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Oridion Medical 1987 Ltd.
(„Oridion Medical“) - Záruka na
monitory Oridion
TATO OMEZENÁ ZÁRUKA se týká jakéhokoli pacientského monitoru
vyrobeného společností Oridion Medical 1987 Ltd. („Oridion“),
(„Výrobky“). V rámci zde uvedených omezení společnost Oridion
prohlašuje, že výrobky, jsou-li dodané společností Oridion nebo jejím
oprávněným distributorem, budou po dobu dvou (2) let po datu dodávky,
avšak nikoli déle než 27 měsíců po datu výroby, prosté závad na
materiálu či práci a budou v závažné míře odpovídat publikovaným
specifikacím společnosti Oridion týkajícím se příslušných výrobků, které
jsou platné k datu výroby. Tato omezená záruka se netýká (i) výrobků
zakoupených od neoprávněných třetích stran, (ii) výrobků, které byly
předmětem nesprávného použití, manipulace, nehody, změn, zanedbání,
neoprávněných oprav či instalace, a (iii) výrobků, které byly používány
s příslušenstvím jiným, než výrobky FilterLine® společnosti Oridion.
Tato omezená záruka se nedále netýká použití výrobků v aplikaci nebo
prostředí, které neodpovídá specifikacím společnosti Oridion nebo
v případě jakéhokoli činu, chyby, neplnění nebo opomenutí ze strany
zákazníka. Společnost Oridion poškozené výrobky vymění nebo opraví
pouze na základě vlastního rozhodnutí. Zákazník nesmí výrobky vrátit,
aniž by nejprve získal číslo oprávnění vrácení materiálu (Return Material
Authorization, RMA) od společnosti Oridion nebo jednoho z
oprávněných servisních středisek, jakož i kopii faktury na výrobek.

V případě rozdílů mezi anglickou a přeloženou verzí záruky a odmítnutí
odpovědnosti je závazná verze anglická.
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Oridion Medical 1987 Ltd.
("Oridion Medical") - Warranty for
Oridion Monitors
THIS LIMITED WARRANTY applies to any patient monitor
manufactured by Oridion Medical 1987 Ltd. (“Oridion”), (“Products”).
Subject to the limitations herein, Oridion warrants that Products, when
delivered by Oridion or its authorized distributor, for two (2) years
following the delivery date, but no more than 27 months following the
date of production, will be free from defects in material and workmanship
and will substantially conform to published Oridion specifications for the
respective Products and in effect at the time of manufacture. This limited
warranty excludes (i) Products purchased through unauthorized third
parties; (ii) Products that have been subject to misuse, mishandling,
accident, alteration, neglect, unauthorized repair or installation; and (iii)
Products that have been used with accessory consumable products other
than Oridion’s FilterLine® products. Furthermore, this limited warranty
shall not apply to the use of Products in an application or environment
that is not within Oridion specifications or in the event of any act, error,
neglect or default of Customer. Oridion at its sole discretion will replace
or repair the damaged Products. Customer may not return Products
without first obtaining a customer return material authorization (RMA)
number from Oridion or one of the Authorized Service centers and a copy
of the Product purchase invoice.

In case of discrepancy between the English and translated version of
this warranty, the English version shall prevail.
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Kapitola 1

Bezpečnostní zásady
Varování
Symboly

Abyste mohli tento přenosný kapnograf správně a bezpečně používat,
musíte si důkladně přečíst tuto příručku pro obsluhu a Návod k použití
senzorů spotřebního materiálu Microstream EtCO2. K používání
monitoru je nezbytné úplné pochopení a striktní dodržování těchto
pokynů, tučně uvedených bezpečnostních zásad a specifikací.

Varování
Všeobecné
VAROVÁNÍ:

Jestliže máte pochybnosti o přesnosti některého
měření, zkontrolujte známky životních funkcí
pacienta jinými prostředky a potom se přesvědčte,
že monitor funguje správně.

VAROVÁNÍ:

Aby byla zajištěna bezpečnost pacienta, nikdy
neumisťujte monitor a/nebo jeho příslušenství do
polohy, ze které by mohl na pacienta spadnout.

VAROVÁNÍ:

Kabely (FilterLine) veďte k pacientovi opatrně, aby
se předešlo možnému zamotání nebo škrcení
pacienta.

VAROVÁNÍ:

Monitor nezvedejte za kabel FilterLine. Mohl by se
od monitoru odpojit a ten by mohl spadnout na
pacienta.

VAROVÁNÍ:

Monitor by neměl být používán hned vedle jiného
zařízení nebo na něm. Pokud je takové umístění
nutné, monitor je třeba sledovat, zda funguje
normálně v konfiguraci, v jaké bude používán.
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VAROVÁNÍ:

Abyste zajistili bezchybnou funkci zařízení a
předešli jeho poruše, nevystavujte monitor extrémní
vlhkosti, např. dešti.

VAROVÁNÍ:

Hodnoty CO2 a rychlost dýchání mohou být
ovlivněny určitými okolními podmínkám a určitými
stavy pacienta.

VAROVÁNÍ:

Monitor je zařízení na předpis, které může
obsluhovat pouze kvalifikovaný zdravotnický
personál.

VAROVÁNÍ:

Není povolena žádná modifikace tohoto zařízení.

VAROVÁNÍ:

Pokud nedojde ke kalibraci podle pokynů v
příslušné servisní příručce, monitor může být mimo
kalibraci.
Monitor, který je mimo kalibraci, může poskytovat
nepřesné výsledky.

Poznámka:

Monitor je určen k použití pouze na jednom
pacientovi najednou.
Přesné zobrazení následujících parametrů je
nutné za účelem splnění základní funkce
zařízení: Úrovně oxidu uhličitého ve výdechu
(CO2) a rychlosti dýchání.
Když se zobrazí zpráva Ucpání!! na obrazovce,
poukazující na to, že vedení FilterLine je ucpané,
čerpadlo CO2 monitoru se automaticky zastaví,
dokud není vedení FilterLine vyměněno za jiné
vedení FilterLine. Vzorek dechu pacienta nebude
veden do monitoru, je-li čerpadlo vypnuté.

Poznámka:

Poznámka:

Poznámka:
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Řiďte se pokyny, které jsou uvedeny v části
Řešení problémů této příručky: Odpojte a znovu
připojte FilterLine. Jestliže se zpráva o ucpání
objevuje i nadále, odpojete a vyměňte FilterLine.
Jakmile je vedení FilterLine připojeno k ručnímu
monitoru, čerpadlo se opět automaticky spustí.
Při použití při transportu je nutné používat
ochranný návlek.
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Varování

Poznámka:

V prostředích s vysokou nadmořskou výškou
mohou být hodnoty EtCO2 nižší, než hodnoty na
úrovni moře, podle popisu v Daltonově zákoně
parciálních tlaků. Při použití monitoru v prostředí
vysoké nadmořské výšky je nutno zvážit
příslušnou úpravu alarmových nastavení EtCO2.

Snímání magnetickou rezonancí
VAROVÁNÍ:

Při snímání magnetickou rezonancí nepoužívejte
soupravu FilterLine H pro kojence/novorozence
Používání soupravy FilterLine H pro kojence/
novorozence při snímání magnetickou rezonancí
(MRI) může ublížit pacientovi.

UPOZORNĚNÍ: Při snímání magnetickou rezonancí nesmí být
monitor umístěn v pokoji, v němž toto snímání
probíhá. Když se monitor používá vně místnosti, ve
které se provádí snímání magnetickou rezonancí,
monitorování hodnot EtCO2 lze provádět pomocí
FilterLine XL. (Viz Snímání magnetickou
rezonancí na str. 52.)
UPOZORNĚNÍ: Použití vzorkovacího vedení CO2 s písmenem H v
jeho názvu (poukazující na to, že je určeno k
použití ve zvlhčovaných (humidified) prostředích)
v průběhu skenování magnetickou rezonancí může
způsobit rušení. Doporučujeme používání jiného
vedení než vedení označeného písmenem H. .
Seznam vedení H pro odběr vzorků viz Spotřební
materiály Microstream EtCO2 na str. 33.
Zvukové výstrahy
VAROVÁNÍ:

Nikdy nevypínejte zvukovou výstrahu, pokud by to
mohlo ohrozit bezpečnost pacienta.

VAROVÁNÍ:

Na zvukovou výstrahu systému vždy okamžitě
zareagujte, neboť během určitých stavů zvukové
výstrahy nesmí být pacient monitorován.

VAROVÁNÍ:

Před každým použitím zkontrolujte, jestli jsou
u konkrétního monitorovaného pacienta nastaveny
přiměřené mezní hodnoty pro zvukovou výstrahu.
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VAROVÁNÍ:

Před dočasným vypnutím zvukové výstrahy nejprve
zkontrolujte dobu vypnutí.

Nebezpečí požáru
VAROVÁNÍ:

Při používání monitoru v prostředí s anestetiky,
jako je oxid dusný, nebo vysokými koncentracemi
kyslíku připojte vývody plynů k odsávání.

VAROVÁNÍ:

Monitor není vhodné používat v místech
s výskytem hořlavé směsi anestetika se vzduchem,
kyslíkem nebo oxidem dusným.

VAROVÁNÍ:

FilterLine se může vznítit za přítomnosti O2
v případě jeho vystavení přímým účinkům laseru,
zařízení elektrostatické jednotky nebo vysoké
teploty. V průběhu procedur na hlavě či krku
pomocí laseru, elektrochirurgických zařízení nebo
vysoké teploty dbejte zvýšené opatrnosti, abyste
zabránili vznícení FilterLine či okolních
chirurgických roušek.

Elektřina
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VAROVÁNÍ:

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, kryt
monitoru smí odstranit pouze kvalifikovaný
servisní technik. Uvnitř nejsou žádné součásti,
jejichž servis by mohl provádět uživatel.

VAROVÁNÍ:

Aby bylo zajištěno elektrické odizolování pacienta,
monitor lze připojit pouze k zařízením, jejichž
obvody jsou elektricky odizolovány.

VAROVÁNÍ:

Používejte pouze zdravotnický síťový adaptér
dodaný výrobcem. Při podezření na poškození
síťové šňůry napájejte monitor z interních baterií.

VAROVÁNÍ:

Tiskárnu a osobní počítač můžete připojit výhradně
prostřednictvím komunikačního adaptéru
dodávaného výrobcem jako volitelné příslušenství.
Tiskárna a osobní počítač (při připojení
k pacientovi prostřednictvím komunikačního
adaptéru) musí být vzdáleny od bezprostředního
okolí pacienta alespoň 1,5 m.
Přenosný kapnograf pro použití u lůžka

Varování

VAROVÁNÍ:

Abyste se vyhnuli riziku elektrického šoku, toto
zařízení musí být připojeno pouze k přívodu
elektřiny s ochranným uzemněním.

UPOZORNĚNÍ: Používání příslušenství, které neodpovídá
ekvivalentním bezpečnostním požadavkům na toto
zařízení může vést ke snížené úrovni bezpečnosti
výsledného systému. Zvážení této možnosti může
zahrnovat používání příslušenství v blízkosti
pacienta a důkaz o tom, že bezpečnostní certifikát
příslušenství byl vystaven v souladu s příslušným
harmonizovaným národním standardem
IEC 60601-1 a/nebo IEC60601-1-1.
UPOZORNĚNÍ: Přívodní šňůra, zástrčka a zásuvka musí být
dostupné pro případ, je-li nutné pohotovostní
odpojení přívodu elektřiny.
Elektromagnetické rušení
Testy tohoto zařízení prokázaly, že vyhovuje nárokům na
zdravotnická zařízení podle normy EN60601-1-2. Tyto normy jsou
připraveny tak, aby poskytovaly vhodnou ochranu proti škodlivému
vlivu v typickém zdravotnickém zařízení.
Vzhledem k obecnému rozšíření přístrojů, které vysílají na vysokých
kmitočtech a dalších zdrojů elektrického šumu ve zdravotnických
zařízeních (jako jsou mobilní telefony, mobilní radiová pojítka nebo
elektrické spotřebiče), však může při vysoké úrovni takovéhoto
rušení, způsobené těsnou blízkostí nebo výkonností zdroje, dojít k
narušení funkce tohoto zařízení.
VAROVÁNÍ:

Provozování vysokofrekvenčního
elektrochirurgického zařízení v okolí monitoru
může vyvolat škodlivé rušení v monitoru a způsobit
nesprávná měření.

VAROVÁNÍ:

Tento monitor nepoužívejte s nukleární spinovou
tomografií (MRT, NMR, NMT), protože může být
ovlivněna funkce přístroje.
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Symboly
Na monitoru a jeho LCD displeji (tj. displeji z tekutých krystalů) se
objevují následující symboly:
Tabulka 1: Symboly na zařízení
Symbol

Popis

Viz Návod k použití
Vývod plynu
Zařízení typu BF odolávající
defibrilátoru (pacient je elektricky
odizolován)
Zvukové výstrahy vypnuty
Ikona zástrčky
Ikona baterie
Respirační frekvence (dechy za
minutu)
EtCO2

Hodnota oxidu uhličitého na
výstupu
Stejnosměrný vstup
Viz příručka ke konektorovému
rozhraní a další informace

Čerpadlo Vyp/Zap
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Čerpadlo vypnuto
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Symboly

Symbol

Popis

Směrnice o likvidaci elektrického a
elektronického zařízení

Značka CE

Pouze na lékařský předpis

Výrobce
Datum výroby
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Kapitola 2

Úvod
Funkce monitoru

Tato příručka poskytuje návod k nastavení a provozu přenosného
monitoru kapnografu.
Toto zařízení je přenosný kapnograf, který nepřetržitě monitoruje
hodnoty oxidu uhličitého na výstupu (EtCO2), hodnoty frakčního
vdechovaného oxidu uhličitého (FiCO2), a rychlost dýchání (RR).
Monitor je určen pouze k monitorování, a při jeho používání musí být
stále přítomen kvalifikovaný zdravotník. Toto zařízení je určeno
k použití v prostředích, v nichž je vyžadováno nepřetržité neinvazivní
monitorování těchto parametrů, včetně nemocnic, zdravotnických
zařízení, převozu a rychlé záchranné služby. Monitor je určen pro
dospělé, děti i kojence či novorozence.

Funkce monitoru
 Kapnograf je malý, přenosný, lehký monitor.
 Měří a zobrazuje hodnoty EtCO2, FiCO2, rychlosti dýchání, na
jednom grafickém a dvou digitálních displejích.
 Zobrazuje tvary i trendy křivek CO2.
 Využívá široký sortiment spotřebního materiálu Microstream
EtCO2 pro všechny aplikace.
 Napájen je buď ze sítě nebo z dobíjecích baterií typu Ni-MH.
 Při nesprávné funkci zařízení či překročení hodnot
monitorovaných parametrů používá zvukovou a optickou výstrahu.
 Uživatel má možnost výběru z několika jazyků: English, French,
German, Spanish, Italian, Dutch, Swedish, Norwegian and
Portuguese (angličtina, francouzština, němčina, španělština,
italština, holandština, švédština, norština a portugalština).
 Zobrazuje hodnoty EtCO2 a FiCO2 v mmHg, kPa nebo Vol%.

Přenosný kapnograf pro použití u lůžka
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Úvod

 Obsahuje výstup na tiskárnu, počítač a digitálně-analogový
převodník.
 Disponuje rozhraním k systémům volání personálu v nemocnicích.
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Kapitola 3

Přehled
Principy funkce
FilterLine
Displeje, ovládací prvky a konektory

Tento monitor pracuje s kapnografickou technologií Microstream
společnosti Oridion.

Principy funkce
Monitor využívá nedisperzní infračervenou spektroskopii (NDIR)
Microstream, s jejíž pomocí nepřetržitě měří objem CO2 v každém
dechu, objem CO2 po vydechnutí (EtCO2), při vdechnutí (FiCO2) a
rychlost dýchání.
Infračervená spektroskopie se používá k měření koncentrace molekul,
které absorbují infračervené světlo. Jelikož je tato absorpce úměrná
koncentraci absorbujících molekul, koncentraci lze zjistit porovnáním
konkrétní absorpce se známým standardem.
Spotřební materiál Microstream EtCO2 předává do monitoru k měření
CO2 vzorek vdechovaných a vydechovaných plynů z ventilačního
zařízení nebo přímo z pacienta (z ústní nebo nosní kanyly). Vlhkost a
výměšky pacienta jsou ze vzorku extrahovány při zachování tvaru
časového průběhu hodnot CO2.
Odběr vzorků při průtoku 50 ml/min omezuje kumulaci kapalin a
výměšků a snižuje tak nebezpečí ucpání přenosových cest ve vlhkém
prostředí na jednotkách intenzivní péče.
Když se vzorek plynu ocitne v detektoru CO2 Microstream, prochází
mikrovzorkovací buňkou (15 mikrolitrů). Tento extrémně malý objem
je rychle vytěsněn, což umožňuje i při velmi rychlém dýchání rychlý
náběh a přesné stanovení hodnot CO2.
Mikrovzorkovací a referenční kanál osvětluje zdroj infračerveného
záření Microbeam. Tento proprietární zdroj infračerveného světla
Přenosný kapnograf pro použití u lůžka
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generuje pouze specifické vlnové délky, které jsou charakteristické
pro absorpční spektrum CO2. Není tedy potřebná žádná kompenzace,
když jak vdechnutí, tak vydechnutí obsahuje různé koncentrace N2O,
O2, anestetik a vodních par. Infračervené světlo, které prochází skrz
mikrovzorkovací buňku, a infračervené světlo, které prochází
referenční buňkou, měří infračervené detektory.
Mikropočítač v monitoru vypočítává koncentraci CO2 na základě
porovnání signálů z obou kanálů.
Spotřební materiál Microstream EtCO2
Spotřební materiál Microstream EtCO2 zahrnuje následující výrobky:
Sady vzorkovacích vedení a vzduchovodního adaptéru pro
intubované pacienty:
 Sada FilterLine (pro nevlhká prostředí).
 Sada FilterLine H (pro vlhká prostředí).
 Sada Vitaline H (pro vlhká prostředí a vysokou okolní vlhkost).
Nosní a orální/nosní kanyly pro neintubované pacienty:
 Nosní O2 CO2 FilterLine – pouze vzorkování nosem.
 Smart CapnoLine Plus – orální/nosní vzorkování pro použití při
procedurálním podávání sedativ. Dodává se také s přívodem O2.
 CapnoLine H – pro pacienty s maskou na vysoký průtok kyslíku či
na dlouhodobé udržování pozitivního (CPAP) nebo
dvouúrovňového (Bi-PAP) tlaku v dýchacích cestách nebo pro
pooperační ošetřování bolestí. . Dodává se také s přívodem O2.
Poznámka:

Poznámka:

Výrobky Smart zajišťují odběr orálních a nosních
vzorků.
Výrobky H jsou určeny pro dlouhodobé použití.
Všeobecný název FilterLine, jenž je v této
příručce obecně používán, se vztahuje na
veškerý spotřební materiál Microstream EtCO 2.

Seznam čísel všech dostupných dílů se nachází v části Spotřební
materiály Microstream EtCO2 na str. 33.
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FilterLine
FilterLine má pět aktivních součástí, které společně nabízejí řešení
problémů, s nimiž se dříve kapnografie potýkala při nasazení na
jednotkách intenzivní péče, v naléhavých případech a při převozech.
Níže uvádíme jejich popis.
*

Hydrofobní filtr

Hydrofobní filtr je umístěn na konci vzorkovacího vedení přímo
u kapnografu. Tento filtr odstraňuje ze vzorku plynu zbylé vodní páry,
přičemž zachovává jeho laminární proudění. Toto laminární proudění
minimalizuje zkreslení časového průběhu CO2.
Tento film je vyroben z 0,2 μ hydrofobního porézního materiálu.
*

Vysoušecí element

Vysoušecí element je trubice vyrobená ze syntetického materiálu,
který je chemicky stabilní a vykazuje vysokou absorpci vody. Tento
materiál propouští vodní páru z trubice, čímž téměř vyrovnává vlhkost
uvnitř FilterLine s vlhkostí okolního vzduchu.
*

Vzorkovací vedení

Vzorkovací vedení má díky svému malému vnitřnímu průměru malý
mrtvý prostor. Tím je zajištěno ostré zobrazení časového průběhu a
přesné měření hodnot CO2 při velkém počtu dechů za minutu.
Vzorkovací vedení není ovlivňováno plyny ani anestetiky na
operačních sálech.
*

Zabezpečení identifikace FilterLine

Když je k monitoru připojeno vedení FilterLine, zabezpečení
identifikace FRS (FilterLine Recognition Safeguard) ho rozpozná a
aktivuje monitor, čímž umožní měření.
*

Adaptér dýchacích cest

Konstrukce adaptéru dýchacích cest obsahuje více kanálů pro vzorky
vzduchu z dýchacích cest, čímž se snižuje pravděpodobnost vniku
vody nebo zablokování vedení. Více kanálů umožňuje nepřetržité
monitorování v každé orientaci adaptéru a při všech využitích.
Adaptér dýchacích cest podává optimální výkon ve všech směrech a
k jeho zablokování výměšky nebo kapalinami dochází jen zřídka.

Přenosný kapnograf pro použití u lůžka
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Displeje, ovládací prvky a konektory

15
Obrázek 1: Čelní a postranní pohled na monitor

Níže je uveden popis číslovaných štítků na Obrázek 1: Čelní a
postranní pohled na monitor.
1. Vypínač
2. Lišta výstrahy
3. Digitální zobrazení EtCO2 a
rychlosti dýchání
4. Grafický displej
5. Tlačítko Kontrast/Změna
hodnoty
6. Tlačítko Další/Nabídka
7. Baterie
8. Tlačítko Událost/Domů
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9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Port pro síťový adaptér
nebo komunikační adaptéry
Tlačítko Vypnutí zvukové
výstrahy/Nabídka vypnutí
zvukové výstrahy
Indikátor vypnutí zvukové
výstrahy
Vývod plynu
Fotoodpor
Konektor vstupu FilterLine
Samolepicí štítek „Čerpadlo
Vyp/Zap“
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1

2

3

4
5
Obrázek 2: Pohled na monitor zezadu

Níže je uveden popis číslovaných štítků na Obrázek 2: Pohled na
monitor zezadu.
1.

Upínací konektor

3.

Štítek s výrobním
číslem

2.

Místo pro samolepicí
štítek se stručným
návodem

4.

Tlačítko uvolnění
baterie
Baterie

Přenosný kapnograf pro použití u lůžka
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Kapitola 4

Počáteční instalace
Nároky na napájení
Vybalení a kontrola
Spuštění a samočinný test
Režim měření
Stručný návod

Nároky na napájení
Monitor je napájen z baterií nebo ze sítě. Je vybaven dobíjecími
bateriemi typu Ni-MH (Nickel Metal Hydride). Je-li k dispozici síťová
zásuvka, použijte zdravotnický síťový adaptér dodaný s monitorem.
Před použitím monitoru v terénu se nejprve ujistěte, že baterie jsou
plně nabité. V režimu měření zkontrolujte, že ikona baterie vpravo od
grafického displeje signalizuje úplné nabití.
Poznámka:

I když baterie není plně nabitá, ikona může
nejprve ukázat úplné nabití a až po chvíli
poklesne na skutečnou úroveň.

Plně nabité baterie umožní čtyři až sedm hodin provozu v závislosti na
šetření energií (popis možností šetření energií naleznete v Tabulka 6:
Parametry nastavení zařízení (nabídka 1) na str. 47).
VAROVÁNÍ:

Používejte pouze zdravotnický síťový adaptér
dodaný výrobcem. Při podezření na poškození
síťové šňůry napájejte monitor z interních baterií.

VAROVÁNÍ:

Aby bylo zajištěno elektrické odizolování pacienta,
monitor lze připojit pouze k zařízením, jejichž
obvody jsou elektricky odizolovány.

Baterie a využití energie
Jestliže dojde k výpadku při napájení ze sítě, monitor se automaticky
přepne na napájení z interních baterií.

Přenosný kapnograf pro použití u lůžka
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Když je monitor napájen z externího zdroje a baterie jsou plně nabité, v
pravém dolním rohu grafického displeje je zobrazena ikona ve tvaru
zástrčky . V případě napájení monitoru z interních baterií je zobrazena
ikona ve tvaru baterie. Ikona baterie zobrazuje přibližnou zbývající
kapacitu interních baterií. Když zbývá do vybití baterií přibližně 40
minut, objeví se oznámení Baterie ! Když zbývá do vybití baterií
přibližně 15 minut, zobrazí se upozorňující zpráva Baterie !!.
Pokud je monitor připojen k síti, baterie lze vyměnit bez přerušení
monitorování.
Baterie
Nové baterie před prvním použitím nejprve třikrát zcela nabijte a zcela
vybijte, abyste mohli využívat jejich plnou kapacitu.
Funkce interního dobíjení
UPOZORNĚNÍ: Sadu baterií se nepokoušejte rozebírat. Jde
o zatavený celek, který neobsahuje žádné součásti
pro servis.
Když je monitor připojen k externímu napájecímu zdroji (monitor
přitom může být vypnutý), baterie se automaticky dobíjejí. Je-li
zařízení během nabíjení zapnuto, ikona ve tvaru baterie toto dobíjení
graficky znázorňuje. Plné nabití prázdných baterií trvá přibližně
4,5 hodiny. Další baterie je možné zakoupit u místního zástupce.
Doporučená teplota pro dobíjení baterií spadá do rozmezí
5 ºC až 45 ºC.
Poznámka:

Zásady správné praxe diktují, že monitor musí
být zastrčený do zásuvky prostřednictvím
externího napájení pokud není používán, aby
bylo možno se ujistit, že monitor je plně nabit pro
další potřebu. Monitor je třeba provozovat vždy s
bateriemi uvnitř, aby bylo zajištěno, že nastavení
a data nebudou ztracena v případě krátkých
výpadků elektrického proudu.

UPOZORNĚNÍ: Důležité! Následující informace se týkají bezpečné
manipulace s bateriemi monitoru, jejich skladování
a likvidace.
26
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Vybalení a kontrola

Testování baterií
Před každým použitím je třeba prověřit stav nabití baterií, který
indikuje ikona ve tvaru baterie po provedení samočinného testu.
Musíte chvíli počkat, než se indikace nabití baterií ustálí na správné
hodnotě. Vyměňte nebo dobijte baterie vždy, když se zobrazí varovná
zpráva Baterie !,na obrazovce grafického zobrazení (viz Řešení
problémů na str. 59).
Manipulace
 Baterie neponořujte do vody: může to způsobit jejich selhání.
 Baterie dobíjejte pouze v monitoru, abyste předešli možnému
přehřátí, vzplanutí nebo prasknutí baterií.
Skladování
 Krátkodobé uskladnění (nejdéle jeden měsíc): Baterie se
samovolně vybíjejí. Musíte proto pravidelně kontrolovat jejich
stav.
 Dlouhodobé uskladnění (6 měsíců a déle): Baterie musí být
uskladněny v chladu a suchu, nikoli uvnitř monitoru. Jejich
kapacita postupem času klesá. Plný výkon baterií obnovíte, když je
před použitím třikrát nabijete a vybijete. Dlouhodobým
skladováním baterií bez dobíjení se může snížit jejich kapacita.
Likvidace
 Baterie nevhazujte do ohně, mohou explodovat.
 Dodržujte platná místní nařízení a recyklační předpisy vztahující
se k likvidaci nebo recyklaci baterií.

Vybalení a kontrola
Součásti
Opatrně vyjměte z krabice monitor a příslušenství.
Zkontrolujte, jestli máte všechny položky, které jsou uvedeny v
tabulce na zadní straně této příručky.
Pozorně si prohlédněte jednotlivé součásti. Pokud je poškozený obal
nebo chybí některá ze součástí, obraťte se na místního zástupce.
Přenosný kapnograf pro použití u lůžka
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Poznámka:

Po vybalení monitoru vyhoďte balicí materiál
podle místních nařízení týkajících se likvidace
balicího odpadu.

Volitelné příslušenství
S monitorem lze používat následující příslušenství:
 Ochranný návlek (pro použití při transportu) (PN 007771)
 Přepravní skříň přenášení (PN CS04321)
 Svorka (PN CS03743)
 Dobíjecí baterie (PN CS03736)
 12voltový kabel (PN CS08505)
 Sada s komunikačním adaptérem (PN CS04284)
 Servisní příručka (PN CI04185)
 Digitálně-analogový (D/A) převodník (PN CS07143)
 Tiskárna Seiko DPU 414 (PN PE03667)

•

Sada rozhraní k systému volání sester (PN CS08642)
 Sada rozhraní MSM (Microstream Monitor) (PN CS08644)
 Sada rozhraní a modulu Vuelink pro použití s pacientskými
monitorovacími systémy Philips (CS07971 a CS07972)
 Sada rozhraní a modulu Flexport pro použití s pacientskými
monitorovacími systémy SpaceLabs (CS07973 a CS07974)
Poznámka:

Informace o používání monitoru s konkrétním
příslušenstvím naleznete v Návodu k použití
daného příslušenství.

UPOZORNĚNÍ: K ochraně zařízení výrobce doporučuje používat
podle konkrétního nasazení buď přepravní skříň,
svorku nebo ochranný povlak.

Spuštění a samočinný test
Instalace bude provedena podle pokynů v Servisní příručce
(PN CI05225).
VAROVÁNÍ:

28

Monitor nezvedejte za kabel FilterLine. Mohl by se
od monitoru odpojit a ten by mohl spadnout na
pacienta.
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Spuštění a samočinný test

VAROVÁNÍ:

Aby byla zajištěna bezpečnost pacienta, vždy
umístěte monitor tak, aby na něj nemohl spadnout.
Kabely (FilterLine) veďte k pacientovi opatrně, aby
se předešlo možnému zamotání nebo škrcení
pacienta.

VAROVÁNÍ:

Při používání monitoru v prostředí s anestetiky,
oxidem dusným, nebo vysokými koncentracemi
kyslíku připojte vývody plynů k odsávání.

UPOZORNĚNÍ: Monitor je určen pouze jako pomůcka při
posuzování stavu pacienta. Musí se používat
v souladu s klinickými příznaky.
UPOZORNĚNÍ: Monitor je lékařské zařízení, které může obsluhovat
pouze kvalifikovaný zdravotnický personál.
UPOZORNĚNÍ: K zajištění správné funkce monitoru je třeba
používat výhradně spotřební materiál Microstream
EtCO2.
Příprava
Před spuštěním:
1. Odsuňte krytku konektoru pro vstup z FilterLine a připojte
příslušný FilterLine.
2. Připojte FilterLine k pacientovi podle popisu v Návodu k
použití.
Poznámka:

Když se monitor používá stacionárně, přichyťte
ho svorkou (dodává se jako volitelné
příslušenství).

Použití systému odsávání
Jsou-li pacientovi podávána sedativa s plynným anestetikem, může
být k monitoru připojen odsávací systém. Přípojka výstupu plynu je
konektor ostnatého typu, který je určený pro trubice o průměru
3/32 palce. S použitím jakéhokoli vhodného vedení připojte odsávací
systém k výstupu plynu umístěnému v horní části levé strany
monitoru.
Likvidace vzorkových plynů by měla probíhat podle standardních
pracovních postupů nebo podle místních předpisů o likvidaci plynů.
Přenosný kapnograf pro použití u lůžka
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Spouštění
UPOZORNĚNÍ: Jestliže bude některá odezva monitoru nesprávná,
nepoužívejte ho. Místo toho se obraťte na místního
zástupce.
UPOZORNĚNÍ: Bezprostředně po zapnutí zkontrolujte, jestli fungují
všechny segmenty a ikony displeje.
3.

Zapněte monitor přesunutím vypínače do polohy zapnuto.

4.

Zkontrolujte, že monitor funguje správně. Řádný funkční stav
se prověřuje při zapnutí provedením níže popsaného
samočinného testu.

5.

Po zapnutí monitor automaticky
provede samočinný test. Při
testech displeje a výstražných
funkcí se aktivují LCD, lišta
výstrahy, sedmisegmentové
zobrazovače, indikátor vypnutí
zvukové výstrahy a bzučák.
V tomto režimu jsou zablokovány
všechny zvukové výstrahy. Na
5 sekund se zobrazí obrazovka
spouštění (viz Obrázek 3:
Obrazovka spouštění vpravo).

Obrázek 3: Obrazovka
spouštění

Při samočinném testu diody LED pro hodnoty EtCO2 a SpO2
zobrazují pomlčky. Když je monitor připraven a je připojen
FilterLine, pomlčky na LED diodách udávajících hodnoty EtCO2 a
rychlosti dechu nahradí číselné údaje. Není-li k monitoru připojen
obvod FilterLine, na příslušných diodách LED se objeví pomlčky.

Režim měření
V režimu měření monitor měří, zobrazuje a ukládá data o událostech,
nebo tiskne data, která má uložena v paměti.
V průběhu měření monitor zobrazuje na digitálních displejích hodnoty
EtCO2 a rychlosti dýchání. Na grafickém displeji se zobrazuje časový
průběh hodnot, rychlost dýchání a další informace (viz Základní
funkce na str. 37).
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Režim měření

Monitor zahájí měření EtCO2 po rozpoznání jednoho dechu (po
zapnutí monitoru nebo po ukončení pohotovostního režimu). Monitor
rozeznává dva rozsahy měření dechu:
Platný dech: hodnoty > 7,5 mmHg (v režimu pro dospělé)
nebo > 5,0 mmHg (v novorozeneckém režimu)
Nízké hodnoty dechu: hodnoty < 7,5 mmHg (v režimu pro dospělé)
nebo < 5,0 mmHg (v režimu pro novorozence)
Poznámka:

Jestliže bude první rozpoznaný dech v rozsahu
Nízké hodnoty dechu, monitor nezobrazí ani
nevyšle výstražné signály ani se neobjeví zpráva
No Breath (bez dechu). Pokud hodnoty nejprve
překročí 7,5 mmHg (v režimu pro dospělé) nebo
5,0 mmHg (v režimu pro novorozence) a potom
poklesnou pod tuto hranici, monitor zobrazí
zprávu No Breath (bez dechu) a vyšle výstražné
signály (viz oddíl Řešení problémů na str. 59).

Hodnoty EtCO2, které jsou v rozsahu 3,0 – 7,0 mmHg (režim pro
dospělé) nebo 3,0 – 5,0 mmHg (režim pro novorozence), se objeví
jako číselné údaje na diodách LED. Hodnoty < 3,0 mmHg se na těchto
LED diodách zobrazí jako 0 (nula).
Monitor začne měřit rychlost dýchání po dvou platných dýchnutích.
Na grafickém displeji se zobrazí časový průběh všech hodnot EtCO2.
Ukončení provozu monitoru
1. Odstraňte FilterLine z pacienta po dokončení monitorování
pacienta.
2. Vypněte monitor přesunutím vypínače v horní části monitoru do
polohy OFF (vypnuto).
3. Pokud je monitor připojen k síti prostřednictvím adaptéru, lze ho
nyní ze sítě odpojit. Chcete-li monitor nadále nabíjet i když se
nepoužívá pro měření, nechte ho připojený do sítě prostřednictvím
AC adaptéru. Monitor bude nadále nabíjet svou interní baterii i
když je vypnut.
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Provoz při napájení z baterií a ze sítě
1. K monitoru připojujte pouze spotřební materiál Microstream EtCO2.
Provoz baterie: Nejprve zapněte monitor a přesvědčte se, že baterie
jsou nabité (v režimu měření zkontrolujte, že ikona baterie vpravo
od grafického displeje signalizuje úplné nabití).
Provoz ze sítě: K monitoru připojte síťový adaptér a jeho přívodní
kabel zapojte do zásuvky. Zapněte monitor. Zkontrolujte, že ikona
baterie graficky znázorňuje dobíjení nebo že je zobrazena ikona
zástrčky. V průběhu provozu po zapojení do sítě by měla baterie
zůstat uvnitř monitoru.
(Obrázek 4: Stručný návod popisuje funkce všech tlačítek.)
2. Parametry v nabídkách Alarm Limits (Mezní hodnoty pro
zvukovou výstrahu), Instrument Settings (Nastavení zařízení) a
Alarm Silence (Vypnutí zvukové výstrahy) nastavte na hodnoty
přiměřené stavu pacienta.

Stručný návod
K monitoru je přibalen samolepicí štítek se stručným návodem. Štítek
přilepte k monitoru podle vyobrazení na Obrázek 2: Pohled na
monitor zezadu na str. 23.

Obrázek 4: Stručný návod
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Spotřební materiály
Spotřební materiály Microstream EtCO2

Spotřební materiály Microstream EtCO2
Popis spotřebních materiálů Microstream se objevuje v částiSpotřební
materiál Microstream EtCO2 na str. 20. Seznam je zobrazen níže.
Spotřební materiál Microstream EtCO2
Produkty H (pro použití ve zvlhčovaných prostředích) jsou v tabulce
níže označeny hvězdičkou (*).
Spotřební materiály Microstream
Spotřební materiály pro intubaci
Souprava FilterLine pro dospělé/děti

XS04620

Souprava FilterLine pro dospělé/děti 100 jednotek

010579

Souprava FilterLine H pro dospělé/děti*

XS04624

Souprava FilterLine pro dospělé/děti 100 jednotek*

010580

Souprava FilterLine H pro kojence/novorozence*

006324

Souprava FilterLine pro dospělé/děti, dlouhá*

007768

Souprava FilterLine H pro dospělé/děti, dlouhá*

007737

Souprava FilterLine H pro kojence/novorozence, dlouhá*

007738

Souprava VitaLine H pro dospělé/děti*

010787

Souprava VitaLine H pro kojence/novorozence*

010807
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Spotřební materiály Microstream
Jiné, než intubační spotřební materiály
Smart CapnoLine (konektor O2)

009818

Smart CapnoLine (konektor O2), 100 jednotek

010209

Smart CapnoLine Plus, dlouhý (konektor O2)

010340

Smart CapnoLine Plus, dlouhý (konektor O2), 100 jednotek

010339

Smart CapnoLine Plus O2 (hadičky O2)

009822

Smart CapnoLine Plus O2 (hadičky O2) 100 jednotek

010210

Smart CapnoLine Plus O2, dlouhý (hadičky O2)

009826

Smart CapnoLine Plus O2, dlouhý (hadičky O2), 100 jednotek

010341

Smart CapnoLine, dětský

007266

Smart CapnoLine O2, dětský (hadičky O2)

007269

Smart CapnoLine O2, dětský, dlouhý (hadičky O2)

007743

Smart CapnoLine H Plus O2 (hadičky O2)*

010433

Smart CapnoLine H Plus O2 (hadičky O2) 100 jednotek*

010625

Smart CapnoLine H Plus O2, dlouhý (hadičky O2)*

012463

Smart CapnoLine H O2, dlouhý (hadičky O2)*

010582

Smart CapnoLine H O2, dětský, dlouhý (hadičky O2)*

012464

Smart CapnoLine Guardian (konektor O2)

012528

Smart CapnoLine Guardian (konektor O2), 100 jednotek

012537

Smart CapnoLine Guardian O2 (hadičky O2)

012529

Smart CapnoLine Guardian O2 (hadičky O2), 100 jednotek

012538

Smart CapnoLine Guardian O2, dlouhý (hadičky O2)
Smart CapnoLine Guardian O2 , dlouhý (hadičky O2),
100 jednotek

012530

Háček a smyčka

012542

Nosní O2/CO2 FilterLine, dospělý (hadičky O2)
Nosní O2/CO2 FilterLine pro dospělého (hadičky O2)
100 jednotek

006912

Nosní O2/CO2 FilterLine pro dospělého, dlouhý (hadičky O2)
Nosní O2/CO2 FilterLine pro dospělého, dlouhý (hadičky O2)
100 jednotek

007739
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012539

010304

010344
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UPOZORNĚNÍ: Před použitím si pozorně přečtěte Návod k použití
spotřebního materiálu Microstream EtCO2.
UPOZORNĚNÍ: K zajištění správné funkce monitoru je třeba
používat výhradně spotřební materiál Microstream
EtCO2.
UPOZORNĚNÍ: Spotřební materiál Microstream EtCO2 je určen k
použití pro jediného pacienta a nesmí být použit
znovu. FilterLine se nepokoušejte dezinfikovat ani
proplachovat, neboť by mohlo dojít k poškození
monitoru.
UPOZORNĚNÍ: Likvidaci spotřebního materiálu Microstream
EtCO2 proveďte podle standardních pracovních
postupů nebo podle místních předpisů o likvidaci
kontaminovaných lékařských odpadů.
VAROVÁNÍ:

FilterLine se může vznítit za přítomnosti O2
v případě jeho vystavení přímým účinkům laseru,
zařízení elektrostatické jednotky nebo vysoké
teploty. V průběhu procedur na hlavě či krku
pomocí laseru, elektrochirurgických zařízení nebo
vysoké teploty dbejte zvýšené opatrnosti, abyste
zabránili vznícení FilterLine či okolních
chirurgických roušek.

Základní principy
Při výběru spotřebního materiálu Microstream EtCO2 musíte vzít v
úvahu následující:
 S intubací nebo bez intubace
 Jestli je pacient připojen k mechanické ventilaci
 Doba používání
 Velikost a hmotnost pacienta
Další informace vám poskytne místní zástupce.
Zvolte vhodný FilterLine – nejprve ho připojte k monitoru a potom
k dýchacím cestám pacienta. Řiďte se popisem správného připojení
naleznete v Návodu k použití spotřebního materiálu Microstream
EtCO2.
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Kapitola 6

Základní funkce
Obrazovky s daty
Možnosti zobrazovaných dat
Funkce zvukové výstrahy
Nabídka mezních hodnot pro zvukovou výstrahu
Nabídka vypnutí zvukové výstrahy/pohotovostní režim
Parametry v nabídkách nastavení zařízení
Snímání magnetickou rezonancí
Pohotovostní režim
Režim s vypnutým čerpadlem
Štítek „Čerpadlo VYP/ZAP“

Obrazovky s daty
V režimu měření monitor nepřetržitě měří a zobrazuje časový průběh
hodnot CO2, číselné hodnoty EtCO2, rychlost dýchání (RR) a hodnoty
FiCO2 (volitelné uživatelem).
Poznámka:

U novorozenců i dospělých představují hodnoty
EtCO2, které jsou zobrazené na číselných
displejích LED, maximální hodnotu za posledních
15 sekund (aktualizovanou každých 5 sekund).
Hodnota EtCO2 je zobrazována od prvního
dechu. Upozornění na hodnoty EtCO2 se
vztahuje k hodnotě na 7segmentovém displeji.

Rychlost dýchání a hodnoty EtCO2 jsou neustále zobrazovány na
digitálních displejích. Časový průběh nebo trendy jsou zobrazovány
na grafickém displeji v závislosti na vybrané obrazovce displeje
(Obrázek 5: diody LED a obrazovka displeje monitoru, dole). Ikony
napájení, doporučení, upozornění nebo výstrahy se zobrazují na
datovém displeji přes ostatní data.
V režimu měření může uživatel kdykoliv označit zvláštní událost
krátkým stisknutím

. Zazní přitom krátký tón. Událost se uloží do
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paměti monitoru a při tisku dat se objeví v tabulce vývojů označená
hvězdičkou (*) a v grafickém znázornění vývojů je označená značkou
(kolmo na trendový graf).

Obrázek 5: diody LED a obrazovka displeje monitoru

Obrazovky zobrazení dat jsou čtyři (viz Tabulka 2: Obrazovky
zobrazení na str. 40):





CO2 Waveform (Časový průběh CO2)
CO2 Trend, 30 minutes (Vývoj hodnot CO2, 30 minut)
CO2 Trend, 8 hours (Vývoj hodnot CO2, 8 hodin)
Meter Mode (Režim měřidla)

Časový průběh CO2
Obrazovka s časovým průběhem hodnot CO2 zobrazuje v reálném
čase časový průběh hodnot CO2. Hodnoty CO2 na výstupu a hodnoty
rychlosti dýchání současně na digitálních displejích.
Časová základna CO2
Časová základna je časový úsek zachycený na displeji. Výchozí
hodnoty časové základny jsou:
 6 sekund v režimu pro dospělé
 3 sekundy v režimu pro novorozence
Zařízení automaticky přepíná časovou základnu průběhu hodnot CO2
podle aktuální rychlosti dýchání, viz níže:
Stávající časová
základna
6 sekund
3 sekundy
Libovolná
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Podmínka přepnutí
časové základny
>35 d/m po dobu 10 sekund
<25 d/m po dobu 10 sekund
Inicializace, „No Breath“ (bez
dechu) nebo zablokování

Nová časová
základna
3 sekundy
6 sekundy
6 sekund
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Během časových úseků s vysokou rychlostí dýchání se na displeji
automaticky vykreslí kratší časová základna, aby se zabránilo zhuštění
časového průběhu.
Časová základna se zobrazí na 5 sekund v pravém horním rohu
grafického displeje jako krátkodobé tiché oznámení, pokaždé když
zařízení přejde na obrazovku s časovým průběhem hodnot CO2 nebo po
každé změně časové základny. Zařízení také automaticky přepne časovou
základnu při přepnutí z režimu pro dospělé nebo pro novorozence.
Vývoje hodnot CO2
Grafy vývojů znázorňují data za posledních 30 minut nebo 8 hodin
(s 15sekundovým, respektive 4minutovým rozlišením). Vývoje se
zobrazují v uživatelem zvolené stupnici CO2. Tabulka vývojů za
14 hodin (s 5sekundovým rozlišením) je určena pouze pro
tisk/počítač.
Během těchto 14 hodin se do tabulky vývojů uloží údaje o posledních
(až) 100 pacientech. Nový pacient je definován při každém vypnutí a
opětovném zapnutí monitoru, nebo když monitor přejde do
pohotovostního režimu.
Poznámka: Při volbě „Autoscale“ (automatické nastavení
rozsahu) je nastaven maximální rozsah CO2.

Hodnota FiCO2 při vdechnutí je zobrazena světlými pixely (světlá
plocha) ve spodní části grafu vývojů.
Při zapnutí monitoru se označí konec předchozího vývoje
ohraničením. Ohraničení dat vývoje se rovněž zobrazí po výstupu z
možnosti Standby (Pohotovost) a návratu do režimu Measuring
(Měření). Ohraničení dat vývoje v grafu znázorňuje svislá čára. Při
tisku dat bude událost označena v tabulce vývojů hvězdičkou (*) a
značkou v grafickém znázornění vývojů (kolmo ke grafu vývoje dat).
Když vyvoláte zobrazení vývojů, objeví se na 3 sekundy krátkodobá
zpráva
. Nyní máte možnost vymazat všechny staré
vývoje následujícím způsobem: Stiskněte tlačítko
(zpráva se
rozbliká) a podržte ho, dokud zpráva nezmizí. Tato zpráva se
nezobrazí při zvukové výstraze.
Hodnoty EtCO2 a rychlosti dýchání se zobrazují v reálném čase na
digitálním displeji.
Přenosný kapnograf pro použití u lůžka
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Režim měřidla
Obrazovka režimu měřidla zobrazuje hodnotu EtCO2 v levé straně
obrazovky a rychlosti dechu na pravé straně obrazovky.
Tento režim doporučujeme v následujících případech:
 Když je šetření energií nastaveno na nízkou spotřebu „Low“
(viz Tabulka 6: Parametry nastavení zařízení (nabídka 1), str. 47).
 Když na displej monitoru dopadá přímé sluneční světlo, stěžuje
sledování hodnot na digitálním displeji.
Kontrast grafického displeje
Intenzitu kontrastu tohoto displeje LCD lze nastavit v režimu měření.
Kontrast nastavíte stisknutím tlačítka
; stisknutím pravé strany
kontrast ztmavíte a stisknutím levé strany zesvětlíte.
Při normálním nastavení šetření energií (Normal) snímá fotoodpor
intenzitu okolního světla a podle potřeby zapíná nebo vypíná
podsvícení.

Možnosti zobrazovaných dat
Tabulka 2: Obrazovky zobrazení
Pro zobrazení

CO2 waveform
(Časový průběh
CO2)

CO2 Trend –30 min
(Vývoj hodnot CO2
– 30 min)
CO2 Trend – 8 hr.
(Vývoj hodnot CO2
– 8 hod)
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Stiskněte

Výsledek

Zobrazí se
automaticky

první krátké
stisknutí

druhé krátké
stisknutí
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Pro zobrazení

Režim měřidla

Výsledek

třetí krátké
stisknutí

CO2 waveform
(Časový průběh
CO2)

Poznámka:

Stiskněte

čtvrté krátké
stisknutí

Pro návrat do zobrazení časového průběhu
hodnot CO2 (Home) z kterékoli obrazovky nebo
nabídky, dlouze stiskněte tlačítko

.

Funkce zvukové výstrahy
Monitor má čtyři úrovně zvukových výstrah. Podrobné informace
o zvukových výstrahách viz Řešení problémů na str. 59.
Zvukové výstrahy
Varování jsou nejvyšší úrovní zvukových výstrah, upozorňující
uživatele, že stav pacienta překročil předem stanovené mezní hodnoty.
Zvukové výstrahy lze nastavit v nabídce Alarm Limits (mezní hodnoty
pro zvukovou výstrahu) (viz Nabídka mezních hodnot pro zvukovou
výstrahu na str. 43). Monitor má následující zvukové výstrahy
s nastavitelnou úrovní:
 No Breath (tj. bez dechu; upozorní uživatele, když není po předem
stanovené době detekován dostatečný dech)
 Vysoké a nízké úrovně hodnot EtCO2
 Vysoká a nízká rychlost dýchání (RR)
 Vysoká úroveň hodnot FiCO2 při vdechnutí
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Následující zvukové výstrahy upozorňují uživatele na stav nebo
nesprávnou funkci zařízení:
 Upozornění (zvuková a vizuální)
 Oznámení (zvuková a vizuální)
 Tichá oznámení (vizuální)
 Dvouminutová výstraha „Čerpadlo vypnuto“ (zvuková a optická)
Výchozí mezní hodnoty pro zvukovou výstrahu nastavené
výrobcem
Tabulka 3: Výchozí mezní hodnoty pro zvukovou výstrahu nastavené
výrobcem na str. 42 uvádí výchozí hodnoty různých rozsahů zvukové
výstrahy. Tyto hodnoty lze změnit v nabídce Alarm Limits (mezní
hodnoty pro zvukovou výstrahu).
UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že pro konkrétního monitorovaného
pacienta jsou nastaveny přiměřené výchozí hodnoty
spuštění zvukové výstrahy monitoru.
UPOZORNĚNÍ: Při zapnutí, při přerušení napájení a při přepnutí
režimu pacienta obnoví monitor výchozí nastavení
mezních hodnot pro zvukovou výstrahu.
Poznámka:

Uživatel si může nechat výchozí mezní hodnoty
pro zvukovou výstrahu nastavené výrobcem
trvale změnit (viz Nastavení pro instituce na
str. 52). Máte-li zájem o další informace, obraťte
se na místního zástupce.

Hodnoty CO2 v tabulce jsou uvedeny v mmHg. Hodnoty v závorkách
odpovídají kPa a % objemu (na úrovni mořské hladiny).
Tabulka 3: Výchozí mezní hodnoty pro zvukovou výstrahu
nastavené výrobcem
Parametr

EtCO2 high
(Vysoká hodnota
EtCO2)
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Výchozí
nastavení
pro
dospělé

Výchozí
nastavení
pro
novorozence

60 [8,0]

60 [8,0]

Max.

100
[13,0]

Minimum

5 [0,5]
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Nabídka mezních hodnot pro zvukovou výstrahu

Parametr

Výchozí
nastavení
pro
dospělé

EtCO2 low (Nízká 0
hodnota EtCO2)
FiCO2 high
8 [1,1]
(Vysoká hodnota
FiCO2)
RR high (Vysoká 150
hodnota rychlosti
dýchání)
RR low (Nízká
3
hodnota rychlosti
dýchání)
No Breath delay* 30
(prodleva před
výstrahou „bez
dechu“)

*

Výchozí
nastavení
pro
novorozence

Max.

Minimum

0

99 [12,9]

0 [0,0]

8 [1,1]

99 [12,9]

2 [0,1]

150

150

1

12

149

0

20

60

10

No Breath (bez dechu) se zobrazí v nabídce Alarm Limits
(mezní hodnoty pro zvukovou výstrahu) jako „No Resp.“
Viz Parametry v nabídkách nastavení zařízení na str. 47 pro seznam
parametrů, které jsou nastaveny uživatelem a uloženy v paměti.

Nabídka mezních hodnot pro zvukovou výstrahu
Tabulka 4: Mezní hodnoty pro zvukovou výstrahu na str. 43 popisuje
vyvolání nabídky Alarm Limits (mezní hodnoty pro zvukovou
výstrahu) a změnu parametrů a hodnot.
Poznámka:

Důležité! „No Resp“ (bez dechu) se na displeji
monitoru zobrazí jako „No Breath“.

Tabulka 4: Mezní hodnoty pro zvukovou výstrahu
Záměr
Vyvolání nabídky
Alarm Limits (mezní
hodnoty pro zvukovou
výstrahu) z libovolného
zobrazení při měření.*

Akce

Výsledek

dlouhé
stisknutí
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Záměr
Chcete-li změnit režim
pacienta.**

Chcete-li otevřít
jakýkoli zobrazený
parametr.

Změna nastavení
parametru.

Ukončení a návrat do
režimu měření
(kdekoliv v nabídce
Alarm Limits (mezní
hodnoty pro zvukovou
výstrahu)).****

*
**
***

Akce

Výsledek

krátké
stisknutí

krátké
stisknutí

krátké
stisknutí/
dlouhé
stisknutí***

dlouhé
stisknutí

Jestliže během 15 sekund neprovedete žádnou akci, displej se
vrátí do režimu měření.
Pokud pacient dýchá rychlostí >50 dechů za minutu, použije
se režim pro novorozence.
Dlouhé stisknutí: hodnota se mění rychle.

**** Displej se nemusí vrátit do zobrazení časového průběhu
hodnot ve sloupci Results (výsledky); obnoví se zobrazení,
které bylo aktivní před vyvoláním nabídky Alarm Limits
(mezní hodnoty pro zvukovou výstrahu).
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Nabídka mezních hodnot pro zvukovou výstrahu

Vypnutí zvukové výstrahy
VAROVÁNÍ:

Nikdy nevypínejte zvukovou výstrahu ani nesnižujte
její hlasitost, pokud by to mohlo ohrozit bezpečnost
pacienta. Stisknutím vypínače zvukové výstrahy
VYPNETE zvukovou výstrahu a ROZSVÍTÍTE
indikátor LED vypnutí zvukové výstrahy ve tvaru
ikony. V tomto stavu se při zhoršeném stavu
pacienta neozve žádná zvuková výstraha.

VAROVÁNÍ:

Při návratu z pohotovostního režimu monitor
obnoví výchozí tovární nastavení „All Alarms On“
(všechny zvukové výstrahy zapnuty).

Zvukové výstrahy lze dočasně vypnout. Krátkým stisknutím tlačítka
pro vypnutí zvukové výstrahy
se na předem nastavenou dobu
dočasně zablokuje zvuková výstraha a rozsvítí se indikátor jejího
vypnutí. Zvukovou výstrahu lze znovu aktivovat krátkým stisknutím
vypínače zvukové výstrahy. Výchozí nastavení jsou 2 minuty. Toto
nastavení můžete změnit v nabídce Alarm Silence/Standby (vypnutí
zvukové výstrahy/pohotovostní režim; viz Tabulka 5: Vypnutí
zvukové výstrahy/pohotovostní režim na str. 46).
V nabídce Alarm Silence (vypnutí zvukové výstrahy) můžete zvolit
trvalé zablokování konkrétní zvukové výstrahy nebo všech zvukových
výstrah. Když je zvuková výstraha zablokována na neurčitou dobu, na
předním panelu se rozsvítí indikátor vypnutí zvukové výstrahy
a
na pravé straně grafického displeje se zobrazí ikona Alarm Silence
(vypnutí zvukové výstrahy) s příslušným označením.
 VŠECHNY: Všechny zvukové výstrahy jsou vypnuty.
 CO2:

Jsou vypnuty všechny zvukové výstrahy vztahující se
k CO2 (včetně zprávy No Breath - bez dechu).

Poznámka:

Když je zablokována některá zvuková výstraha,
může se každé tři minuty ozvat krátké
upozornění, pokud tuto možnost zvolíte
prostřednictvím nastavení pro instituce (viz
Nastavení pro instituce na str. 52). Jestliže je
splněna podmínka spuštění určité zvukové
výstrahy, která je v té době zablokována, na
displeji monitoru se zobrazí zpráva.

Přenosný kapnograf pro použití u lůžka
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Poznámka:

Když jsou vypnuty všechny zvukové výstrahy
(ALL) nebo výstrahy vztahující se k CO2 a
stisknete vypínač zvukové výstrahy, z obrazovky
zmizí zpráva ALL (všechny) nebo CO2 umístěná
vedle ikony zvukové výstrahy a všechny zvukové
výstrahy se dočasně vypnou. Když uplyne
časový limit vypnutí zvukové výstrahy, znovu se
zobrazí zpráva ALL (všechny) nebo CO 2.

Nabídka vypnutí zvukové výstrahy/pohotovostní
režim
Tabulka 5: Vypnutí zvukové výstrahy/pohotovostní režim
Záměr
Vyvolání nabídky
Alarm
Silence/Standby
(vypnutí zvukové
výstrahy/pohotovostní
režim) z libovolného
zobrazení při
měření.*

Chcete-li změnit
interval vypnutí
zvukové výstrahy.**

Chcete-li otevřít
libovolný zobrazený
parametr.

Chcete-li změnit
nastavení vybraného
parametru.
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Akce

Výsledek

dlouhé
stisknutí

krátké
stisknutí

krátké
stisknutí

krátké
stisknutí
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Záměr

*
**

Akce

Ukončení a návrat do
zobrazení při měření
(kdekoliv v nabídce
Alarm
Silence/Standby
(vypnutí zvukové
výstrahy/pohotovostní
režim))

Výsledek

dlouhé
stisknutí

Jestliže během 15 sekund neprovedete žádnou akci, displej se
vrátí do režimu měření.
Časový limit vypnutí zvukové výstrahy lze nastavit v rozmezí
1-2 minuty.

Parametry v nabídkách nastavení zařízení
Parametry v nabídkách nastavení zařízení
Tabulka 6: Parametry nastavení zařízení (nabídka 1) a Tabulka 7:
Parametry nastavení zařízení (nabídka 2), uvedené níže, popisují
uživatelem definované parametry, které lze nastavit v nabídkách
Instrument Settings (Nastavení zařízení).
Tabulka 6: Parametry nastavení zařízení (nabídka 1)
Parametr

Možnosti pro uživatele

Jednotky CO2
Power Mgmt
(šetření
energií)

mmHg, kPa, % objemu
Full (maximální spotřeba) - Zapnuté podsvícení
displeje a vysoká intenzita 7segmentových diod LED.
Normal (běžná spotřeba) - Zapnuté podsvícení
displeje a běžná intenzita 7segmentových diod LED.
Low (nízká spotřeba) - Podsvícení i 7segmentové
diody LED vypnuty.
Poznámka: Při napájení ze sítě je nastavena
maximální spotřeba (Full).

Přenosný kapnograf pro použití u lůžka
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Parametr
Print (Tisk)

Rozsah
hodnot CO2
FiCO2

VAROVÁNÍ:

Možnosti pro uživatele
Screen (Obrazovka) – tisk aktuálního zobrazení
Graphic Trend (Grafické znázornění vývoje) – tisk
grafu vývoje v reálném čase.
Trend History (Historie vývoje) – tisk grafu a tabulky
uloženého vývoje.
Tab. Trend (5s) (tabulka vývoje – 5 s) – Tisk tabulky
vývoje v reálném čase (každých 5 sekund).
Tab. Trend (1m) (tabulka vývoje – 1 minuta) –Tisk
tabulky vývoje v reálném čase (každou minutu)
Tab. Trend (14H) – s rozlišením 5 sekund. Uložený
vývoj je prezentován ve formě tabulky
0 -50 mmHg (0 -7 kPa nebo % objemu)
0 -99 mmHg (0 -14 kPa nebo % objemu)
Autoscale (automatické nastavení rozsahu)
On: (zapnuto) zobrazit FiCO2
Off: (vypnuto) nezobrazit FiCO2
Výchozí: vypnuto

U každého pacienta se musíte ujistit, že je nastaven
vhodný typ pacienta a rozsah hodnot CO2. Chybné
zadání typu pacienta může mít za následek
nesprávné stanovení mezních hodnot pro zvukovou
výstrahu nebo zobrazení nesprávných hodnot CO2.
Nebude-li nastaven vhodný rozsah hodnot CO2,
zobrazení časového průběhu hodnot bude neúplné
nebo příliš malé.

Rozsah hodnot CO2 Autoscale (automatické nastavení rozsahu)
Když zvolíte automatické nastavení rozsahu (Autoscale), rozsah
hodnot CO2 se změní následovně:
 Z nižšího rozsahu na vyšší po 12 po sobě jdoucích nadechnutích
s vyššími hodnotami EtCO2, než je mezní hodnota spodního
rozsahu.
 Z vyššího rozsahu na nižší po 12 po sobě jdoucích nadechnutích
s nižšími hodnotami EtCO2, než je mezní hodnota spodního
rozsahu.
Když je zvoleno automatické nastavení rozsahu, rozsah vývoje (a
rozsah tištěného grafu) bude vždy v mezních hodnotách horního
rozsahu.
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Výchozí rozsah hodnot CO2 nastavený výrobcem je 0 – 50 mmHg.
Když tento rozsah uživatel změní, výchozí hodnoty CO2 nastavené
výrobcem se již neobnoví. Viz Parametry definované
uživatelemna str. 49.
Tabulka 7: Parametry nastavení zařízení (nabídka 2)
Možnosti pro uživatele

Parametr
Language
(jazyk)

Check Cal.
(kontrola
kalibrace)
Factory
default
(výchozí
tovární
nastavení)

English, French, German, Spanish, Italian, Dutch,
Swedish, Norwegian and Portuguese (angličtina,
francouzština, němčina, španělština, italština,
holandština, švédština, norština a portugalština).
Off/Start (vypnout/spustit)
Viz Kontrola kalibrace CO2, na str. 69
Off/Start (vypnout/spustit)
Tato volba obnoví výchozí tovární nastavení
zařízení.

Parametry definované uživatelem uložené jako výchozí
Když uživatel změní následující parametry, jejich výchozí hodnoty se
již neobnoví. Tyto parametry zůstávají uloženy v paměti monitoru,
dokud je uživatel znovu nezmění.
Rozsah hodnot CO2
Režim CO2 (Pacient)
Language (Jazyk)

Poznámka:

Jednotky CO2
Print (Tisk)
Power Management (Šetření
energií)

Po změně níže uvedených parametrů monitor
přibližně 10 sekund nevypínejte. Jestliže vypnete
monitor bezprostředně po změně některého
z parametrů, nové nastavení se nemusí uložit.

Změna nastavení zařízení
Tabulka 8: Změna nastavení zařízení (Nabídka 1) a Tabulka 9: Změna
nastavení zařízení (Nabídka 2), obě níže, popisují změnu nastavení
zařízení.
Poznámka:

Jestliže během 15-ti sekund neprovedete žádnou
akci, displej se vrátí do režimu měření.

Přenosný kapnograf pro použití u lůžka
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Tabulka 8: Změna nastavení zařízení (Nabídka 1)
Záměr
Otevření nabídky 1,
Nastavení zařízení (V
libovolném zobrazení při
měření vyvoláte prvním
dlouhým stisknutím
nabídku Alarm Limits
(mezní hodnoty pro
zvukovou výstrahu).
Druhým dlouhým
stisknutím vyvoláte
nabídku 1, Instrument
Settings (Nastavení
zařízení).
Změna nastavení
parametru

Vyvolání následujícího
zobrazeného parametru

Změna nastavení
parametru
Ukončení a návrat do
režimu Measuring
(Měření), a to kdekoli v
nabídce Instrument
Settings (Nastavení
zařízení)
Ukončení a návrat do
nabídky Alarm Limits
(mezní hodnoty pro
zvukovou výstrahu)
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Akce

Výsledek

dlouhé
stisknutí
(2x)

krátké
stisknutí

krátké
stisknutí

krátké
stisknutí

dlouhé
stisknutí

dlouhé
stisknutí
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Tabulka 9: Změna nastavení zařízení (Nabídka 2)
Záměr
Otevření nabídky 2,
Nastavení zařízení
(V libovolném zobrazení
při měření vyvoláte prvním
dlouhým stisknutím
nabídku Alarm Limits
(mezní hodnoty pro
zvukovou výstrahu).
Druhým dlouhým
stisknutím vyvoláte
nabídku 1, Instrument
Settings (Nastavení
zařízení). Třetím dlouhým
stisknutím vyvoláte
nabídku 2, Instrument
Settings (Nastavení
zařízení).
Změna volby Check
Calibration (Kontrola
kalibrace)

Vyvolání výběru jazyka

Přepnutí jazyka

Akce

Výsledek

dlouhé
stisknutí
(3x)

krátké
stisknutí

krátké
stisknutí

krátké
stisknutí
dokud se
nezobrazí
požadova
ný jazyk)
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Nastavení pro instituce
Výchozí tovární nastavení parametrů v Tabulka 10: Nastavení pro
institucedole může změnit místní servisní technik.
Tabulka 10: Nastavení pro instituce
Parametr
Alarm Default Settings
(výchozí nastavení zvukové
výstrahy)
3 Min Alert (upozornění po
3 minutách)
(připomenutí uživateli, že jsou
vypnuty zvukové výstrahy)
BTPS (předpokládaná tělesná
teplota,
tlak, nasycení 37 °C,
47 mmHg)*
Čerpadlo vypnuto

Výchozí tovární nastavení
Viz Tabulka 3: Výchozí mezní
hodnoty pro zvukovou výstrahu
nastavené výrobcem na str. 42.
OFF (vypnuto)

ON (zapnuto)

15 minut

Výpočty jsou provedeny podle:

*

PCO2 = FCO2 x (Pb - 47)
kde:
FCO2 je zlomková koncentrace CO2 v suchém plynu,
kde FCO2 = % CO2/100
Pb = okolní tlak
PCO2 = parciální tlak CO2 v BTPS

Snímání magnetickou rezonancí
VAROVÁNÍ:

Při snímání magnetickou rezonancí nepoužívejte
soupravu FilterLine H pro kojence/novorozence.
Mohli byste tím ublížit pacientovi.

UPOZORNĚNÍ: Při snímání magnetickou rezonancí nesmí být
monitor umístěn v pokoji, v němž toto snímání
probíhá. Když se monitor používá vně pokoje,
v němž se provádí snímání magnetickou rezonancí,
monitorování hodnot EtCO2 lze provádět po
připojení FilterLine XL, který poskytuje větší
délku.
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UPOZORNĚNÍ: Použití vzorkovacího vedení CO2 s písmenem H v
jeho názvu (poukazující na to, že je určeno k
použití ve zvlhčovaných prostředích) v průběhu
skenování magnetickou rezonancí může způsobit
rušení. Doporučujeme používání jiného vedení než
vedení označeného písmenem H. Seznam vedení H
pro odběr vzorků viz Spotřební materiály
Microstream EtCO2 na str. 33.
Neinvazní monitorování hodnot EtCO2 při snímání magnetickou
rezonancí lze provést s monitorem, sadou FilterLine XL a příslušnou
vzorkovací hadičkou CO2 následovně:
1.

Monitor nesmí být umístěn v pokoji, v němž se provádí snímání
magnetickou rezonancí. Ve zdi pokoje musí být otvor
(o průměru přibližně 10cm).

2.

Připojte sadu FilterLine XL k monitoru a vyveďte ji otvorem ve
zdi pokoje, v němž se provádí snímání magnetickou rezonancí.
Připojte FilterLine XL ke vzorkovací hadičce a připojte
vzorkovací hadičku k pacientovi.

Poznámka:

Kvůli značné délce soupravy FilterLine XL může
být pomalejší odezva a snížená frekvenční
odezva.

Pokud si chcete zakoupit FilterLine XL, obraťte se na našeho místního
zástupce.

Pohotovostní režim
Pohotovostní režim je automatická nebo volitelná funkce určená ke
snížení spotřeby energie a k potlačení zbytečných zvukových výstrah.
Pokud chcete monitor manuálně nastavit do pohotovostního režimu,
zvolte v nabídce Alarm Silence/Standby (Vypnutí zvukové
výstrahy/pohotovostní režim) (Tabulka 5: Vypnutí zvukové
výstrahy/pohotovostní režim na str. 46) možnost Standby ON
(Pohotovostní režim zapnut). Objeví se obrazovka pohotovostního
režimu. Dlouhým stisknutím libovolné klávesy obnovíte režim
měření. (Před přechodem do režimu měření se krátce zobrazí nabídka
Alarm Limits (Mezní hodnoty pro zvukovou výstrahu); nastavení
zvukových výstrah však v tuto chvíli nelze změnit).
Přenosný kapnograf pro použití u lůžka
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Jestliže monitor nezaregistruje během 10 minut po zapnutí (ON)
žádný signál, automaticky přejde do pohotovostního režimu.
Poznámka:

Poznámka:

Při návratu z pohotovostního režimu monitor
obnoví výchozí tovární nastavení „All Alarms On“
(všechny zvukové výstrahy zapnuty).
Nastavení Alarm Limits (Mezní hodnoty pro
zvukovou výstrahu) se při přechodu
do/z pohotovostního režimu nezmění (neobnoví
se výchozí hodnoty).

Režim s vypnutým čerpadlem
Režim s vypnutým čerpadlem je volitelná funkce, která zabraňuje
vniknutí kapalin a jejich vsakování do filtru. V režimu s vypnutým
čerpadlem je činnost čerpadla pozastavena, což usnadňuje podávání
léků, odsávání a změny ve vybavení bez nutnosti vyměňovat
zablokovaný spotřební materiál.
VAROVÁNÍ:

Kdykoliv zařízení zobrazí zprávu Blockage!!
(Ucpání!!), vyměňte spotřební materiál.

1. Na obrazovce s časovým
průběhem hodnot CO2 zvolte
režim s vypnutým čerpadlem
jedním dlouhým stisknutím
.
Poznámka:
Poznámka:

Obrázek 6: Čerpadlo vypnuto

V režimu s vypnutým čerpadlem se namísto
parametru CO2 objeví pomlčka.
Časový rozsah vypnutí čerpadla je 5 – 30 minut.
Výchozí tovární nastavení času pro režim s
vypnutým čerpadlem je 15 minut. Chcete-li toto
výchozí tovární nastavení změnit, obraťte se na
kvalifikovaného servisního technika.

2. Režim s vypnutým čerpadlem lze ukončit (kromě posledních dvou
minut) jedním dlouhým stisknutím
.
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3. Během posledních dvou minut
vám zvuková výstraha
oznámí, že po dvou minutách
zařízení automaticky ukončí
režim s vypnutým čerpadlem.
Tuto zvukovou výstrahu nelze
zablokovat. Jedním dlouhým

Obrázek 7: Další doba s
vypnutým čerpadlem

stisknutím
obnovíte
výchozí nastavení času pro
režim s vypnutým čerpadlem.
Dalším dlouhým stisknutím
režim s vypnutým
čerpadlem ukončíte.

Štítek „Čerpadlo VYP/ZAP“
K monitoru je přibalen samolepicí štítek „Čerpadlo vypnuto“. Štítek
přilepte k monitoru podle vyobrazení na Obrázek 1: Čelní a postranní
pohled na monitor na str. 22.
Pump Off/On

Obrázek 8: Štítek „Čerpadlo VYP/ZAP“

Přenosný kapnograf pro použití u lůžka
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Do not touch this field - it is
invisible and does not appear in the
final document

Kapitola 7

Komunikační rozhraní
Komunikační rozhraní

Komunikační rozhraní
Monitor může integrovat data do následujících zařízení:






Komunikační adaptér
Tiskárna (Seiko DPU-414)
Osobní počítač
Digitálně-analogový převodník
Systémy přivolání zdravotní sestry (s použitím sady
rozhraní pro přivolání zdravotní sestry)
 Systémy monitorování pacienta (pouze systémy Philips a
SpaceLabs, dostupné pro zařízení Microcap s verzemi
softwaru 3.15 a výše)
Poznámka:

Jako rozhraní mezi monitorem a osobním
počítačem nebo tiskárnou slouží sada
s komunikačním adaptérem.

Chcete-li připojit jiná zařízení a potřebujete pokyny k rozhraní, viz
Návod k použití příslušných zařízení nebo Příručka ke komunikačnímu
rozhraní (PN 009815, na CD s Příručkou uživatele).
VAROVÁNÍ:

Když připojíte monitor k jinému zařízení,
přesvědčte se před jeho klinickým použitím, že
správně funguje. Kompletní návod najdete
v příručce k danému zařízení. S případnými dalšími
dotazy se obraťte na místního zástupce.

VAROVÁNÍ:

Tiskárnu a osobní počítač můžete připojit
k monitoru výhradně prostřednictvím sady
s komunikačním adaptérem dodávané výrobcem
jako volitelné příslušenství.

Přenosný kapnograf pro použití u lůžka
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VAROVÁNÍ:
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K napájení tiskárny/osobního počítače ze sítě
doporučujeme použít zdravotnický napájecí zdroj,
který vyhovuje následujícím normám: EN60601-1,
UL 60601-1 a CSA C22.2 č. 601.1-M90. Pokud
nepoužijete zdravotnický napájecí zdroj, tiskárna
nebo PC musí být umístěny nejméně 1,5 metru od
bezprostředního okolí pacienta, jak stanoví norma
EN60601-1-1.
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Do not touch this field - it is
invisible and does not appear in the
final document

Kapitola 8

Řešení problémů
Zvukové výstrahy a zprávy
Průvodce při řešení problémů

V tomto oddílu jsou uvedeny jednotlivé zvukové výstrahy a zprávy
spolu s příslušnými pokyny pro obsluhu. Oddíl Řešení problémů
pojednává o možných problémech a doporučených řešeních. Jestliže
problém přetrvává a daná zpráva se stále zobrazuje, obraťte se na
kvalifikovaného servisního technika nebo na místního zástupce.

Zvukové výstrahy a zprávy
Monitor zobrazuje následující čtyři typy zvukových výstrah a zpráv
podle důležitosti:
 Výstrahy
 Upozornění
 Oznámení
 Tichá oznámení
Důležitost zvukových výstrah a zpráv
Zprávy v následujících tabulkách (tabulky Tabulka 11: Výstražné
zprávy, Tabulka 12: Upozorňující zprávy, Tabulka 13: Oznámení,
Tabulka 14: Tichá oznámení) jsou seřazeny podle důležitosti.
Jestliže se vyskytne několik problémů současně, na displeji se nejprve
zobrazí zprávy s vyšší důležitostí. Po vyřešení jednotlivých problémů
se zobrazí podle důležitosti následující zprávy.
Výstrahy
VAROVÁNÍ:

Na zvukovou výstrahu systému vždy okamžitě
zareagujte, neboť během určitých stavů zvukové
výstrahy nesmí být pacient monitorován.
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Výstrahy se vztahují k potížím pacienta nebo k problémům
s nastavením mezních hodnot pro zvukovou výstrahu. Jsou důležité a
vyžadují okamžitou pozornost obsluhy. Zpráva se zobrazí na
obrazovce se třemi vykřičníky (!!!), rozbliká se číselný parametr
spojený s příslušnou zvukovou výstrahou, lišta výstrahy se červeně
rozbliká a ozve se zvláštní, opakující se výstražný tón.
Jestliže se objeví některá z následujících výstražných zpráv, nejprve
zkontrolujte pacienta, potom ventilační zařízení (pokud je použito) a
nakonec nastavení mezních hodnot pro zvukové výstrahy (Tabulka 11:
Výstražné zprávy, dole).
Tabulka 11: Výstražné zprávy
Zpráva

Možné příčiny

Akce

No Breath xxx !!!*
(bez dechu)
EtCO2 !!!

Po xxx sekund nebyl
detekován platný dech.
Hodnota EtCO2
překročila horní mez
EtCO2 pro zvukovou
výstrahu.
Hodnota EtCO2 klesla
pod spodní mez EtCO2
pro zvukovou výstrahu.
Rychlost dýchání
překročila horní mez pro
zvukovou výstrahu.
Rychlost dýchání klesla
pod spodní mez pro
zvukovou výstrahu.
Hodnota FiCO2
překročila horní mez
FiCO2 pro zvukovou
výstrahu.

Nejprve zkontrolujte
pacienta, potom
ventilační zařízení
(pokud je použito) a
nakonec nastavení
zvukových výstrah
(viz oddíl Nabídka
mezních hodnot pro
zvukovou výstrahu
na str. 43).

EtCO2

RR

!!!

RR

!!!

FiCO2

*

**
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!!!

!!! = xx**

xxx = udává, kolik sekund uplynulo od chvíle, kdy byl
detekován poslední dostatečný dech.
Hodnota FiCO2 se zobrazí v případě, že je
zvolenav nabídce 1 Instrument Settings (Nastavení
zařízení). Viz Parametry v nabídkách nastavení zařízení na
str. 47.
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Upozornění
Upozorňující zprávy se zobrazují v režimu měření a indikují, že se
vyskytl problém, který vyžaduje pozornost obsluhy. Na obrazovce se
zobrazí zpráva se dvěma vykřičníky (!!), lišta výstrahy se žlutě
rozbliká a ozve se zvláštní, opakující upozorňující tón (Tabulka 12:
Upozorňující zprávy, dole).
Tabulka 12: Upozorňující zprávy
Zpráva
Check Unit !!
(Zkontrolujte
jednotku)
Baterie
!!

FilterLine !!

Blockage !!
(Ucpání)

Možné příčiny
Závada zařízení.

Tato zpráva se objeví,
když je baterie téměř
vybitá (zbývá přibližně
15 minut).
FilterLine je odpojen nebo
není pevně připojen
k monitoru.
Vedení FilterLine je
zkroucené nebo ucpané.
Tato zpráva se zobrazí po
30 sekundách
neúspěšných pokusů o
zprůchodnění FilterLine.
Vzduchovodní připojení
FilterLine je ucpané.
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Akce
Obraťte se na
autorizovaného
servisního technika.
Připravte se na výměnu
nebo dobití baterie,
nebo připojte monitor
k síti.
Připojte FilterLine
k vstupnímu konektoru
pro CO2 nebo utáhněte
spojení.
Odpojte a znovu
připojte FilterLine.
Jestliže se zpráva o
ucpání objevuje i
nadále, odpojte a
vyměňte FilterLine.
Když je vedení
FilterLine zablokované,
čerpadlo CO2 na
monitoru se
automaticky vypne.
Vzorek dechu pacienta
nebude veden do
monitoru, je-li čerpadlo
vypnuté. Jakmile je
vedení FilterLine
připojeno k ručnímu
monitoru, čerpadlo se
opět automaticky
spustí.
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Oznámení
Oznámení jsou informativní zprávy zobrazující se buď při spuštění,
ještě předtím, než monitor detekuje vstup od pacienta, nebo během
provozu. Na obrazovce se objeví zpráva s vykřičníkem (!). Lišta
výstrahy se žlutě rozsvítí a ozve se zvláštní jednorázový oznamovací
tón (viz Tabulka 13: Oznámení, dole).
Tabulka 13: Oznámení
Možné příčiny

Zpráva
Check Unit !
(Zkontrolujte
jednotku)
Battery Empty !
(Vybitá baterie)

Závada zařízení.

Pump-Off xxx
(Čerpadlo
vypnuto xxx)

*Čerpadlo je nyní
vypnuto.

Battery !
(Baterie)

Tato zpráva se objeví,
když se baterie začíná
vybíjet (zbývá přibližně
40 minut).

Baterie jsou vybité.

Akce
Obraťte se na
autorizovaného
servisního technika.
Vyměňte či dobijte
baterie, nebo
připojte napájení ze
sítě.
Časovač vypnutí
čerpadla
restartujete jedním
dlouhým stisknutím
Připravte se na
výměnu nebo dobití
baterie, nebo
připojte napájení ze
sítě.

* xxx je zbývající čas v sekundách do doby, kdy se čerpadlo opět zapne.

Tichá oznámení
Tichá oznámení jsou zprávy indikující funkční stav monitoru nebo
spotřebního materiálu. Tichá oznámení jsou signály s nízkou
prioritou – objeví se pouze zpráva (bez vykřičníků a další optické
nebo zvukové indikace) (viz Tabulka 14: Tichá oznámení, dole).
Tabulka 14: Tichá oznámení
Zpráva
Pump-Off
(Čerpadlo
vypnuto)
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Možné příčiny
Čerpadlo je nyní vypnuto.

Akce
Čerpadlo aktivujete
jedním dlouhým
stisknutím
.
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Možné příčiny

Akce

Clearing
FilterLine
(Čištění
FilterLine)
FilterLine

Hadička FilterLine je
zkroucená nebo ucpaná.
K zařízení není připojen
FilterLine.

Zkontrolujte FilterLine a
v případě potřeby ho
rozpleťte nebo
vyměňte.
Připojte FilterLine ke
vstupnímu konektoru.

Autozero
(automatické
vynulování)

Monitor automaticky
provede kalibraci nuly.

Není vyžadována žádná
akce.

CO2
Warm-up
(zahřátí CO2)

Modul CO2 se připravuje
na provoz.

Calibration
Required
(Nutná
kalibrace)

Monitor vyžaduje
kalibraci.

Demo

Uživatel omylem
aktivoval režim Demo

BTPS On
(BTPS
zapnuto)
Ready
(Připraven)

Nastavení BTPS je
zapnuto.

Před měřením EtCO2
vyčkejte na zprávu
„Ready“ (Připraven).
Není vyžadována žádná
akce.
Zkontrolujte senzor a
připojení jeho
prodlužovacího kabelu
anebo umístění senzoru
na pacientovi.
Resetujte monitor
přesunutím vypínače do
polohy vypnuto a poté
do polohy zapnuto.
Není vyžadována žádná
akce.

Zpráva

FiCO2 = xx

6 sec
(3 sekundy)

Modul CO2 se připravuje
na provoz.
Poznámka: Pokud je
BTPS vypnuto (OFF),
objeví se pouze Ready
(Připraven).
Hodnota FiCO2 (xx
mmHg nebo x,x %
objemu nebo kPa). Tuto
funkci aktivuje uživatel.
Nastavení režimu pro
dospělého pacienta nebo
je nízká rychlost dýchání.
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Není vyžadována žádná
akce.
Není vyžadována žádná
akce.
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Zpráva
3 sec
(3 sekundy)

Pro
vymazání
stiskněte

Možné příčiny
Nastavení režimu pro
novorozeného pacienta
nebo je vysoká rychlost
dýchání.
Zobrazí se obrazovka
s vývojem
(Vývoj hodnot CO2– 8
hodin a vývoj hodnot
CO2 – 30 min.)

Akce
Není vyžadována žádná
akce.
Není vyžadována žádná
akce.
(Pro vymazání vývojů
stiskněte a podržte
, dokud zpráva
nezmizí.)

Průvodce při řešení problémů
Tabulka 15: Průvodce při potížích na str. 64 uvádí možné problémy,
s nimiž se můžete setkat při používání monitoru, a navrhovaná řešení.
Jestliže nelze problém vyřešit, obraťte se na kvalifikovaného
servisního technika nebo na místního zástupce.
Tabulka 15: Průvodce při potížích
Problém
Monitor se
nezapne.

Příčina

Akce

Nesprávně připojený
nebo odpojený
napájecí kabel, nebo
kabel se špatným
elektrickým
spojením.
Baterie mohou být
vybité.

Zkontrolujte napájecí
kabel a přesvědčte se, že
je zapnutý vypínač.

Baterie mohou být
nesprávně vložené
nebo vyjmuté.

64

Vyměňte nebo dobijte
baterie, nebo připojte
napájení ze sítě.
Přesvědčte se, že
v monitoru jsou správně
vloženy baterie.
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Problém
Monitor se zapne,
ale potom se
automaticky
vypne.

Hodnoty EtCO2
se načítají
nepravidelně.

Příčina
Vadný napájecí
kabel nebo není
proud v síťové
zásuvce.
Baterie jsou téměř
vybité.
Některý ze
subsystémů
monitoru je
nefunkční.
Pacient
s mechanickou
ventilací, který dýchá
přirozeně.
Netěsnost ve
vzduchovodu.

Hodnoty EtCO2
jsou stále vyšší či
nižší než
předpokládané.

Fyziologická příčina.
Porucha ventilátoru.

Hodnoty EtCO2
jsou stále vyšší či
nižší než
předpokládané.

Nastavení BTPS na
ON (zapnuto) nebo
OFF (vypnuto).
Poznámka: Když je
BTPS zapnuto, při
korekci se sníží
hodnota EtCO2 jako
kompenzace tělesné
teploty, tlaku a
saturace.
BTPS by mělo zůstat
zapnuté pro
pacientská měření.

Nesprávná kalibrace.

Přenosný kapnograf pro použití u lůžka

Akce
Zkontrolujte připojení a
zjednejte nápravu.
Vyměňte nebo dobijte
baterie, nebo připojte
napájení ze sítě.
Jestliže nepomohou výše
uvedené kroky, obraťte
se na autorizovaného
servisního pracovníka.
Není třeba žádná akce.

Zkontrolujte těsnost
připojení a vedení
k pacientovi. V případě
potřeby zjednejte
nápravu.
Zkontrolujte pacienta.
Zkontrolujte ventilátor a
pacienta.
Zkontrolujte kalibraci. Viz
Kontrola kalibrace CO2
na str. 69.
Po zapnutí zkontrolujte
na grafickém displeji
nastavení BTPS. Obraťte
se na místního servisního
technika.
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Kapitola 9

Údržba
Pravidelná údržba
Servis
Čištění
Kalibrace
Kontrola kalibrace CO2
Vrácení monitoru
Technická asistence

Pravidelná údržba
Pravidelnou údržbu doporučujeme provádět po níže uvedených
hodinách provozu:
Čerpadlo a průtokovou soustavu je třeba vyměnit po každých
7 000 hodinách provozu.
Monitor je třeba poslat k výrobci na pravidelnou údržbu po každých
7 000 hodinách provozu.
V rámci rutinní preventivní údržby je třeba provádět kontrolu
kalibrace spolu s bezpečnostními kontrolami (jak je popsáno
v nemocničním protokolu).
Počet hodin provozu monitoru zjistíte na informační obrazovce
v servisním režimu. Tabulka 16: přechod do servisního režimu na
str. 68 popisuje jak otevřít informační obrazovku v ervisním režimu.
Baterie je třeba měnit každé dva roky.
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Tabulka 16: přechod do servisního režimu
Záměr
Přechod do
servisního režimu

Akce

Výsledek

Během
samočinného
testu současně
stiskněte a
podržte
a

Poznámka:

U místního prodejce si můžete objednat náhradní
díly a kalibrační sady a obdržet odpovědi na
dotazy týkající se pravidelné údržby.

Servis
Monitor nevyžaduje žádný rutinní servis, kromě testů činnosti, které si
vyžádá provozující instituce. Oddíl Průvodce při řešení problémů na
str. 64 pojednává o případných problémech, jejich možných příčinách
a řešeních. Jestliže máte zájem o servisní návod a testy a kontroly
činnosti, obraťte se na místního prodejce.
UPOZORNĚNÍ: Zobrazí-li se zpráva „Check Unit“ (Zkontrolujte
jednotku), musí být monitor poslán k opravě.

Čištění
Čištění povrchu monitoru: navlhčete hadřík běžným jemným čistícím
prostředkem a lehce otřete horní, spodní a přední povrch.
UPOZORNĚNÍ: Pokud se na dezinfekci externích povrchů monitoru
používá roztok bělidla 1:10 (0,5% až 1% roztok
hypochloritu sodného) ve formě utěrek, je třeba se
vyhnout vystavení konektorů a displeje roztoku
bělidla. Opakované čištění bělidlem může způsobit
odbarvení a zbytky na površích.
UPOZORNĚNÍ: Nestříkejte ani nelijte žádnou tekutinu přímo na
monitor, příslušenství ani na spotřební materiál.
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UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte žíravé ani brusné čisticí prostředky.
UPOZORNĚNÍ: Spotřební materiál Microstream EtCO2 je určen k
použití pro jediného pacienta a nesmí být použit
znovu. FilterLine se nepokoušejte dezinfikovat ani
proplachovat, neboť by mohlo dojít k poškození
monitoru.

Kalibrace
Zařízení zkalibrujte po 1 200 úvodních hodinách použití. Pak je třeba
kalibraci provést vždy, když monitor zobrazí oznámení Calibration
Required (Je třeba provést kalibraci). Kalibrace by měla být
provedena jednou za rok nebo po 4 000 hodinách podle toho, co
nastane dříve, kvalifikovaným pracovníkem servisu.
Poznámka:
Poznámka:

Doporučujeme, aby k této kalibraci došlo do dvou
týdnů od zobrazení oznámení na monitoru.
Kalibrace monitoru byla provedena ve výrobním
závodě.

Kontrola kalibrace CO2
Před kontrolou kalibrace musí být zařízení spuštěno nejméně 20 minut
v normálním provozním režimu a musí být připojeno k FilterLine.
Při kontrole kalibrace musí být použita výrobcem schválená kalibrační
sada obsahující plyn s 5% CO2 se schválenou přípojkou. Výrobcem
schválenou kalibrační sadu lze zakoupit od společnosti Air Liquide
(Scott Medical) (číslo součásti T4653ORF-2BD).
Souprava se skládá z:
 kalibračního plynu obsahujícího 5 % CO2, 21 % O2
 adaptéru trubiček
 kalibračního vedení
Pokud vaše organizace skladuje příslušnou směs plynů (5% CO2,
21% O2, Balance N2) nebo pokud chcete nádobu s plynem zakoupit
od místního distributora, je možné objednat sadu kalibračních hadiček
od společnosti Oridion. Tato sada (PN RS09251) obsahuje vše, co
potřebujete pro řádnou kalibraci modulu Microstream EtCO2, ale
nezahrnuje nádobu s plynem.
Přenosný kapnograf pro použití u lůžka

69

Údržba

UPOZORNĚNÍ: Hodnoty CO2 nekontrolujte v režimu měření. Tento
režim koriguje hodnotu CO2 na BTPS (tělo, teplota,
tlak, saturace), což předpokládá, že alveolární plyny
jsou nasyceny vodní parou. V režimu kontroly
kalibrace je tato korekce zablokována.
UPOZORNĚNÍ: Před zahájením kontroly kalibrace nesmí být
zařízení v pohotovostním režimu. Aby zařízení
nepřešlo do pohotovostního režimu, změřte alespoň
dva dechy. Zařízení potom zůstane v normálním
provozním režimu s aktivovanou zvukovou
výstrahou Apnea (tj. apnoe, u nižších verzí
softwaru než 2.7) nebo No Breath (tj. bez dechu, u
softwaru verze 2.7 a vyšší).
Jestliže chcete provést kontrolu kalibrace při
napájení z baterií, ujistěte se, že jsou baterie
plně nabité.
Před kalibrací se ujistěte, že je pevně připojena
kalibrační linka dodaná s kalibrační sadou.

Poznámka:

Poznámka:

Kalibraci spusťte z nabídky Instrument Setup (Nastavení zařízení)
podle popisu v Tabulka 17: Kontrola kalibrace CO2, dole.
Tabulka 17: Kontrola kalibrace CO2
Záměr
Vyvolání nabídky
2 Instrument
Settings
(nastavení
zařízení).

Změna volby na
Start.
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Akce

Výsledek

dlouhé stisknutí (3x)
(u nižších verzí
softwaru než
2.7 dvě dlouhá
stisknutí)

krátké
stisknutí
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Vrácení monitoru

Záměr

Akce

Spuštění Check
Cal. (tj. kontrola
kalibrace; zahájí
se automatické
vynulování.)

krátké
stisknutí

Spuštění Cal.
Check (Kontroly
kalibrace).

Připojte kalibrační
plyn prostřednictvím
přípojky.

Zkontrolujte
naměřené
hodnoty
(zobrazené v %
objemu na
digitálním displeji
zobrazujícím
hodnoty EtCO2 na
vstupu).*

Stiskněte plynový
ventil a podržte ho,
dokud se hodnoty
nestabilizují
(přibližně
15 sekund).

*

Výsledek

Kalibrace se nemusí provádět, pokud je naměřená
hodnota stejná jako koncentrace kalibračního plynu
(± 0,3 obj. % odečtů).

Návrat do režimu
měření, pokud se
nemusí provést
kalibrace.

dlouhé stisknutí

Jestliže je třeba provést kalibraci, obraťte se na místního servisního
technika.

Vrácení monitoru
Je-li třeba vrátit monitor k opravě, zavolejte místnímu zástupci, který
vám sdělí pokyny pro přepravu.
Monitor znovu zabalte: od zařízení odpojte příslušenství a zabalte
jednotlivé položky samostatně. Vložte je do originální krabice, ve
které byly dodány. Pokud již originální krabici nemáte, použijte
Přenosný kapnograf pro použití u lůžka
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Údržba

vhodnou krabici vyplněnou přiměřeným množstvím balicího
materiálu. Není nutné vracet spotřební materiál Microstream EtCO2
nebo přívodní šňůry.
Jestliže monitor nefunguje správně, důkladně ho zabalte spolu se
spotřebním materiálem ze stejné krabice používaným v době
nesprávné funkce a obojí zašlete zpět k přezkoušení.

Technická asistence
Technické informace vám sdělí pracovník technických služeb nebo
místní zástupce.
Servisní příručka obsahuje informace, které potřebuje kvalifikovaný
technik k servisu monitoru.
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Kapitola 10

Technické údaje
Fyzikální vlastnosti
Prostředí
Provozní normy
Bezpečnostní normy
Ekologické normy
Shoda
Prohlášení výrobce
Výkon
Technické údaje napájení
Elektřina
Součásti a uživatelské rozhraní
Spotřební materiál Microstream EtCO2

Fyzikální vlastnosti
Rozměry
Výška 206 mm x šířka 88 mm x hloubka 52,5 mm
(8.11”H x 3.46” W x 2.06”D)
Hmotnost
750 gramů (1,66 lb) (včetně baterií)
Emise zvuku
Maximálně 45 dB(A)
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Prostředí
Teplota
Provoz

Relativní vlhkost
vzduchu
Skladování

0°C až 40°C (32°F až 104°F); bude fungovat
alespoň 20 minut po umístění do prostředí s
teplotou -5°C po uložení v pokojové teplotě.
10 až 95 % (nekondenzující)
-35°C až 70°C (-31°F až 158°F)

Tlak a nadmořská výška (provoz i skladování)
Tlak
Nadmořská výška

430 až 795 mmHg
-380m až 4 570m (-1 250 ft. až 15 000 ft.)
mimo evropské země; -380 m až 3 000 m
(-1 250 ft. až 9 850 ft.) v Evropě

Přeprava a skladování
Parametr
Teplota

Nadmořská výška
Atmosférický tlak
Relativní vlhkost
vzduchu

Hodnota
Pro monitor: -35°C až 70°C (-31°F až 158°F)
mimo přepravní obal
Pro příslušenství Microstream:
-20°C až 55°C (-4°F až 131°F) v přepravním
obalu
-380 až 4 570 m (-1250 ft. až 15 000 ft.)
50 až 106 kPa(14,7 až 31,3" Hg)
10 až 95 %, nekondenzující

Provozní normy
BS EN ISO 21647:2009 – Monitor splňuje s následující výjimkou:
Odst. 102: Viz informace o alarmových funkcích v tomto dokumentu.

Bezpečnostní normy
EN 60601-1-2
EN 60601-1
UL 60601-1
CSA C22.2 č. 601.1-M90
EN 60601-2-49
74
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Ekologické normy

Ekologické normy
RTCA DO160 kategorie M
EN 1789 – Monitor odpovídá příslušným požadavkům této normy, jeli použit s ochranným povlakem (PN CS07779).

Shoda
Položka

V souladu s

Klasifikace zařízení
Typ ochrany
Stupeň ochrany
Provozní režim
Odolný vniku kapalin
Vyzařování a
vodivostní emise
Odolnost proti
vyzařovanému
vysokofrekvenčnímu
elektromagnetickému
poli
Bezpečnost laseru

EN 60601-1
Třída I (při napájení ze sítě: MPU30-105 spol.
Sinpro)
Interní energie (při napájení z baterií)
Typ BF – Aplikovaná součást
Trvalý
EN60529 IPX1, zařízení odolné kapání
EN 55011, skupina 1, třída B
IEC 61000-4-3 při 20 V/m

Světelný výstup senzorů LED je v úrovni
Třídy I podle 60825-1:2001. Nejsou nutná
žádná zvláštní bezpečnostní opatření.

Prohlášení výrobce
VAROVÁNÍ:

Použití jiného příslušenství, snímačů, senzorů nebo
kabelů než je uvedeno, může mít za následek
zvýšené vyzařování nebo sníženou odolnost
zařízení či systému.
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Výkon
Průtok při odběru
vzorků
Rozsah hodnot CO2
Přesnost
Hodnoty EtCO2

Rychlost dýchání
Doba zahřátí
Frekvenční odezva

Doba systémové
odezvy
Doba náběhu
Novorozenci
Dospělí
Okolní tlak
Zvukové výstrahy
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50 ml/min. (-7,5+15 ml/min)
0-99 mmHg (0-13,2 kPa a 0-13,0 % objemu) na
úrovni moře
Přesnost hodnot CO2 je:

0-38 mmHg: ± 2 mmHg

39-99 mmHg: ± (5% očekávaných
hodnot v mmHg + [0,08 x (očekávaná
hodnota v mmHg –39 mmHg)])
Očekávaná hodnota = (baromatrický tlak v
mmHg) x (%CO2 (v Obj.%)) x 0,97
Ekvivalenty kPa a % objemu
Přesnost CO2 je dle popisu níže za přítomnosti
narušujících plynů, podle ISO21647, část 101.1,
tabulka 105 následující:

0-38 mmHg: ± (2 mmHg + 4%
očekávaného odečtu v mmHg)

39-150 mmHg: ± (9% očekávaných
hodnot v mmHg + [0,08 x (očekávaná
hodnota v mmHg –39 mmHg)])
Ekvivalenty kPa a % objemu
0 - 150 dechů/min.
běžně 30 sekund
Přesnost EtCO2 je udržována na 80 dechů/min.
(Pro zachování přesnosti při rychlosti dýchání
přesahující 60 d/m použijte režim pro
novorozence.) V režimu pro novorozence je
v rozsahu 81 až 150 d/m přesnost ±12%, za
předpokladu, že hodnota EtCO2 je vyšší než
18,8 mmHg.
obvyklá 2,45 sekundy, maximální 2,9 sekundy
(zahrnuje dobu zpoždění a dobu náběhu)
190 ms s adaptérem endotracheální trubice
s malým mrtvým prostorem
240 ms se vzduchovodním adaptérem FilterLine
Automatická interní kompenzace
Vysoká hodnota EtCO2, nízká hodnota EtCO2,
rychlost dýchání, vysoká hodnota FiCO2, bez
dechu
Přenosný kapnograf pro použití u lůžka

Technické údaje napájení

Interval aktualizace displeje
2 sekundy

Technické údaje napájení
Externí napájecí zdroj
Zdravotnický adaptér 12VDC MPU30-105 spol. Sinpro
Interní napájecí zdroj
Dobíjecí baterie Ni-MH 7,2 V 2,1 Ah (určené pro trvalý provoz).
Balíček baterií obsahuje 6 baterií velikost A.
Doba provozu (při
plném nabití)

Doba dobíjení
Typ nabíječky

4 až 7 hodin v závislosti na nastavení šetření
energií. Tyto hodnoty platí pro nové baterie;
stárnutím a používáním kapacita baterií
klesá.
Poznámka: Když jsou baterie skladovány
6 měsíců a déle, musíte je před prvním
použitím třikrát nabít a vybít (zařízení nechte
zapnuté, nepřipojené k síti, dokud se baterie
zcela nevybijí), abyste dosáhli plné kapacity.
Přibližně 4,5 hodiny interního dobíjení
Interní

Elektřina
Zařízení
Jmenovité hodnoty: 100-250 V~, 50/60 Hz, 0,5 A
Elektromagnetické vyzařování
Monitor je vhodný pro provoz v určeném elektromagnetickém
prostředí. Uživatel musí zajistit, aby byl monitor používán v níže
popsaném elektromagnetickém prostředí.
Povšimněte si prosím, že přenosné a mobilní radiofrekvenční
komunikační zařízení může ovlivnit funkci zdravotnických
elektrických zařízení.
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Emisní test

Shoda

Vysokofrekvenční
vyzařování

Informace o
elektromagnetickém prostředí

Skupina 1

Monitor využívá vysokofrekvenční
energii pouze pro svou interní
funkci. Proto je jeho
vysokofrekvenční vyzařování velmi
nízké a není pravděpodobné, že by
způsobilo nějaké rušení okolních
elektronických zařízení.

Třída B

Monitor je vhodný pro použití ve
všech druzích provozů včetně
domácích i těch, jež jsou přímo
napojeny na veřejnou energetickou
síť s nízkým napětím, která
zajišťuje elektřinu pro budovy
sloužící k domácím účelům.

CISPR 11

Vysokofrekvenční
vyzařování
CISPR 11

Harmonické
vyzařování
IEC 61000-3-2
Kolísání napětí /
blikání
IEC 61000-3-3

Třída A
Splňuje

Elektromagnetická odolnost
Monitor je vhodný pro provoz v určeném elektromagnetickém
prostředí. Uživatel musí zajistit, aby byl monitor používán v níže
popsaném elektromagnetickém prostředí:
Test odolnosti

Elektrostatický
výboj
IEC 61000-4-2
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Úroveň testu
podle IEC
60601-1-2

Úroveň
souladu

±6 kV, kontakt

±6 kV, kontakt

±8 kV, vzduch

±8 kV, vzduch

Informace o
elektromagnetickém prostředí
Podlaha má být
dřevěná, betonová
nebo s keramickou
dlažbou. Je-li
podlaha pokryta
syntetickým
materiálem,
relativní vlhkost
musí být nejméně
30 %.
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Elektřina

Test odolnosti

Úroveň testu
podle IEC
60601-1-2

Úroveň
souladu

Rychlé
elektrické
přechodové
jevy
IEC 61000-4-4

±2 kV pro
silnoproudá
vedení

±2 kV pro
silnoproudá
vedení

±1 kV pro
přívodní/výstupn
í vedení

±1 kV pro
přívodní/výstupn
í vedení

Napěťové
špičky
IEC 61000-4-5

±1 kV, rozdílový
režim

±1 kV, rozdílový
režim

±2 kV, běžný
režim

±2 kV, běžný
režim

Poklesy, krátké
výpadky a
kolísání napětí
přívodního
napájecího
vedení.
IEC 61000-4-11

<5% UT
(>95% pokles v
UT) na 0,5 cyklu

<5% UT
(>95% pokles v
UT) na 0,5 cyklu

<40% UT
(>60% pokles v
UT) na 5 cyklů

<40% UT
(>60% pokles v
UT) na 5 cyklů

<70% UT
(>30% pokles v
UT) na 25 cyklů

<70% UT
(>30% pokles v
UT) na 25 cyklů

<5% UT
(>95% pokles v
UT) na 5 cyklů

<5% UT
(>95% pokles v
UT) na 5 cyklů

3 A/m

3 A/m

Magnetické
pole se síťovým
kmitočtem
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

Poznámka:

Informace o
elektromagnetickém prostředí
Kvalita napájecí
sítě musí odpovídat
typickému
komerčnímu nebo
nemocničnímu
prostředí
Kvalita napájecí
sítě musí odpovídat
typickému
komerčnímu nebo
nemocničnímu
prostředí
Kvalita napájecí
sítě musí odpovídat
typickému
komerčnímu nebo
nemocničnímu
prostředí. Jestliže
uživatel vyžaduje
nepřetržitý provoz
monitoru i během
výpadku napájecí
sítě, doporučujeme
napájet monitor ze
zdroje
nepřerušitelného
napájení (UPS)
nebo baterie.
Magnetická pole se
síťovým kmitočtem
musí mít
charakteristickou
úroveň pro obvyklé
umístění
v typickém
komerčním či
nemocničním
prostředí.

UT je střídavé napětí elektrické sítě před použitím
testovací úrovně.
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Test odolnosti

Vodivostní
vysoké kmitočty
- IEC 61000-4-6

Úroveň testu
podle IEC
60601-1-2
3 Vrms
150 kHz až 80
MHz

Úroveň
souladu
3 Vrms

Informace o
elektromagnetickém prostředí
Přenosná či mobilní
vysokofrekvenční
komunikační
zařízení nesmí být
používána v menší
vzdálenosti od
jakékoli části
monitoru včetně
kabelů, než je
doporučená
oddělovací
vzdálenost
vypočítaná
z rovnice
odpovídající
frekvenci vysílače.
Doporučená
oddělovací
vzdálenost:
150 kHz to 80 MHz:
d = 1,2 √P
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Elektřina

Test odolnosti

Vyzařované
vysoké kmitočty
- IEC 61000-4-3

Úroveň testu
podle IEC
60601-1-2
20 V/m
80 MHz až
2,5 GHz

Úroveň
souladu
20 V/m

Informace o
elektromagnetickém prostředí
80 MHz až 800 MHz:
d = 0,18 √P
800 MHz až
2,5 GHz: d = 0,35 √P
kde P je maximální
jmenovitý výkon
vysílače ve wattech
(W) uváděný
výrobcem daného
vysílače a d je
doporučená
oddělovací
vzdálenost
v metrech (m).
Síly jednotlivých
polí z pevných
vysokofrekvenčních
vysílačů stanovené
elektromagnetickým
zmapováním
a
příslušného místa
musí být menší než
úrovně souladu v
jednotlivých
kmitočtových
b
pásmech.
V blízkosti zařízení
označených
symbolem
může
docházet k rušení.

Poznámka 1: Při 80 a 800 MHz platí vyšší kmitočtový rozsah.
Poznámka 2: Tato pravidla nemusí platit ve všech situacích. Šíření
elektromagnetického vlnění je ovlivňováno
pohlcováním a odrazy od staveb, objektů a osob.
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Test odolnosti

Úroveň testu
podle IEC
60601-1-2

Úroveň
souladu

Informace o
elektromagnetickém prostředí

a

Síly polí z pevných vysílačů jako jsou základnové stanice pro radiotelefony
(mobilní/bezdrátové) a pozemní mobilní rádia, amatérská rádia, radiové vysílání
s amplitudovou i frekvenční modulací a televizní vysílání nelze přesně teoreticky
předpovědět. K posouzení elektromagnetického prostředí vytvářeného pevnými
vysokofrekvenčními vysílači je třeba provést elektromagnetický průzkum příslušného
místa. Jestliže naměřená síla pole v místě, v němž se monitor používá, přesahuje výše
uvedenou příslušnou úroveň vysokofrekvenční shody, je monitor třeba sledovat a
ověřit, že funguje normálně. Pokud zpozorujete abnormální chování, bude možná
nutné provést další opatření, například přesměrování nebo přemístění monitoru.
b

V kmitočtovém rozsahu 150 kHz až 80 MHz musí být síly polí menší než 20 V/m.

Doporučené oddělovací vzdálenosti
Doporučené oddělovací vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními
vysokofrekvenčními komunikačními zařízeními a monitorem
(IEC60601-1-2).
Maximální
jmenovitý
výkon
vysílače (W)

Oddělovací vzdálenost podle kmitočtu
vysílače

150 kHz až
80 až
800 MHz až
80 MHz
800 MHz
2,5 GHz
d=1,2√P
d=1,2√P
d=2,3√P
0,01
0,12
0,12
0,23
0,1
0,38
0,38
0,73
1
1,2
1,2
2,3
10
3,8
3,8
7,3
100
12
12
23
U vysílačů, jejichž maximální jmenovitý výkon není výše uveden, lze
oddělovací vzdálenost d v metrech (m) odhadnout pomocí rovnice
platné pro kmitočet příslušného vysílače, kde P je maximální
jmenovitý výkon vysílače ve wattech (W) uváděný výrobcem daného
vysílače.
Poznámka 1: Při 80 a 800 MHz platí oddělovací vzdálenost pro
vyšší kmitočtový rozsah.
Poznámka 2: Tato pravidla nemusí platit ve všech situacích.
Šíření elektromagnetického vlnění je ovlivňováno
pohlcováním a odrazy od staveb, objektů a osob.
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Součásti a uživatelské rozhraní

Elektrické a komunikační kabely
Kabely
791001, napájecí
šňůra, Severní
Amerika
Komunikační kabel
RJ11 (obsažen
v sadě 048127
s komunikačním
adaptérem)
Komunikační kabel
RJ45 (obsažen
v sadě 048127
s komunikačním
adaptérem)
15kolíkový kabel
s výstupním
konektorem typu D
(obsažen v sadě
063755 s digitálněanalogovým
převodníkem)
Kabel RS232
k monitoru
(obsažen v sadě
063755 s digitálněanalogovým
převodníkem)
060606, kabel
adaptéru 12 V~

Maximální
délka
3 m (10 ft.)

3 m (10 ft.)

0,5 m (1,7 ft.)

3 m (10 ft.)

V souladu
s:
Vysokofrekvenční vyzařování,
CISPR 11, třída B/skupina 1
Harmonické vyzařování.
IEC 61000-3-2
Kolísání napětí / blikání.
IEC 61000-3-3
Elektrostatický výboj,
IEC 61000-4-2
Rychlé elektrické přechodové
jevy, IEC 61000-4-4
Napěťové špičky,
IEC 61000-4-5
Vodivostní vysoké kmitočty IEC 61000-4-6
Vyzařované vysoké kmitočty IEC 61000-4-3

0,5 m (1,7 ft.)

0,7 m (2.3 ft),
neprodlužován

Součásti a uživatelské rozhraní
Displeje
Grafický displej
LCD
Dvě číselná pole
Lišta výstrahy

(128 x 64 bodů) s podsvícením LED, rozměry
75 x 53 mm.
Každé se 3-mi číslicemi, používají 7-mi
segmentové LED, rozměry 22 x 14 mm.
žlutá, červená
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Ovládací prvky a indikátory
Přední panel

Vypínač; vypnutí zvukové výstrahy/tlačítko
pro vyvolání nabídky vypnutí zvukové
výstrahy; tlačítko pro nastavení
kontrastu/změnu hodnoty; tlačítko
událost/domů; tlačítko další/nabídka.

Připojení
Přední panel
Zadní panel
Boční panel
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Vstupní konektor CO2
Upínací konektor
Port pro komunikační adaptér/napájecí zdroj,
vývod plynu
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