraví
vstupní průtok na 3 až 8 l/min pro dětského pacienta/novorozence nebo
na 3 až 15 l/min pro dospělého pacienta, aby byl zachován koncový exspirační
průtok 3 l/min. Změny v dodávaném vstupním průtoku jsou automaticky
kompenzovány v průtokovém spouštění. Pokud je funkce Leak Comp nastavena
na OFF, vstupní průtok je 3 l/min bez ohledu na netěsnosti. Pokud nedojde
k žádnému úniku, vstupní průtok zůstává 3 l/min bez ohledu, zda je funkce
Leak Comp nastavena na ON nebo OFF.
Kompenzace poddajnosti (Compl Comp)
Compliance Compensation (Compl Comp) pro řízenou ventilaci typu Volume
5-1Control lze nastavit na ON nebo OFF z obrazovky Patient Setup . OPR360U A0509
Pokud je Compl Comp nastavena na ON, zobrazené hodnoty VTI a VTE
představují objem, jaký by byl monitorován v dýchacích cestách pacienta.
Pokud je funkce ComplComp nastavena na OFF, hodnoty VTI a VTE představují
objem monitorovaný na hlavním průtokovém výstupu a výdechovém ventilu.

7-10
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Zobrazené hodnoty VTI a VTE budou vypadat stejně, ať už je funkce Compl Comp
ON nebo OFF, i přesto, že monitorované hodnoty VTI a VTE jsou jiné. Skutečně
dodané/monitorované hodnoty budou vyšší při nastavení Compl Comp ON. Tato
skutečnost se ovšem neodrazí v zobrazených hodnotách. Hodnota průtoku/
objemu, která je dodána pacientovi navíc, aby byla kompenzována „ztráta“
objemu v trubicích, je odečtena od obou zobrazených hodnot.

5-1

Vysvětlení režimů, typů ventilace a speciálních funkcí

OPR360U A0509

Upozornění Míra kompenzace poddajnosti dýchacího okruhu ventilátorem
e360 je určena pomocí kontroly Circuit Check. Pokud v okamžiku provedení
testu máte větší okruh a zvlhčovač, ventilátor provede více úprav. Menší okruh/
zvlhčovač mají za následek méně úprav. Ujistěte se, že při provádění testů
je ventilátor nastaven přesně tak, jak bude nastaven u pacienta (včetně filtrů
a vody ve zvlhčovači), jinak budou dodané a zobrazené objemy během ventilace
nesprávné.

Neinvazivní ventilace (NIV)
Ventilátor e360 může být použit pro invazivní ventilaci (intubace pacienta)
nebo neinvazivní ventilaci (pomocí masky). Pokud je na předním panelu
aktivováno tlačítko Non Invasive (kontrolka LED), model e360 upraví výkon
ventilátoru (popsáno níže) dle potřeb pacienta dýchajícího maskou namísto
použití invazivní umělé dýchací cesty nebo tracheostomické trubice bez
manžet/s vypuštěnou manžetou. Neinvazivní ventilace může být použita
v jakémkoliv režimu. Výchozí nastavení je OFF a po vypnutí ventilátoru se toto
nastavení vrátí zpět na OFF.
Kompenzace úniku při NIV
Funkce Non Invasive automaticky poskytuje kompenzaci netěsnosti/řízení
základního tlaku se vstupním průtokem mezi 3 až 25 l/min, čímž vyrovnává
potenciál větších netěsností v dýchacích cestách okolo neventilované masky
nebo tracheostomické trubice bez manžet/s vypuštěnou manžetou. (Pokud
není funkce Non Invasive aktivovaná a funkce Leak Comp je nastavena
na ON , vstupní průtok je pouze 3-8 l/min pro dětského pacienta/novorozence
a 3-15 l/min pro dospělého pacienta.)

5-1

Nastavení alarmu při NIV
Alarmy Low MVE a Disconnect Threshold mohou být nastaveny na OFF, pokud
je funkce Non Invasive aktivovaná. Další alarmy, například Apnea, zůstanou
aktivní a nemohou být nastaveny na OFF. Alarmy Low MVE nebo Disconnect
Threshold nastavené na OFF jsou automaticky znovu aktivovány při deaktivaci
funkce Non Invasive a alarm Low MVE je nastaven na nejnižší hodnotu, zatímco
alarm Disconnect Threshold je nastaven na nejvyšší hodnotu.
POZNÁMKA: Abyste minimalizovali šanci automatického spouštění
A0509
způsobeného úniky, společnost Newport Medical doporučuje OPR360U
používat
funkci Pressure Trigger (začíná na 2 cmH2O/mbar pro dospělého pacienta
a 1 cmH2O/mbar pro dětského pacienta/novorozence) při použití modelu e360
pro neinvazivní ventilaci pomocí masky. Pro zaručení správné synchronizace
mezi pacientem a ventilátorem použijte neventilovanou masku.

OPR360U-CZ Rev. A 02-2013
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Technické údaje
Alarmy, ovládací prvky, monitorovaná data,
nastavení a kalibrace
OPR360U A0509

Alarm Data
Alarmy –
Read Failure
nenastavitelné
Contact Service
(selhání čtení dat,
kontaktujte servis)

Apnoe

GUI – Alarmy –
nastavitelné

5-1

Položka

Tabulka 8-1
Umístění a/
Rozsah a rozlišení nebo popis
nebo funkce
Typ programu je přečten jako
neplatný z EEPROM na hlavní desce
i z uloženého souboru na kartě
kompaktní paměti flash.
Alarm je porušen, není-li během
nastaveného intervalu apnoe detekován
dech nebo dýchací úsilí.
Rozsah: 5 až 60 s
Přesnost: ±1 s

Zobrazený rozsah: 0 až 99,9 cmH2O/
Baseline Pressure – GUI –
mbar (rozlišení 0,1 cmH2O/mbar)
Monitored
Monitorovaná data Přesnost: ± 3 % nebo ± 2 cmH2O/mbar
podle toho, která z hodnot je větší.
Zobrazený rozsah:
0 až 999,9 ml/cmH2O/mbar
Přesnost:
± 1 ml/cmH2O/mbar
Cdyn efektivní
Cdyn efektivní = VTE/
(ml/cmH2O/mbar)
GUI –
(Efektivní dynamická Monitorovaná data (Ppeak – Pbase)
poddajnost)
POZNÁMKA: Vypočítá se pouze pro
časově spouštěné dechy. VTE, Ppeak
a Pbase musí být platné pro výpočet
Cdyn efektivní.
Circuit Disconnect

Viz Disconnect
Threshold

Hlásí porušení alarmu Disconnect
Threshold.
Rozsah: Vyhřívaná exspirační větev,
vyhřívaná inspirační větev, výměník
tepla a vlhkosti (HME) a testovací plíce.

Circuit Type (Typ
GUI – Nastavení
dýchacího okruhu) pacienta

5-1

1. Vyhřívaná exsp. větev = vyhřívaný
zvlhčovač s dýchacím okruhem
s duálním vyhřívaným drátem.
2. Vyhřívaná insp. větev = vyhřívaný
zvlhčovač bez vyhřívaných drátů
v okruhu nebo pouze s vyhřívaným
drátem v inspirační větvi dýchacího
okruhu.
3. HME = nevyhřívaný zvlhčovač,
nevyhřívaný dýchací okruh s
pasivním zvlhčováním (výměník
tepla a vlhkosti [HME] nebo
OPR360U A0509
hydroskopický kondenzační
zvlhčovač [HCH]).
4. Testovací plíce = bez zvlhčování,
bez vyhřívání.
(pokračování na další straně)

OPR360U-CZ Rev. A 02-2013
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8 Technické údaje
Umístění a/
nebo funkce

Circuit Type (Typ
GUI – Nastavení
dýchacího okruhu)
pacienta
(pokr.)
OPR360U A0509

Comm. Protocol

Compl Comp
(Kompenzace
poddajnosti)

Rozsah a rozlišení nebo popis
POZNÁMKA: Výběr typu dýchacího
okruhu ovlivňuje přesnost
monitorovaných hodnot exspiračního
průtoku, exspiračního dechového
objemu a exspiračního minutového
objemu.

GUI – Technické
informace

Rozsah: Zařízení Newport, Newport
2 a Vuelink umožňují uživateli, aby
si vybral protokol pro komunikaci
s monitorovacími systémy pacienta
prostřednictvím portu RS232.

GUI – Nastavení
pacienta

Rozsah: ZAPNUTO nebo VYPNUTO
Objemově řízené dechy: průtok
je nastaven tak, aby vyrovnával účinky
poddajnosti dýchacího okruhu,
a zobrazení monitorovaných průtoků
a objemů se přibližuje efektivním
dodávaným průtokům a objemům.

5-1

Položka

Cstat
GUI –
Zobrazený rozsah:
(ml/cmH2O/mbar)
Monitorovaná data 0 až 999,9 ml/cmH2O/mbar
(Statická poddajnost)
Přesnost: ± 1 ml/cmH2O/mbar
Cstat = VTE/ (Pplat – PEEP)
Manévr založený na časovém údaji
až 24 hod.
POZNÁMKA: Vypočítá se pouze
pro časově spouštěné dechy.
Cstat se aktualizuje ihned
po aktualizaci Pplat
(Manévr pozdržení inspirace). Také
se aktualizuje po aktualizaci hodnoty
Celkový-PEEP (Manévr pozdržení
exspirace), je-li tento manévr proveden
během 5 minut po aktualizaci Pplat.
V tomto případě je měření Auto-PEEP
nahrazeno měřením PEEP v rovnici.

Device Alert
(Chyba v přístroji)

5-1

8-2

Ovládací
panel – Alarmynenastavitelné

Indikátor LED na kontrolkách ovládacího
panelu (je-li to možné).
Neztišitelný akustický alarm se ozve
v případě poruchy ventilátoru (hlášení
související s výstrahou zařízení jsou
popsána v kapitole 5). Aktivuje
se i v případě, že zbývá méně než
10 % provozní doby interní baterie.
VAROVÁNÍ! Pokud se spustíOPR360U
alarmA0509
Chyba v přístroji, ventilace je ukončena
a otevře se nouzový přívodní ventil
a výdechový ventil.

OPR360U-CZ Rev. A 02-2013
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Technické údaje
Disconnect
Threshold
(VTE Var %)
(alarm se zobrazí
jako „Circuit
Disconnect“)

Umístění a/
nebo funkce

GUI – Alarmy –
nastavitelné

Rozsah a rozlišení nebo popis
Procentuální rozdíl mezi inspiračním
a exspiračním dechovým objemem.
Rozsah: 20 až 95 %
Přesnost: +10 %
POZNÁMKA: Je-li aktivována funkce
Neinvazivní, tento alarm je možné
nastavit na VYPNUTO.

OPR360U A0509

Display Brightness GUI – Technické
(Jas displeje)
informace

Rozsah: 0-100 %
Výchozí: 50 %
Umožňuje uživateli upravit jas
zobrazení GUI.

EEPROM
Read Error (Chyba
čtení EEPROM)

Alarmy –
nenastavitelné

Typ programu je načten jako
neplatný z EEPROM na hlavní desce.
Je zaznamenán na straně s historií
událostí, ale akustický alarm a alarmový
indikátor LED nebudou aktivovány.
Na liště pro alarmy/hlášení na obrazovce
se neobjeví chybové hlášení.

GUI-Rozšířené
funkce (a alarmy)

Protokol posledního 1000 událostí.
Události jsou označeny barevně:
Zelená: Napájení ZAPNUTO a
zahájení ventilace.
Modrá: Nastavení a změny ovládacích
prvků, výsledky kalibrace, respirační
mechaniky a kontroly dýchacího okruhu.
Červená: Porušení alarmu, alarmová
hlášení a napájení VYPNUTO
Historie událostí je uchována
i po vypnutí napájení. Tlačítko Uložit
historii událostí umožňuje uživateli
uložit protokol aktuální události pro
pozdější načtení ve formátu .csv.

Event History
(Historie událostí)
(Alarm History)

Event History Files
GUI – Technické
(Soubory historie
informace
událostí)

Expiratory Hold

GUI-Rozšířené
funkce

5-1
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Položka

Obsahuje seznam posledních 200
uložených protokolů historie událostí
a alarmů (soubory .csv). Souborům
je přiřazen název souboru sestávající
z 8 znaků, které zahrnují písmeno
pro typ souboru (např. H pro historii,
atd.), poslední 4 znaky sériového čísla
a 3 znaky sekvenčního čísla.
Rozsah: Do 20 s Generuje manévr
pozdržení exspirace na konci řízeného
výdechu po dobu stisknutí tlačítka.
OPR360U A0509

8-3

8 Technické údaje
Umístění a/
nebo funkce

Rozsah: 5–55 % a Auto* (rozlišení 1 %)
vrcholového průtoku.
Nastaví limit pro přepnutí průtoku
pro dýchání s tlakovou podporou
a pro dýchání s tlakovou podporou
s cílovým objemem
* U modelu e360 S není možnost
Auto k dispozici.

OPR360U A0509

Expiratory
Threshold (Práh
exspirace)

GUI – Pokročilá
sada dat

FIO2
(monitorovaný)

Zobrazený rozsah:
GUI –
0,21 až 1,00 (rozlišení 0,01)
Monitorovaná data Přesnost: ±0,03 (zobrazí se „—“,
je-li senzor odpojen)

FIO2 (nastavený)

Ovládací panel

Rozsah: 0,21 až 1,00 (rozlišení 0,01)
Přesnost: ± 0,03

FIO2 High

Alarmy –
nenastavitelné

Monitorovaná hodnota FiO2 překročila
o více než 0,07 nastavenou hodnotu
FIO2 po dobu 30 vteřin.
Přesnost: ± 0,03

FIO2 Low

Alarmy –
nenastavitelné

Monitorovaná hodnota FiO2 je o více
než 0,07 pod nastavenou hodnotou
FIO2 po dobu 30 vteřin.
Přesnost: ± 0,03

Flow - Inspiratory
Monitorovaný

GUI –
Zobrazený rozsah: 0 až 200 l/min
Monitorovaná data (rozlišení 1 l/min)

Flow - Inspiratory
Setting
(Nastavení)

Ovládací panel

Rozsah: Dítě/novorozenec:
1 až 100 l/min (rozlišení 1 l/min)
Dospělý pacient: 1 až 180 l/min
(rozlišení 1 l/min)
Přesnost: ± 10 % nebo ± 0,3 l/min
podle toho, která hodnota je vyšší

Flow Sensor Error

Alarmy –
nenastavitelné

Senzor průtoku nelze nakalibrovat
nebo je poškozený vnitřní drát nebo
je senzor odpojen.

Flow Waveform

GUI – Pokročilá
sada dat

Rozsah: Výběr čtvercového nebo
klesajícího průběhu křivky průtoku
pro objemově řízené dýchání.

Flow-Expiratory

GUI Monitorovaná Zobrazený rozsah: 0 až 200 l/min
data
(rozlišení 1 l/min)

5-1 Freeze/Start/Save

8-4

Rozsah a rozlišení nebo popis

GUI – Hlavní a
rozšířené funkce

5-1

Položka

Freeze: Pozastaví vykreslování
grafů (křivky, smyčky nebo trendy)
a pozdrží aktuální zobrazení pro
rozšířené prohlížení.
OPR360U A0509
Start: Obnoví vykreslování grafů.
Save: Zachytí snímek aktuální
obrazovky pro pozdější stažení.

OPR360U-CZ Rev. A 02-2013
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Technické údaje
Gas Supply
OPR360U A0509
High Baseline
Pressure

Umístění a/
nebo funkce
Alarmy –
nenastavitelné
Alarmy –
nenastavitelné

Rozsah a rozlišení nebo popis
Je-li jeden nebo oba přívody plynu
pod 30 psi.
Monitorovaný PEEP (Pbase) je vyšší než
nastavená hladina PEEP o 5 cmH2O/
mbar pro dva po sobě jdoucí dechy.

5-1

Položka

Přesnost: ±1 cmH2O/mbar

High MVE

High Paw

GUI – Alarmy –
nastavitelné

GUI – Alarmy –
nastavitelné

Rozsah:
Dítě/novorozenec: 0,02 až 9,99 l
(rozlišení 0,01 l)
10,0 až 60,0 l (rozlišení 0,1 l)
Dospělý pacient: 2,00 až 9,99 l
(rozlišení 0,01 l)
Rozsah:
Dítě/novorozenec: 5 až 100 cmH2O/
mbar (rozlišení 1 cmH2O/mbar)
Dospělý pacient: 5 až 120 cmH2O/mbar
(rozlišení 1 cmH2O/mbar)
Přesnost: ± 3 % nebo ± 2 cmH2O/mbar
podle toho, která z hodnot je větší
POZNÁMKA: Překročení limitu alarmu
High Paw ukončí aktuální dech a přejde
do výdechu. Tento alarm se vztahuje
na všechny dechy včetně ručního
nafouknutí.
Celková frekvence dýchání zahrnující
řízené a spontánní dechy.

5-1

High RRtot

GUI – Alarmy –
nastavitelné

Rozsah:
e360S a E: 10-150 d/min nebo VYPNUTO
e360P: 10-120 d/min nebo VYPNUTO
Přesnost: ± 3 % nebo + 2 d/min podle
toho, která hodnota je větší

Historie alarmů

GUI – Alarmy

Viz Historie událostí

Hlasitost alarmu

GUI – Alarmy

Rozsah: 1 až 10 (55–75 dbA)
Výchozí: 5
Přesnost: ± 5 dbA

I:E Inverse
Violation

Alarmy –
nenastavitelné

Nastavení ventilátoru má za následek,
že poměr I:E je větší než 4:1

I:E Ratio
(Monitored)

Zobrazený rozsah:
GUI –
od 99:1 do 10:1 (rozlišení 1)
Monitorovaná data od 9,9:1 do 1:9,9 (rozlišeníOPR360U
0,1) A0509
od 1:10 do 1:99 (rozlišení 1)

Ideal Body Weight

GUI – Nastavení
pacienta a
rychlé nastavení

OPR360U-CZ Rev. A 02-2013

Rozsah: 1-999 kg (2-2202 lb)
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8 Technické údaje
Umístění a/
nebo funkce

Indikátory vnitřní
baterie

Ovládací panel

Na ovládacím panelu svítí kontrolka
LED interní baterie a jednou za pět
minut se ozve akustický signál, který
indikuje, že ventilátor je napájen
z interní baterie. Ikona stavu nabití
baterie (umístěná v horní pravé části
GUI) ukazuje relativní úroveň stavu
nabití interní baterie při provozu
ventilátoru z interní baterie.

Insp time too long

Alarmy –
nenastavitelné

Nastavení ventilátoru způsobí, že doba
inspirace je větší než 5 vteřin.

GUI – Alarmy –
Insp time too short
nastavitelné

Nastavení ventilátoru způsobí, že doba
inspirace bude nižší než:
Dospělý pacient: 0,1 s
Novorozenec/dítě: 0,05 s

OPR360U A0509
Inspiratory Hold

GUI-Rozšířené
funkce

Rozsah: Do 15 s Generuje manévr
pozdržení inspirace na konci řízené
inspirace po dobu stisknutí tlačítka.

Leak Comp
GUI – Nastavení
(Leak Compensation) pacienta

Rozsah: ZAPNUTO nebo VYPNUTO
ZAPNUTO = 3–8 l/min při výběru
možnosti Dítě/novorozenec
3 – 15 l/min při výběru možnosti
Dospělý pacient
VYPNUTO = 3 l/min bez ohledu
na únik/bez úniku
Neinvazivní ventilace ZAPNUTA Kompenzace úniku je automaticky
nastavena v rozmezí 3-25 l/min.

Low Baseline
Pressure

Alarmy –
nenastavitelné

Je-li monitorovaný proximální tlak
< kritéria nízkého základního tlaku
déle než 0,5 vteřin pro dva po sobě
jdoucí dechy.
Přesnost: ±1 cmH2O/mbar

Low Battery

Alarmy –
nenastavitelné

Klesne-li kapacita baterie na úroveň
25 % nebo pod tuto úroveň, ozve
se neztišitelný akustický alarm.

Low MVE

5-1

Rozsah a rozlišení nebo popis

GUI – Alarmy –
nastavitelné

5-1

Položka

Rozsah:
Dítě/novorozenec: 0,01 až 9,99 l
(rozlišení 0,01 l) 10,0 až 30,0 l
(rozlišení 0,1 l)
Dospělý pacient: 1,00 až 9,99 l
(rozlišení 0,01 l) 10,0 až 50,0 l
(rozlišení 0,1 l)
A0509
Přesnost: ± 10 % nebo ± 0,1OPR360U
l podle
toho, která z hodnot je větší
(pokračování na další straně)
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Technické údaje
Umístění a/
nebo funkce

Rozsah a rozlišení nebo popis
POZNÁMKA: Je-li aktivována funkce
Neinvazivní, tento alarm je možné
nastavit na VYPNUTO.

OPR360U A0509
Low MVE
(pokr.)

GUI – Alarmy –
nastavitelné

Low Paw
Below PEEP

GUI – Informační
hlášení

Aktuální nastavená hodnota pro alarm
Low Paw je nižší než nastavená hodnota
PEEP.

Low Paw

GUI – Alarmy –
nastavitelné

Rozsah:
Dítě/novorozenec: 3 až 75 cmH2O/mbar
(rozlišení 1 cmH2O/mbar)
Dospělý pacient: 3 až 95 cmH2O/mbar
(rozlišení 1 cmH2O/mbar)
Přesnost: ± 3 % nebo ± 2 cmH2O/mbar
podle toho, která z hodnot je větší

Mains

Ovládací panel

Svítí při napájení ventilátoru ze sítě
elektrického střídavého napětí.

Ovládací panel

Rozsah: Do 5 s Zajistí ruční nádech
za současného stisknutí a podržení
tlačítka.
Skončí po uvolnění tlačítka nebo při
porušení alarmu vysokého tlaku
podle toho, co nastane dřív.

Manual Inflation

5-1

Položka

POZNÁMKA: Alarm Nízký MVE
je pozastaven na 60 vteřin,
jakmile je znovu připojen dýchací
okruh po aktivaci funkce Suction
Disconnect (Odsávání odpojeno).

Zobrazený rozsah:

MVE

Dítě/novorozenec: 0,00 až 9,99 l
(rozlišení 0,01 l)
Dospělý pacient: 10,0 až 99,9 l
GUI –
(rozlišení 0,1 l)
Monitorovaná data Přesnost: ± 10 % nebo ± 0,3 l podle
toho, která z hodnot je větší
POZNÁMKA: Zobrazení
se nezaktualizuje, je-li výdechový
senzor průtoku odpojen.

5-1

MVI

GUI –
Monitorovaná
data

OPR360U-CZ Rev. A 02-2013

Zobrazený rozsah:
Dítě/novorozenec: 0,00 až 9,99 l
(rozlišení 0,01 l)
Dospělý pacient: 10,0 až 99,9 l
(rozlišení 0,1 l)
OPR360U A0509
Přesnost: ± 10 % nebo ± 0,3 l podle
toho, která z hodnot je větší.
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8 Technické údaje
Umístění a/
nebo funkce

Ovládací panel

Rozsah: ZAPNUTO (kontrolka LED
svítí) nebo VYPNUTO Dostupný
ve všech režimech a typech dýchání.
Kompenzace úniku je automaticky
nastavena do 25 l/min, je-li funkce
Non-Invasive nastavena na možnost
ZAPNUTO.

GUI – Technické
informace

Generuje manévr NIF pro měření
tlaku v dýchacích cestách během
maximálního inspiračního úsilí.
Je dostupný ve všech režimech
s aktivací a bez aktivace neinvazivní
ventilace (NIV).

Alarmy –
nenastavitelné

Objeví-li se chyba No Communications,
jde o chybu komunikace mezi SBC
a hlavní deskou nebo o výpadek
monitorového procesoru.
Neztišitelný akustický alarm.
Poznámka: Ventilátor pokračuje
ve ventilaci podle aktuálního nastavení
ovládacího prvku.

GUI – Hlavní

Obrazovka Numeric zobrazuje všechny
monitorované parametry na jedné
obrazovce včetně pokročilých datových
funkcí (kromě cílového objemu).
Tabulka Numeric obsahuje: Ppeak,
Pplat, Pmean, PEEP, Total PEEP, FIO2, I:E,
Peak Insp Flow, Peak Exp Flow, WOBim,
Cdyn effective, Cstat, RI, RE, Time Const.,
RR tot, RR spont, RSBI, t Insp, MVE spont,
VTI, VTE, VTE % Variance, MVI, MVE,
Slope/Rise, Exp. Threshold, Pause, Open
Exh*, Flow Wave *u modelu S není
k dispozici

O2 3 Min

Ovládací panel

Při stisknutí zajišťuje přívod 100 %
kyslíku po dobu 3 minut. Stisknete-li
tlačítko znovu, přívod 100 % kyslíku
se vypne. Indikátor svítí, je-li
O2 v činnosti 3 minuty.

O2 Sensor
Disconnected

GUI – Informační
hlášení

Oznámení o odpojení senzoru O2.

O2 Sensor Error

Alarmy –
nenastavitelné

O2 Sensor

GUI – Senzory

OPR360U A0509

Neinvazivní

NIF

No
Communications

Numeric

5-1

8-8

Rozsah a rozlišení nebo popis

5-1

Položka

V případě poruchy senzoru kyslíku
se objeví alarmové hlášení a ozve
se akustický alarm.
OPR360U A0509
Provede kalibraci senzoru kyslíku
přivedením 100 % kyslíku do systému.
Kalibrace senzoru O2 se provádí, když
je tlačítko O2 3 min stisknuté.

OPR360U-CZ Rev. A 02-2013
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Technické údaje
Rozsah a rozlišení nebo popis

GUI – Pokročilá
sada dat

Rozsah: ZAPNUTO nebo VYPNUTO
Aktivuje řízení částečně otevřeného
výdechového ventilu. Změní tlakově
řízenou ventilaci na bifázickou ventilaci
s uvolňováním přetlaku (umožňuje
BPRV).

GUI – Technické
informace

Generuje měření P0.1 pro vyhodnocení
schopnosti pacienta samostatně
dýchat. Je dostupný ve všech režimech
a typech dýchání, ale není dostupný,
je-li aktivována neinvazivní ventilace
(NIV).

Patient Category

GUI – Nastavení
pacienta

Rozsah: Dítě/novorozenec (dětský
pacient/novorozenec)
Dospělý pacient (ikona umístěná
v levém horním rohu GUI ukazuje
zvolenou kategorii.)
POZNÁMKA: Nastavitelné rozsahy
pro parametry a alarmy ventilátoru
se mohou měnit v závislosti na zvolené
kategorii pacienta.

Patient Trigger
Indicator

Oblast za ikonou kategorie pacienta
GUI –
v levé horní části GUI svítí zeleně,
Monitorovaná data což značí, že spouštěč pacienta byl
aktivován.

Pause (Inspiratory)

GUI – Pokročilá
sada dat

Rozsah: Vypnuto; 0,1 – 2,0 s
(rozlišení 0,1 s)
Nastaví délku pauzy na konci inspirace
pro objemově řízené dechy.

PEEP/CPAP
(základní tlaknastavený)

Ovládací panel

Rozsah:
Dítě/novorozenec: 0 až 30 cmH2O/mbar
(rozlišení 1 cmH2O/mbar)
Dospělý pacient: 0 až 45 cmH2O/mbar
(rozlišení 1 cmH2O/mbar)
Přesnost: ± 10 % nebo ± 1 cmH2O/mbar
podle toho, která z hodnot je větší.

PEEPtot
(celkový PEEP)

Zobrazený rozsah: 0 až 99,9 cmH2O/
mbar Rozlišení: 0,1 cmH2O/mbar
Přesnost: Větší z ± 3 % nebo
2 cmH2O/mbar
GUI –
Založený na manévru s časovým
Monitorovaná data
údajem (až 24 hodin)
Celkový PEEP se rovná součtu PEEP +
AutoPEEP. Celkový PEEP se
aktualizuje
OPR360U
A0509
ihned po zadržení výdechu.

Open Exhalation
Valve*
OPR360U A0509

*u modelu S není
k dispozici

P0.1

5-1

Umístění a/
nebo funkce

OPR360U-CZ Rev. A 02-2013
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Položka
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8 Technické údaje
Umístění a/
nebo funkce

Rozsah a rozlišení nebo popis

Pmean

Zobrazený rozsah: 0 až 140 cmH2O/
mbar (rozlišení 0,1 cmH2O/mbar)
GUI –
Přesnost: ± 3 % nebo ± 2 cmH2O/mbar
Monitorovaná data podle toho, která z hodnot je větší
Průměrný tlak v dýchacím okruhu
pacienta za posledních 30 vteřin

Power Shutdown

Alarmy –
nenastavitelné

Ppeak

Zobrazený rozsah: 0 až 140 cmH2O/
mbar (rozlišení 0,1 cmH2O/mbar)
GUI –
Přesnost: ± 3 % nebo ± 2 cmH2O/
Monitorovaná data mbar podle toho, která z hodnot
je větší Aktualizuje se po každém
přetlakovém nafouknutí

5-1

Položka

Když je ventilátor odpojen ze zdroje
napájení, ozve se akustický alarm.
Můžete ho ztišit stisknutím tlačítka
Alarm Silence.

OPR360U A0509

Zobrazený rozsah: 0 až 140 cmH2O/
mbar (rozlišení 0,1 cmH2O/mbar)
Přesnost: ± 3 % nebo ± 2 cmH2O/mbar
podle toho, která z hodnot je větší

Pplat

Pressure Limit
Below PEEP

GUI –
Monitorovaná data POZNÁMKA: Zobrazí číselnou hodnotu
s časovým údajem (až 24 hodin)
po platném manévru zadržení nádechu
nebo po pauze, která vede ke stabilní
hladině tlaku.
GUI – Informační
hlášení

Pressure Support + GUI – Informační
PEEP > 60
hlášení

Pressure Units

RE
(cmH2O/mbar/l/s)
5-1 (exspirační odpor)

8-10

GUI – Technické/
regionální
informace

Aktuální nastavená hodnota tlakového
limitu je nižší než nastavená hodnota
PEEP/CPAP.
Značí, že operátor se snaží nastavit
tlakovou podporu nebo hladinu
PEEP, která je větší než součet dvou
nastavených hodnot.
Zvolte cmH2O (tlak centimetry/vodní
sloupec) nebo mbar (milibary).

Zobrazený rozsah:
0 až 999,9 cmH2O/mbar/l/s
Přesnost: ± 1 cmH2O/mbar /l/s
Rozlišení: 0,1 cmH2O/mbar/l/s
RE = konstanta doby výdechu/ Cstat.
GUI –
Založený na manévru s časovým
Monitorovaná data údajem (až 24 hodin)
Konstanta doby výdechu je OPR360U
sklon A0509
smyčky objem/průtok během výdechu.
Cstat musí být správná, aby bylo možné
vypočítat RE. Vypočítá se pouze pro
časově spouštěné dechy.

OPR360U-CZ Rev. A 02-2013
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Technické údaje
Umístění a/
nebo funkce

Rozsah a rozlišení nebo popis

Regional

GUI – Technické
informace

• Rozsah nadmořské výšky:
0 až 4000 metrů (0 až 13,124 stop)
• Rozsah jednotek tlaku: mbar
nebo cmH2O
• Výběr jazykové verze z dostupných
jazykových verzí pro text GUI.

Reset (alarmu)

Ovládací panel

Zruší vizuální indikátory a hlášení pro
alarmy, které už nejsou porušeny.

Resp Rate
(Frekvence
dýchání)

Ovládací panel

Rozsah:
Dítě/novorozenec: 1 až 150 d/min
(rozlišení 1 d/min) pouze modely E a S
1 až 120 d/min (rozlišení 1 d/min)
pouze model P
Dospělý pacient: 1 až 80 d/min
(rozlišení 1 d/min)
Přesnost: ± 1 d/min nebo ± 10 % doby
dechu podle toho, která z hodnot je nižší

RI
(cmH2O/mbar/l/s)
(inspirační odpor)

Zobrazený rozsah: 0 až 999,9 cmH2O/
mbar/l/s
Přesnost: ± 1 cmH2O/mbar /l/s
Založený na manévru s časovým
údajem (až 24 hodin)
GUI –
RI = (Ppeak – Pplat)/koncový
Monitorovaná data inspirační průtok. Vypočítá se pouze
pro objemově řízené dechy. Ppeak
a Pplat musí být správné pro výpočet
RI. RI se aktualizuje pouze jednou
bezprostředně po aktualizaci Pplat
(pozdržení nádechu) nebo po pauze.

RR spont
(d/min)
(Frekvence
spontánního
dýchání)

GUI –
Zobrazený rozsah: 0 až 999 d/min
Monitorovaná data Přesnost: Větší z ± 3 % nebo ± 2 d/min.

RR tot
(d/min)
(Celková frekvence
dýchání)

Zobrazený rozsah: 0 až 999 d/min
GUI –
Přesnost: ± 3 % nebo ± 2 d/min.
Monitorovaná data
podle toho, která z hodnot je větší.

RSBI
(d/min/l)
(Index rychlého
mělkého dýchání)

Zobrazený rozsah: 0 až 9999 d/min/l
Přesnost: ± 1 d/min/l
Poměr frekvence spontánního
GUI –
dýchání/vydechovaný dechový
Monitorovaná data
objem (RSBI = RRspont2/MVEspont).
RR spont a MVE (spont) musí
být
OPR360U
A0509
správné pro výpočet RSBI.

OPR360U A0509

5-1
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Položka

8-11

8 Technické údaje
Umístění a/
nebo funkce

Rozsah a rozlišení nebo popis

Screen Files
(Soubory
obrazovky)

GUI – Technické
informace

Obsahuje seznam posledních 200
uložených snímků obrazovky (soubory
.bmp). Souborům je přiřazen název
souboru sestávající z 8 znaků, který
obsahuje písmeno pro typ souboru
(např. W pro křivku, L pro smyčku, atd.),
poslední 4 znaky sériového čísla
a 3 znaky sekvenčního čísla.

Setting/Alarm
Limit out of Range

Alarmy –
nenastavitelné

Parametr alarmu nebo nastavení mimo
rozsah pro zvolenou kategorii pacientů.

GUI – Nastavení
pacienta

Rozsah: ZAPNUTO nebo VYPNUTO
Při objemově řízeném dýchání A/CMV
nebo SIMV podá 1 spontánní dech
na každých 100 dechů při dechovém
objemu x 1,5.
Během spontánního dechu průtok
zůstane na nastavené hodnotě a doba
inspirace se prodlouží.

OPR360U A0509

Sigh
(Spontánní dech)

Slope/Rise (Sklon/
nárůst)

GUI – Pokročilá
sada dat

5-1

Položka

Rozsah: 1-19 a Auto*
Rozlišení: 1, kde 1 je nejpomalejší
natlakování, zatímco 19 je nejrychlejší.
Auto*: Ventilátor řídí výsledné
natlakování.
Funkce Slope/Rise nastaví výsledné
natlakování pro tlakově řízené dýchání,
dýchání s tlakovou podporou, tlakově
řízené dýchání s cílovým objemem*,
BPRV a dýchání s tlakovou podporou
s cílovým objemem*.
* U modelu e360 S není možnost Auto
k dispozici.

Sloupcový graf
tlaku

Ovládací panel

Zobrazený rozsah: -10 až 120 cmH2O /
mbar

Smyčky

GUI – Hlavní

Kombinace smyček:
Průtok/objem, objem/tlak nebo
obojí na jedné obrazovce

Funkce Alarm

Podržením tlačítka Alarm Silence
po dobu jedné vteřiny nebo déle
(dokud ventilátor nevydá krátký
akustický signál) se aktivuje funkce
Suction Disconnect.

Suction
Disconnect

5-1
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Technické údaje
Umístění a/
nebo funkce

Rozsah a rozlišení nebo popis
Monitorovaný tlak v dýchacím
okruhu Pbase byl > 8 cmH2O/mbar
nad PEEP/CPAP po dobu 6 vteřin u
dětského pacienta/novorozence nebo
10 vteřin u dospělého pacienta. Tlak
přístroje je také > 8 cmH2O /mbar nad
nastavenou hodnotou PEEP/CPAP.
Přesnost: ± 1 cmH2O /mbar
VAROVÁNÍ! Ventilace a spouštění jsou
pozastaveny a otevře se výdechový
ventil a nouzový přívodní ventil pro
uvolnění tlaku.

OPR360U A0509
Sustained High
Baseline Pressure

Alarmy –
nenastavitelné

t Insp
(doba inspirace)

Rozsah:
Dítě/novorozenec: 0,10 až 3,00 s
Ovládací panel
(rozlišení 0,01 s)
Dospělý pacient: 0,10 až 5,00 s
(rozlišení 0,01 s)
Přesnost: ± 0,05 s
Zobrazený rozsah: 0 až 9,99 s
(rozlišení 0,01 s)
GUI Monitorovaná
Přesnost: ± 0,05 s
data
Aktualizuje se po každém spontánním
nebo řízeném dechu.

Tidal Volume *

Ovládací panel

5-1

Položka

Rozsah:
Dítě/novorozenec: 5 až 1000 ml
(rozlišení 2 ml) pouze modely E a S
Dítě/novorozenec: 20 až 1000 ml
(rozlišení 2 ml) pouze model P
Dospělý pacient: 100 až 995 ml
(rozlišení 5 ml), 1,00 až 3,00 l
(rozlišení 0,01 l)
Přesnost: ± 10 % nebo ± 2 ml podle
toho, která z hodnot je větší
* Přívod plynu je upraven podle
nasycenosti, tlaku a tělesné teploty:
Tělesná teplota 37 ºC, plyn nasycený
párou a okolní tlak.

Time Constant

5-1

Zobrazený rozsah: 0 až 9,99
Přesnost: +/- 0,01 s
Představuje konstantu doby výdechu:
GUI Monitorovaná
sklon smyčky průtok-objem během
data
výdechu. Spolehlivá měření vyžadují
odpovídající dobu pro úplný výdech.
Zobrazí se jako doba v sekundách.
OPR360U A0509

OPR360U-CZ Rev. A 02-2013
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8 Technické údaje
Umístění a/
nebo funkce

Rozsah a rozlišení nebo popis

Ovládací panel

Rozsah:
Dítě/novorozenec: 0 až 50 cmH2O/
mbar (rozlišení 1 cmH2O/mbar) nad
nastavenou hodnotou PEEP/CPAP
Dospělý pacient: 0 až 60 cmH2O/
mbar (rozlišení 1 cmH2O/mbar) nad
nastavenou hodnotou PEEP/CPAP
Přesnost: ± 10 % nebo + 1 cmH2O/mbar
podle toho, která z hodnot je větší
POZNÁMKA: Alarm Out of Range
se vyskytne, je-li PEEP + PS
> 60 cmH2O/mbar.

Tlakový limit

Ovládací panel

Rozsah:
Dítě/novorozenec: 0 až 70 cmH2O/mbar
(rozlišení 1 cmH2O/mbar)
Dospělý pacient: 0 až 80 cmH2O/mbar
(rozlišení 1 cmH2O/mbar)
Přesnost: ± 10 % nebo ± 1 cmH2O/mbar
podle toho, která z hodnot je větší

Tóny alarmu

GUI – Alarmy

Rozsah: 1-3
Výchozí: 1

Trends

GUI – Hlavní

Přesnost: Větší z přesnosti individuálního
parametru, nebo ± 2 % z vybraného
úplného měřítka.

OPR360U A0509
Tlaková podpora

5-1

Položka

P (citlivost tlakového spouštěče):
Rozsah: 0,0 až -5,0 cmH2O/mbar
(rozlišení 0,1 cmH2O/mbar)
Přesnost: ± 10 %.
Trigger (Spouštěč)
[Stisknutím tlačítka
Trig nad zobrazením
Ovládací panel
můžete vybrat
možnost Průtok
nebo P (tlak)]

Průtok (citlivost spouštěče)
Rozsah:
Dítě/novorozenec: 0,1 až 2,0 l/min
(rozlišení 0,1 l/min)
Dospělý pacient: 0,6 až 2,0 l/ min
(rozlišení 0,1 l/min)
Přesnost: ± 10 % nebo ± 0,1 l/min
podle toho, která z hodnot je větší
POZNÁMKA: Automaticky
upraveno na kompenzaci vstupního
průtoku/úniku.

5-1
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Technické údaje
Typ ventilace
Setting
(Nastavení)

Umístění a/
nebo funkce
Ovládací panel/GUI

Rozsah a rozlišení nebo popis
Typ ventilace:
objemově řízená ventilace, tlakově
řízená ventilace nebo tlakově řízená
ventilace s cílovým objemem*
a bifázická ventilace s uvolňováním
přetlaku (BPRV)*

5-1

Položka

OPR360U A0509

*u modelu S není k dispozici
Režim:
A/CMV (podpůrná/řízená ventilace),
SIMV (synchronizovaná zástupová
řízená ventilace) nebo
SPONT (spontánní ventilace)
Monitorovaný

Ventilation
Suspended
Volume Target
Not Met*
*u modelu S není
k dispozici

Volume Target*
*u modelu S není k
dispozici

Vybraný typ a režim ventilace
GUI –
se zobrazí pod ikonou Kategorie
Monitorovaná data
pacienta v levé horní části GUI.
Zobrazí se, když byla aktivována
funkce Suction Disconnect a pacient
Informační hlášení
byl odpojen od ventilátoru (viz funkce
Suction Disconnect).
Alarmy –
nenastavitelné

V případě tlakově řízeného dýchání
s cílovým objemem nelze dodat
nastavený dechový objem v rámci
nastavené hodnoty limitu tlaku/doby
inspirace
Je-li aktivován, zapne typ tlakově
řízeného dýchání s cílovým objemem
pro všechny řízené dechy a tlakovou
podporu s cílovým objemem pro
všechny spontánní dechy.

GUI – Pokročilá
sada dat

Minimální tlaková kontrola/podpora
je PEEP + 5 cmH2O/mbar, maximální
tlaková kontrola/podpora je nastavená
hodnota limitu tlaku.
Je-li tato funkce ZAPNUTA, funkce
Open Exh (BPRV) není aktivní.

5-1

Volume Units
(Objemové
jednotky)

GUI – Nastavení
pacienta

Rozsah:
ml nebo ml/kg nebo ml/lb

Všechna další
hlášení

GUI – Informační
hlášení

Není-li zde hlášení uvedeno,
přečtěte si kapitolu 5, Alarmy.
OPR360U A0509

VTE % Var

Zobrazený rozsah: 0 až 100 %
(rozlišení: 1 %)
GUI –
Přesnost: +10 %
Monitorovaná data
Procentuální rozdíl mezi inspiračním
a exspiračním dechovým objemem.

OPR360U-CZ Rev. A 02-2013
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8 Technické údaje
Umístění a/
nebo funkce

OPR360U A0509

VTE (ml)
GUI –
(exspirační dechový Monitorovaná
objem)
data

Rozsah a rozlišení nebo popis
Zobrazený rozsah: 0 až 3000 ml
(rozlišení 1 ml)
Přesnost: Pro nastavený dechový
objem > 0,10 l , ± 10 % nebo ± 0,02 l
podle toho, která z hodnot je větší.
Pro nastavený dechový objem < 0,10 l,
± 20 % nebo + 0,002 l podle toho,
která z hodnot je větší.

5-1

Položka

Zobrazený rozsah: 0 až 3000 ml
(rozlišení 1 ml)
Přesnost: Pro nastavený dechový
VTI (ml)
GUI –
objem > 0,10 l , ± 10 % nebo ± 0,02 l
(inspirační dechový
Monitorovaná data podle toho, která z hodnot je větší.
objem)
Pro nastavený dechový objem < 0,10 l,
± 20 % nebo + 0,002 l podle toho,
která z hodnot je větší.
Waveforms

GUI – Hlavní

Kombinace křivek:
tlak/čas, průtok/čas, objem/čas nebo
lze na jedné obrazovce zobrazit
kombinaci dvou křivek

Weight Units
(Hmotnostní
jednotky)

GUI – Nastavení
pacienta a
rychlé nastavení

Rozsah: lb nebo kg

WOBimp
(J/min)

GUI –
Zobrazený rozsah: 0 až 99,99 J/min
Monitorovaná data
Je-li aktuální režim A/CMV nebo SIMV,
záložní ventilace využívá aktuálního
nastavení ovládacího panelu kromě
frekvence dýchání, která aktuální
nastavenou hodnotu zvýší 1,5krát
(minimálně 15 d/min, maximálně
100 b/min).

Záložní ventilace
(BUV)
Alarmy –
(Vychází z porušení nenastavitelné
alarmu nízkého MVE)

5-1
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Je-li aktuálně nastaven režim SPONT,
ventilátor dodává tlakem řízené dechy
s těmito parametry:
• Plimit 15 cmH2O/mbar nad nastavenou
hodnotou PEEP
• t Insp 0,6 s dítě/novorozenec,
1,0 s dospělý pacient
• Frekvence dýchání 20 d/min dítě/
novorozenec, 12 d/min dospělý pacient
(pokračování na další straně)
OPR360U A0509
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Umístění a/
nebo funkce

OPR360U A0509
Záložní ventilace
(BUV)
Alarmy –
(Vychází z porušení
nenastavitelné
alarmu nízkého MVE)
(pokr.)

Rozsah a rozlišení nebo popis
Jakákoli změna nastavení ventilace,
která ovlivní režim, časování dechu,
průtok/objem, tlak nebo citlivost
spouštěče pozastaví záložní ventilaci
na 60 vteřin. Ta se také pozastaví
na 60 vteřin v případě funkce Suction
Disconnect (Odsávání odpojeno)
s rozpojením a následným opětovným
spojením dýchacího okruhu.

5-1

Položka

Záložní ventilace se ukončí, když MVE
překročí nastavenou hodnotu alarmu
pro nízký MVE o 10 %

Ztišení alarmu

Ovládací panel

5-1

OPR360U-CZ Rev. A 02-2013

Ztlumí ztišitelné, akustické alarmy
na dvě (2) minuty. Stisknete-li tlačítko
Alarm Silence (Ztišení alarmu) ještě
jednou, funkce ztišení alarmu se vypne.
Tímto tlačítkem nelze ztišit alarm
Device Alert, aniž by před tím nebylo
VYPNUTO napájení ventilátoru.

OPR360U A0509
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8 Technické údaje
Tabulka Rychlé nastavení*
Změny řízení použité během funkce „Provést rychlé nastavení“

5-1

POZNÁMKA: Ovládací prvek nelze nastavit mimo specifikovaný rozsah podle
nastavené kategorie pacienta.
OPR360U A0509

*u modelu S není k dispozici.

Tabulka: 8-2
VCV
PCV

Typ ventilace

VTPC

FIO2

0,60

0,60

0,60

Resp Rate

< 5 kg = 40,
5–20 kg = 30,
21–40 kg = 20,
> 40 kg = 15 d/min

< 5 kg = 40,
5–20 kg = 30,
21–40 kg = 20,
> 40 kg = 15 d/min

< 5 kg = 40,
5–20 kg = 30,
21–40 kg = 20,
> 40 kg = 15 d/min

Tidal Volume
(Dechový objem)

8 x IW (kg)

8 x IW (kg)

8 x IW (kg)

Tlakový limit

20

20

35

Pressure Support

5

5

5

PEEP/CPAP

5

5

5

Nastavení t Insp/
Flow

t Insp

t Insp

t Insp

t Insp

< 5 kg = 0,3,
5–20 kg = 0,5,
21–40 kg = 0,7,
> 40 kg = 1,0

< 5 kg = 0,3,
5–20 kg = 0,5,
21–40 kg = 0,7,
> 40 kg = 1,0

< 5 kg = 0,3,
5–20 kg = 0,5,
21–40 kg = 0,7,
> 40 kg = 1,0

Flow wave pattern

Čtvercový

Čtvercový

Čtvercový

Flow Trigger (F)
nebo Pressure
Trigger (P)

< 5 kg = F 0,5
5–20 kg = F 1,0
21–40 kg = P 1,0
> 40 kg = P 1,5

< 5 kg = F 0,5
5–20 kg = F 1,0
21–40 kg = P 1,0
> 40 kg = P 1,5

< 5 kg = F 0,5
5–20 kg = F 1,0
21–40 kg = P 1,0
> 40 kg = P 1,5

Expiratory
Threshold
(Práh exspirace)

Auto

Auto

Auto

Slope/Rise (Sklon/
nárůst)

Auto

Auto

Auto

Open Exhalation
Valve

ZAPNUTO

ZAPNUTO

ZAPNUTO

5-1
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Typ ventilace

VCV

PCV

VTPC

Leak Comp.

ZAPNUTO

ZAPNUTO

ZAPNUTO

Compl. Comp.

Předchozí
nastavení

Předchozí
nastavení

Předchozí
nastavení

Pause (Pauza)

Ø

Ø

Ø

Sigh
(Spontánní dech)

VYPNUTO

VYPNUTO

VYPNUTO

Communication
Protocol

Předchozí
nastavení

Předchozí
nastavení

Předchozí
nastavení

Circuit Type (Typ
dýchacího okruhu)

Předchozí
nastavení

Předchozí
nastavení

Předchozí
nastavení

Všechna další
nastavení

Předchozí
nastavení

Předchozí
nastavení

Předchozí
nastavení

High Paw Alarm

40

40

40

Low Paw Alarm

8

8

8

High MV Alarm
(Všechny
hmotnosti jsou
uvedeny v kg)

< 5 kg = 0,64 x IW,
5–20 kg = 0,48 x IW,
21–40 kg =
0,32 x IW,
> 40 kg = 0,24 x IW

< 5 kg = 0,64 x IW,
5–20 kg = 0,48 x IW,
21–40 kg =
0,32 x IW,
> 40 kg = 0,24 x IW

< 5 kg = 0,64 x IW,
5–20 kg = 0,48 x IW,
21–40 kg =
0,32 x IW,
> 40 kg = 0,24 x IW

Low MV Alarm

< 5 kg = 0,16 x IW,
5–20 kg = 0,12 x IW,
21–40 kg =
0,08 x IW,
> 40 kg = 0,06 x IW

< 5 kg = 0,16 x IW,
5–20 kg = 0,12 x IW,
21–40 kg =
0,08 x IW,
> 40 kg = 0,06 x IW

< 5 kg = 0,16 x IW,
5–20 kg = 0,12 x IW,
21–40 kg =
0,08 x IW,
> 40 kg = 0,06 x IW

High RR tot
Alarm

< 5 kg = 80,
5–20 kg = 60,
21–40 kg = 40,
> 40 kg = 30 d/min

< 5 kg = 80,
5–20 kg = 60,
21–40 kg = 40,
> 40 kg = 30 d/min

< 5 kg = 80,
5–20 kg = 60,
21–40 kg = 40,
> 40 kg = 30 d/min

Apnea Alarm

20 s

20 s

20 s

Disconnect
Threshold Alarm

95 %

95 %

95 %

Hlasitost alarmu

5

5

5

Alarm Tone

Předchozí
nastavení

Předchozí
nastavení

Předchozí
nastavení

OPR360U A0509
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8 Technické údaje
Technické údaje a rozměry

Tabulka 8-3
Popis

5-1

Rozsah příkonu AC: 100 až 240 V AC, 250 VA maximálně,
50/60 Hz (±10 %), 2 A pro 125 V AC, 1 A pro 250 V AC
Interní baterie: Plně nabitá baterie dokáže zajistit plnou
funkčnost ventilátoru po dobu přibližně jedné (1) hodiny při
tomto standardním nastavení: Dospělý, VC/SIMV, VT 500, FiO2
0,30, doba inspirace 1,0 s, frekvence dýchání 15, PS 0, PEEP +5,
Pauza vypnuta, spontánní dech vypnut, čtvercová křivka.

OPR360U A0509

Ventilátor dobíjí interní baterii, kdykoli je připojeno napájení
AC (bez ohledu na to, zda je hlavní vypínač v poloze ZAPNUTO
nebo VYPNUTO).

Elektrotechnické
údaje
Minimální doba dobíjení:
Ze hladiny alarmu nízkého stavu nabití baterie do plného
nabití = 5 hodin
Ze stavu vybité baterie do stavu úplného nabití = 14–16 hodin

Požadavky týkající se napájecího kabelu:
V USA musí napájecí kabel splňovat normu UL2601.
Pro 125 V AC, 15 A: 2pólový, 3drátový, 18 AWG, zemnicí, 5-15P
hlavička kolíku pro použití v nemocnicích, dlouhý < 3 m, CSA
a vyhovující normě UL nebo pro 250 V AC, 15 A: 2pólový,
3drátový, 18 AWG, zemnící, 6-15P, hlavička kolíku pro použití
v nemocnicích, dlouhý < 3 m, CSA a vyhovující normě UL
Vyhovuje normě IEC 60601-1 s přílohami 1 a 2, C22.2 č 601.1-M90
a normě UL č. 2601-1
Aplikované součásti typu B
Shoda s předpisy Jmenovité napětí baterie: 12 V DC
Zařízení 1. třídy elektrické bezpečnosti
Režim provozu: kontinuální provoz (podle článku 5.6)
Třída IPX0 (stupeň ochrany proti vniknutí vody)
Exspirační kanál
Odpor

Pokles tlaku nižší než 1,7 cmH2O/mbar @ 50 l/min Dospělý
pacient
nižší než 1,7 cmH2O/mbar @ 20 l/min Novorozenec
POZNÁMKA: Testování bylo provedeno podle normy ASTM
F1100-90

Rozměry

Výška: 35,56 cm (14 palců)
Šířka: 30,48 cm (12 palců)
Hloubka: 35,56 cm (14 palců)
Hmotnost: 18,14 kg (40 liber)

Displej

6,4palcový, barevný LCD displej s aktivní maticí
Dotyková obrazovka pokrytá průhledným plastovým sklem.
Tlakově citlivý povrch dokáže elektronicky rozlišit polohu dotyku.

5-1
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Popis

Přívod vzduchu
a O2

Vstupní tlak: 30 až 90 psig, 50 psig nominální

OPR360U A0509
Dálkový alarm

5-1

Požadavky
na prostředí

Provoz:
Teplota: 5 až 40 ºC
Relativní vlhkost: 10 až 95 % rel. vlh. , nekondenzující
Nadmořská výška: 0 až 13124 stop (0 až 4 000 metrů)
Tlak: 21 to 31 in. Hg (700 až 1 060 hPa)
Uložení:
Okolní teplota: -20 až 60 ºC (–68 to 140 ºF)
Relativní vlhkost: < 95 % rel. vlh. nekondenzující
Nadmořská výška: 0 až 18000 stop (0 až 5500 metrů)
Tlak: 15 až 31 in. Hg (500 až 1 050 hPa)
POZNÁMKA: Teploty plynu > 40 ºC mohou nepříznivě ovlivnit
funkci zařízení e360.

Rozsah: Normálně otevřený (týká se elektrického propojení
dýchacího okruhu)
Pro připojení k systému přivolání sestry nebo k systému
dálkového alarmu.
250 mA při 100 V DC: Přípustný proud při maximálním napětí
mezi spínacím kontaktem < 0,2 ohmů: Maximální počáteční
kontaktní odpor
RS 232C: 9kolíkový D-shell, 38,4k přenos. Pro použití s centrálními
monitorovacími systémy.
POZNÁMKA: Vždy je nutné ověřit, že dálkový alarm je funkční
po počátečním připojení k systému přivolání sestry nebo k systému
dálkového alarmu, a poté v pravidelných intervalech.
POZNÁMKA: Vždy je nutné používat stíněné kabely pro spojení
mezi dálkovým alarmem a systémem přivolání sestry nebo
systémem dálkového alarmu.

Připojení
dýchacího
okruhu pacienta

Inspirační a exspirační porty: vnější průměr 22 mm pro připojení
k dýchacímu okruhu pacienta/filtrům.

5-1
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Obrázek F-6: Hlavní obrazovka

Obrázek F-8: Obrazovka Alarms (Alarmy)

Obrázek F-7: Obrazovka rozšířených funkcí

Obrázek F-9: Obrazovka rychlého nastavení (není dostupná u modelu S)

Hlavní

Rozšířené funkce

Alarmy

Rychlé nastavení

Obrázek F-10: Obrazovka technických dat

Technical (Technické údaje)

Obrázek F-11: Obrazovka nastavení pacienta

Patient Setup
(Nastavení pacienta)
OPR360U-CZ Rev. A 02-2013

Informace pro objednání
Volitelná příslušenství e360:
Ztišení alarmu

CRT360A

Zákaznický vozík e360 s 5 velkými gumovými koly
(2 brzdy se západkou)

Reset

FPD2125A

15” plochý panel monitoru pro lékařské použití se skládacím
podpůrným ramenem, standardní napájecí kabel

FPD2125A-IN

15” plochý panel monitoru pro lékařské použití se skládacím
podpůrným ramenem, mezinárodní napájecí kabel

FPD2120A

17” plochý panel monitoru se skládacím podpůrným ramenem,
standardní napájecí kabel

FPD2120A-IN

17” plochý panel monitoru se skládacím podpůrným ramenem,
mezinárodní napájecí kabel

CBL1828A

Kabel Phillips VueLink pro monitory Philips

CBL1829A

Kabel vzdáleného ramene pro systém přivolání sestry

Synchronized zástupová řízená ventilace

SWI1802P

Kabel ztlumení externího alarmu

Spontánní

KIT2122A

Souprava pro upevnění tlakové e-láhve pro přimontování
dvou e-lahví k CRT360A

BSK2102A

Koš pro uložení součástí pro přimontování k CRT360A

FLS2101P-C

Senzor průtoku (5 ks v balení)

KIT2110A

Souprava ohřívače exspiračního filtru, 100–120 V

KIT2220A

Souprava ohřívače exspiračního filtru, 220–240V

Síťové napájení/nabíjení baterie
Vnitřní baterie
Device Alert (Chyba v přístroji)
Mode (Režim)
Volume Control (Objemově řízená ventilace)
Pressure Control (Tlakově řízená ventilace)
Asistovaná/ovládaná řízená ventilace

Neinvazivní
Manuální nafouknutí
Tidal Volume (Dechový objem)
Doba inspirace
Frekvence dýchání
Tlaková podpora
Tlakový limit

Obrazovka Alarms (Alarmy)

Rozšířené funkce

FLT1200P

Opakovaně použitelný filtr pro ohřívač exspiračního filtru

Hlavní obrazovka

Nastavení a kalibrace

3000/03-C

Filtr na jedno použití pro ohřívač exspiračního filtru
(12 ks v balení)

BCD22820P

Dýchací okruh na jedno použití, dítě-kojenec
(10 ks v balení)

BCD32820P

Dýchací okruh na jedno použití, dospělý (10 ks v balení)

FLT1801Q-C

Bakteriální filtr na jedno použití (50 ks v balení)

LNG800P

Testovací plíce pro dospělé s přiloženým a vestavěným
omezovačem, 1l

Průtok
Citlivost spouštěče
Přijmout
Měřič tlaku v dýchacích cestách

Obrázek F-12: Ovládací panel e360 – verze symbolů

Verze symbolů

OPR360U-CZ Rev. A 02-2013

Rejstřík
A/CMV – Viz Režimy
Alarm apnoe, 5-7, 8-1
Alarm dodávky plynu, 8-6
Alarm chybějící komunikace, 5-18
Alarm chyby čtení EEPROM, 5-11
Alarm chyby senzoru O2, 5-19
Alarm chyby senzoru průtoku, 5-13
Alarm interního systému M, 5-17
Alarm interního systému, 5-9
Alarm komunikačního selhání, 5-9
Alarm kontroly Vent Fan, 5-9
Alarm monitorování výjimky, 5-14
Alarm nesplněného cílového
objemu, 5-21
Alarm nízkého FIO2, 5-12
Alarm nízkého MVE (Exspiračního
minutového objemu), 5-16, 8-8
Alarm nízkého Paw, 5-16, 8-8
Alarm nízkého stavu baterie, 5-15, 8-8
Alarm odpojení okruhu, 5-9
Alarm odpojení senzoru O2, 5-19
Alarm prahu odpojení (odpojení
okruhu), 8-4
Alarm přerušení dodávky O2, 5-19
Alarm přerušení dodávky vzduchu
i O2, 5-8
Alarm přerušení dodávky vzduchu, 5-7
Alarm příliš dlouhé inspirační doby, 5-14
Alarm příliš krátké inspirační doby, 5-15
Alarm selhání čtení dat, 5-10
Alarm selhání duální RAM, 5-11
Alarm selhání monitorování µP
Alarm selhání monitorování CPU, 5-17
Alarm selhání monitorování
komunikace, 5-14
Alarm selhání monitorování RAM, 5-17
Alarm selhání monitorování ROM, 5-18
Alarm selhání monitorování úlohy, 5-18
Alarm selhání napájení, 5-19
Alarm selhání řídicí úlohy C, 5-10
Alarm selhání řízení µP 5-10
Alarm selhání řízení CPU, 5-10
Alarm selhání řízení RAM, 5-10
Alarm selhání výjimky řízení, 5-9
Alarm udržovaného vysokého
základního tlaku, 5-20
Alarm výpadku síťového napájení/
záložní baterie, 5-7
Alarm vypnutí, 5-16
Alarm vysokého FIO2, 5-11
OPR360U A0509
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Alarm vysokého MVE (Exspiračního
minutového objemu), 5-13, 8-6
Alarm vysokého Paw, 5-13, 8-6
Alarm vysokého RR tot, 5-14, 8-6
Alarm vysokého základního tlaku, 5-13
Alarm záložní ventilace, 5-8, 8-1
Alarmy
a lišta zobrazování zpráv, 5-1
Historie alarmu, stahování, 4-19
Historie, 5-3, 8-4
Hlasitost, 8-1
Indikátory, vizuální, 5-1
Kontrolka, 5-1
Nastavitelné, 5-3
Nenastavitelné, 5-6
Obrazovka nastavení, 5-3
Obrazovka, 5-3
	Průvodce pro porušení a nápravu 5-7
při neinvazivním režimu, 7-11
Tóny, 5-5, 8-1
Automatické měřítko – viz Křivky a smyčky
Automatické vyrovnání úniku –
viz Vyrovn. úniku

5-1

A

B		

BPRV-Bifázická ventilace uvolňováním
přetlaku
Nastavení, 4-12
Otevření výdechového ventilu, 8-10
Popis, 7-3

C

Chladicí ventilátor
Čištění, 6-11
Odstraňování, 6-2
Chyba v přístroji, 5-2, 5-11, 8-4
Cílový objem, 8-15
Compl Comp (Kompenzace poddajnosti)
Nastavení, 4-6
Popis, 7-10
Specifikace, 8-3
Cstat (Statická poddajnost) – viz Poddajnost
Čištění, 6-9

D

Date and Time (Datum a OPR360U
čas) A0509
Displej, 2-7
Nastavení, 4-9
Dýchací okruh pacienta, 3-5
Dýchací okruh, připojení, 3-6

I-1

Rejstřík
Event History (Historie událostí)
Prohlížení, 4-14, F-10
Soubory, 8-4
Specifikace, 8-4
Stahování, 4-19
Ukládání, 4-17
Expiratory Threshold (Práh exspirace)
Nastavení, 4-12
Popis, 7-10
Specifikace, 8-5
Exsp. průtok (vrcholový) – Viz Průtok
Exspirační minutový objem – Viz MVE
Exspirační odpor – viz RE
Exspirační výdechový objem – Viz TVE
Externí baterie
Konektor F-2
Indikátor 2-7
OPR360U A0509

F		

Filtry		
Použití, 6-1
Varování, 1-6
FIO2		
Nastavení, 2-4
Specifikace, 8-5
FlexCycle, viz Exspirační práh
Frekvence dýchání – Resp Rate
Monitorování, 4-15
RR spont, 4-17, 8-13
RR tot, 4-17, 8-13
Specifikace, 8-12
Frekvence spontánní respirace –
viz Frekvence respirace
Funkce odpojení odsávání, 5-6

G		

Grafické uživatelské rozhraní (GUI), 2-1

H		

Hlavní obrazovka, 2-5, 4-13, F-4

I		

tělesná hmotnost, 4-5, 4-7, 8-7
5-1Ideální
Index rychlého mělkého dýchání
(RSBI), 8-13
Informace o účelu použití, 1-2
Inspirační doba – viz t insp
Inspirační komora, odstranění, 6-7

I-2

Inspirační odpor – viz RI
Inspirační pauza – viz Pauza,
4-13, 4-14, 8-5
Inspirační průtok (vrcholový) – Viz
Průtok
Instalace podpůrného ramene, 3-2

5-1

E

J

Jas displeje, 8-4, F-10
Jazyk, 4-8
Jednotky hmotnosti, 4-5, 8-17
Jednotky tlaku, 4-9

K

Kategorie pacienta, 4-5, 8-10
Knoflík nastavení, 2-2, F-4 položka 10
Komunikační protokol, 4-8
Konstantní v čase, 8-15
Kontaktní informace, ii
Kontrola dýchacího okruhu, 4-2, F-5
Křivky a smyčky
Automatické měřítko, 4-14
Kurzory, 4-14
Popis, 4-13
Stahování, 4-19
Ukládání, 4-17
Úprava měřítek, 4-13
Zmrazení, 4-14, 8-6

L		

Leak Comp (Kompenzace úniku)
Nastavení, 4-6
Neinvazivní režim, 7-11
Popis, 7-10
Specifikace, 8-7

M		

Management spontánního dýchání, 7-6
Manévr pozdržení exspirace, 4-12, F-7
Manévr pozdržení inspirace,
4-12, 8-7, F-7
Měření P0.1, 4-13
Měřič času, 2-7
Měřítko – viz Křivky a smyčky
Místní nastavení, 4-8, 8-12
OPR360U A0509
Montáž		
Displej externího monitoru, 3-2
Ohřívač externího filtru, 3-3
Příslušenství, 3-1
Vozík, 3-1
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N		

Nabídka nastavení a kalibrace,
2-6, 4-2, F-4
Napájení, 8-8, F-4 položka 13
Nastavení nadmořské výšky, 4-8
Nastavení pacienta, 4-5
Nastavitelné alarmy, 5-3
Navigační mapa GUI, 2-1, F-3
Neinvazivní		
Nastavení, 2-3
Popis, 7-11
Specifikace, 8-9
Nenastavitelné alarmy, 5-6
NIF, manévr negativní inspirační síly, 4-14
Numeric Screen (Obrazovka číselných
údajů), 4-15, 8-9
OPR360U A0509

O		

O2 (3 min), 2-5, 8-9, F-4
Objemové jednotky 4-5
Obrazovka rozšířených funkcí, 2-6, F-7
Obrazovka technického nastavení, 4-8
Obrazovka Trends (Trendy) 4-15
Obrazovky GUI, 2-5
Odpovědnost za bezpečnost
pacienta, 1-10
Otevření výdechového ventilu –
viz BPRV
Ovládací prvky ventilace, 2-4

P		

5-1

Pauza (inspirační), 4-12, 8-10
PEEP/CPAP		
Nastavení, 2-4
PEEPtot – celkový PEEP, 8-11
Specifikace, 8-10
Pohotovostní stav ventilace, 4-2
Pojistky, odstraňování, 6-8
Poměr I:E, 8-6
Popis zařízení, 1-1
Port kabelu ztlumení externího alarmu,
F-2, položka 3
Postup kontroly bezpečnosti
Alarm apnoe, 3-11
Alarm dodávky plynu, 3-9
Alarm minutového objemu, 3-11
Alarm odpojení okruhu, 3-10
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Alarm vypnutí, 3-12
Alarm záložní ventilace, 3-11
Alarmy vysokého/nízkého tlaku
v dýchacích cestách, 3-10
Kontrola dýchacího okruhu, 3-9
Nastavení a kontrola, 3-8
Nouzový přívodní ventil, 3-8
Spouštěč/tlaková podpora, 3-11
	Test přesnosti objemu/průtoku/
frekvence, 3-11
	Výpadek síťového napájení/
záložní baterie, 3-10
Ztišení alarmu, 3-10
Postup opětovného sestavení, 6-2
Postup rozmontování, 6-2
Požadavky na napájecí kabel, 8-14
Pplat – viz Tlak
Pracovní teplota, 8-21
Provedená práce dýchání – viz
WOBimp
Průtok
Nastavení, 2-4
Specifikace, 8-5
Přehled pravidelné údržby, 6-12
Připojení kyslíku, 3-5
Připojení vzduchu, 3-5
Příprava pro ventilaci pacienta, 4-2
Příručka ovládacích prvků ventilace, 4-9
Pstřed.– viz Tlak
Pvrch. – viz Tlak

5-1

MVE (Exspirační minutový objem), 8-8
MVI (Inspirační minutový objem), 8-9

R		

RE – Exspirační odpor, 8-12
Reset alarmu, 5-6
Režimy		
a dostupné typy ventilace, 2-3
A/CMV, 7-7
Displej, 2-6
Popis, 7-6
SIMV, 7-7
SPONT, 7-8
Výměna, 4-6
RI – Inspirační odpor, 8-13
Rozložení ovládacího panelu,
2-1, F-4, F-12
Rozložení spodní části předního
OPR360U A0509
panelu, 2-1
Rozložení zadního panelu, 2-2, F-14
Rozměry, 8-20
Rychlé nastavení, 4-6, 8-18

I-3

Rejstřík
Sada dat mechaniky 4-16
Sada odstavných dat, 4-16
Sada pokročilých dat, 4-12, F-4
Sada základních dat, 4-16
Sady dat 4-16
Senzor O2		
Kalibrace, 4-4
Náhrada, 6-13
Odstranění, 6-8
Vypnutí, 4-5
Senzor průtoku – viz Senzor
výdechového průtoku		
Senzor výdechového průtoku
Čištění, 6-11
Kalibrace, 4-4
Odstraňování, 6-3
Senzory – viz Exhalační průtok nebo
Senzor O2		
Shoda s předpisy		
Kontrola dýchacího okruhu, 7-11
Static-Cstat, 8-3
Účinný dynamický – Cdyn, 8-2
SIMV – viz Režimy		
Síťové napájení – viz Napájení
Skladovací teplota, 8-21
Skladování ventilátoru, 6-14
Slope/Rise (Sklon/nárůst)		
Nastavení, 4-12
Popis, 7-9
Specifikace, 8-14
Sloupcový graf tlaku, 8-11, F-4 položka 7
Smyčky – viz Křivky a smyčky
	Alarm nízkého základního tlaku,
5-15, 8-8
Soubory obrazovky, 4-9, 8-13
SPONT – viz Režimy		
Spontánní dech, 4-5, 8-13
Spouštěč pacienta – viz Spouštěč
Spouštěč pacienta, viz Spouštěč		
Hmotnost pacienta, 4-5, 4-7
Spouštěč průtoku, 2-5, 8-15
Stahování, 4-19
Statická poddajnost (Cstat) – viz
Poddajnost		
5-1Stavová lišta GUI, 2-6
Sterilizace, 6-9
Střední tlak dýchacích cest (Pstřed.) –
viz Tlak		
Symboly ovládacího panelu, F-12
OPR360U A0509

I-4

T

t Insp (doba inspirace)
Monitorování, 4-13
Nastavení, 2-4
Specifikace, 8-14
Technické údaje a rozměry, 8-14
Tidal Volume (Dechový objem)
	Monitorování exspirace, 4-15, 8-16
	Monitorování inspirace, 4-15, 8-16
Nastavení, 2-4
Specifikace, 8-14
Tlačítko Accept, 2-2, F-4 položka 10
Tlačítko Alarm Screen, F-4
Tlačítko manuálního nafouknutí 2-4, 8-8,
F-4 položka 11
Tlačítko Reset, 5-6
Tlak plato, viz Tlak
Tlak
PEEP, 8-10
Plato – Pplat, 8-11
Průměr – Pstřed., 8-11
Vrcholová hodnota – Pvrch., 8-11
Tlaková podpora + PEEP > 60 zpráv, 5-20
Tlaková podpora cílového objemu (VTPS)
Nastavení, 4-12
Popis, 7-5
Tlaková podpora		
Popis, 7-4
Specifikace, 8-12
Tlakové řízení cílového objemu (VTPC)
Nastavení, 4-12
Popis, 7-4
Tlakový limit
Nastavení, 2-4
Specifikace, 8-11
V VTPC, 7-4
V VTPC, 7-5
Trigger (Spouštěč)
a neinvazivní režim, 7-11
a úniky, 7-8
Indikátor, 2-7
Specifikace, 8-15
Výběr průtoku nebo tlaku, 2-4
Tvar křivky průtoku, 4-12, 8-5
Typ objemového řízení dýchání, 7-12
Typ tlakového řízení ventilace,
7-3A0509
OPR360U
Typ ventilace
Displej, 2-7
Popis, 7-1, 7-4, 8-2
Výběr, 2-3
Typy řízené ventilace, 7-1

5-1

S		
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Rejstřík
Účinný Cdyn – viz Poddajnost
Alarm desky senzoru kontroly
průtoku, 5-8
Uložení, 4-17
Upozornění, obecná, 1-9
OPR360U A0509

V		

Varování týkající se napájení, 1-7
Varování		
Filtr, 1-6
Napájení, 1-7
Obecné informace, 1-5
Plyn, 1-8
Přídavná zařízení, 1-8
Vnitřní baterie		
Indikátor, 2-7, 8-7
Nabíjení, 2-7
O baterii, 2-7
Úroveň nabití, 2-7
Vrcholový exspirační průtok – viz Průtok
Vrcholový inspirační průtok – viz Průtok
Vrcholový tlak (Ppeak) – viz Tlak
Vstupní průtok, 7-9
VTE % odchylky, 4-15, 8-17
VTE (Exspirační dechový objem), 8-16
VTI, 8-16
Výběr pacienta – viz Kategorie pacienta
Výběr typu okruhu, 4-5, 8-2
Výdechový ventil
Čištění, 6-11
Odstraňování, 6-5
Výměna balení ventilátoru, 6-14
Vzdálený alarm, F-2, 8-21

Zpráva o nízkém tlaku vzduchu
v dýchacích cestách pod hodnotou
PEEP, 5-17
Zpráva o porušení obráceného
poměru I:E, 5-14
Zpráva o pozastavené ventilaci,
5-21, 8-15
Zpráva o překročení rozsahu, 5-19
Zpráva Tlakový limit pod hodnotou
PEEP, 5-20, 8-11
Ztišení alarmu, 5-5, 8-1

5-1

U

W		

WOBimp, 8-17

Z

5-1

Záznam kontroly bezpečnosti, 3-13
Zdroj
Indikátory, F-4
Podmínky, 4-1
Připojení, 3-5
Specifikace, 8-20
Umístění vypínače, F-2
Vypnutí alarmu, 5-20
Zmrazení – viz Křivky a smyčky
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