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Oridion Medical 1987 Ltd. ("Oridion Medical") –
Garanti på monitorer fra Oridion
DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI gælder for enhver patientmonitor, der er fremstillet af Oridion Medical 1987
Ltd. ("Oridion"), ("Produkter"). I henhold til nærværende begrænsninger garanterer Oridion, at Produkterne, når
disse leveres af Oridion eller dennes godkendte forhandler, i to (2) år efter leveringsdatoen, men ikke mere end
27 måneder efter produktionsdatoen, er fri for defekter i materialer og håndværk samt at de overholder de
specifikationer, der er udgivet af Oridion, for de respektive Produkter og som er gældende på
fremstillingstidspunktet. Denne begrænsede garanti udelukker (i) Produkter, der er købt gennem uautoriserede
tredjeparter, (ii) Produkter, der har været udsat for misbrug, forkert håndtering, ulykke, ændring, forsømmelighed,
uautoriseret reparation eller installation, og (iii) Produkter, der er blevet anvendt sammen med andre
tilbehørsprodukter end Oridions FilterLine™ produkter. Derudover gælder denne begrænsede garanti ikke for
brugen af Produkter til anvendelse eller i omgivelser, der ikke er omfattet af Oridions specifikationer eller i tilfælde
af enhver handling, fejl, misligholdelse eller fejl fra Kundens side. Oridion erstatter eller reparerer de beskadigede
Produkter udelukkende efter eget skøn. Kunden må ikke returnere Produkter uden først at indhente et nummer til
godkendelse af kundereturnering (RMA) fra Oridion eller et af de godkendte servicecentre samt en kopi af
Produktets købsbevis.

Ansvarsfraskrivelse
BRUGEREN MÅ ENE OG ALENE ANVENDE DE PARAMETRE (HERUNDER ALLE HENVISNINGER TIL
CO2, SPO2, AKTUELT INTEGRATED PULMONARY INDEX™ SAMT FREMTIDIGE OG RELATEREDE
INDEKS OG KONFIGURATIONER OG SIGNALALARMMEDDELELSER), DER VISES PÅ ORIDIONS
PATIENTMONITORERINGSENHEDER
OG/ELLER
ORIDIONS
KOMMUNIKATIONSPROTOKOL
OG/ELLER
UDLÆSNINGER
I
RAPPORTER,
DER
DOWNLOADES
FRA
ORIDIONS
PATIENTMONITORERINGSENHEDER TIL PRINTERE ELLER USB-NØGLER ELLER GODKENDTE
SYSTEMER ("DATA"), MED HENBLIK PÅ PATIENTPLEJE. BRUGEREN ANERKENDER, AT DATA, DER
SENDES FRA ORIDIONS PATIENTMONITORERINGSENHEDER, IKKE MÅ OVERFØRES,
KOMMUNIKERES VIA INTERFACE, UDVEKSLES ELLER SENDES PÅ ANDEN MÅDE, OG AT ORIDION
IKKE PÅTAGER SIG NOGEN FORM FOR ANSVAR FOR NØJAGTIGHEDEN ELLER
FULDSTÆNDIGHEDEN AF DATA, DER ER BLEVET OVERFØRT, KOMMUNIKERET VIA INTERFACE,
UDVEKSLET ELLER SENDT PÅ ANDEN MÅDE. BRUGEREN ANERKENDER DESUDEN, AT
BRUGEREN IKKE MÅ SÆLGE, LICENSERE ELLER PÅ ANDEN MÅDE KOMMERCIALISERE DATAENE,
HVERKEN I DERES HELHED ELLER I UDDRAG. AL ANDEN BRUG AF DATAENE ELLER
KOMMUNIKATION MED ANDRE SYSTEMER FRA BRUGERENS SIDE ELLER FRA EN BRUGEREN
REPRÆSENTERENDE
PARTS
SIDE
SKAL
VÆRE
UNDERLAGT
EN
SÆRSKILT
LICENSERINGSORDNING
MED
ORIDION,
SOM
BLANDT
ANDET
SKAL
OMFATTE
HANDELSBETINGELSER, DER SKAL FORHANDLES I GOD TRO.
BRUGEREN ANERKENDER OG FORSTÅR, AT DATAENE LEVERES UDEN ÆNDRINGER, OG AT
ORIDION FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER, SÅVEL UDTRYKKELIGE SOM UNDERFORSTÅEDE,
HERUNDER GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. ORIDION
VIL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR OVERLAST ELLER SKADE PÅ PERSONER ELLER MATERIEL
ELLER IMMATERIEL EJENDOM, UANSET ÅRSAG. ORIDION FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR
FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SÆRLIGE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER
ANDRE LIGNENDE SKADER, UANSET HANDLINGENS FORM, I KONTRAKT, SKADEVOLDENDE
HANDLING (HERUNDER FORSØMMELIGHED), SOLIDARISK PRODUKTANSVAR ELLER ANDEN
JURIDISK ELLER RIMELIG TEORI, OGSÅ SELVOM ORIDION ER BLEVET ORIENTERET OM RISIKOEN
FOR DE PÅGÆLDENDE TAB ELLER SKADER.
Den engelske version er gældende i tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske og den oversatte version af
denne garanti og ansvarsfraskrivelse.
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Oridion Medical 1987 Ltd. ("Oridion Medical") Warranty for Oridion Monitors
THIS LIMITED WARRANTY applies to any patient monitor manufactured by Oridion Medical 1987 Ltd.
(“Oridion”), (“Products”). Subject to the limitations herein, Oridion warrants that Products, when delivered by
Oridion or its authorized distributor, for two (2) years following the delivery date, but no more than 27 months
following the date of production, will be free from defects in material and workmanship and will substantially
conform to published Oridion specifications for the respective Products and in effect at the time of manufacture.
This limited warranty excludes (i) Products purchased through unauthorized third parties; (ii) Products that have
been subject to misuse, mishandling, accident, alteration, neglect, unauthorized repair or installation; and
(iii) Products that have been used with accessory consumable products other than Oridion’s FilterLine™ products.
Furthermore, this limited warranty shall not apply to the use of Products in an application or environment that is not
within Oridion specifications or in the event of any act, error, neglect or default of Customer. Oridion at its sole
discretion will replace or repair the damaged Products. Customer may not return Products without first obtaining a
customer return material authorization (RMA) number from Oridion or one of the Authorized Service centers and a
copy of the Product purchase invoice.

Disclaimer
USER MAY USE THE PARAMETERS (INCLUDING ANY AND ALL REFERENCES TO CO 2, SPO2,
CURRENT INTEGRATED PULMONARY INDEX™ AND FUTURE AND RELATED INDICES AND
CONFIGURATIONS AND SIGNAL ALARM NOTIFICATIONS) WHICH APPEAR ON ORIDION'S PATIENT
MONITORING DEVICES AND/OR ORIDION’S COMMUNICATION PROTOCOL AND/OR ANY OUTPUT
IN REPORTS DOWNLOADED FROM ORIDION'S PATIENT MONITORING DEVICES TO PRINTERS OR
USB MEMORY STICKS OR APPROVED SYSTEMS ("DATA") SOLELY AND EXCLUSIVELY FOR THE
PURPOSE OF PATIENT CARE. USER ACKNOWLEDGES THAT DATA TRANSMITTED FROM
ORIDION'S PATIENT MONITORING DEVICES MAY NOT BE TRANSFERRED, INTERFACED,
EXCHANGED OR OTHERWISE TRANSMITTED AND THAT ORIDION ACCEPTS NO RESPONSIBILITY
WHATSOEVER FOR THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF DATA THAT HAS BEEN
TRANSFERRED, INTERFACED, EXCHANGED OR OTHERWISE TRANSMITTED. USER FURTHER
ACKNOWLEDGES THAT IT MAY NOT SELL, LICENSE OR OTHERWISE COMMERCIALIZE THE DATA,
IN WHOLE OR IN PART. ANY OTHER USE OF THE DATA OR INTERFACE WITH OTHER SYSTEMS,
WHETHER BY USER OR ANY PARTY ON ITS BEHALF, SHALL BE SUBJECT TO A SEPARATE
LICENSING ARRANGEMENT WITH ORIDION INCORPORATING, BUT NOT LIMITED TO,
COMMERCIAL TERMS TO BE NEGOTIATED IN GOOD FAITH.
USER ACKNOWLEDGES AND UNDERSTANDS THAT THE DATA IS PROVIDED “AS-IS” AND THAT
ORIDION DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. ORIDION WILL NOT BE LIABLE
FOR ANY INJURIES OR DAMAGES TO ANY PERSONS OR TANGIBLE OR INTANGIBLE PROPERTY
RESULTING FROM ANY CAUSE WHATSOEVER. ORIDION DISCLAIMS ANY AND ALL LIABILITY
FOR DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR OTHER SIMILAR DAMAGES
REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION WHETHER IN CONTRACT, TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE), STRICT PRODUCT LIABILITY OR ANY OTHER LEGAL OR EQUITABLE THEORY,
EVEN IF ORIDION HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH LOSSES OR DAMAGES.
In case of discrepancy between the English and translated version of this warranty and disclaimer, the English
version shall prevail.
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Sikkerhedsoplysninger
Advarsler
Definitioner

Gennemlæs af hensyn til en korrekt og sikker anvendelse af Capnostream™20p monitor omhyggeligt denne
betjeningsvejledning og brugsanvisningen, der følger med Microstream™ etCO2-tilbehøret (FilterLine™) og
SpO2-sensorerne. Det er nødvendigt, at brugere af monitoren fuldt ud forstår og nøje overholder disse
anvisninger, forholdsregler med fremhævet skrift og specifikationer.

Advarsler
Generelle oplysninger
ADVARSEL:

Hvis du er i tvivl om nøjagtigheden af en måling, skal du først kontrollere patientens
vitalværdier ad anden vej, og derpå sørge for at monitoren fungerer korrekt.

ADVARSEL:

Enheden må ikke anvendes som apnømonitor.

ADVARSEL:

Enheden skal betragtes som en enhed til tidlig varsling. Da der er indiceret en tendens til
deoxygenering af patienten, bør blodprøver også analyseres af et laboratorie-oximeter med
henblik på en fuldstændig forståelse af patientens tilstand.

ADVARSEL:

Af hensyn til patientens sikkerhed må monitoren ikke placeres i en stilling, der kan
medføre, at den falder ned over patienten.

ADVARSEL:

Kablerne til patienten anbringes omhyggeligt (SpO2 sensor og FilterLine™) for at mindske
risikoen for, at patienten vikles ind i dem eller kvæles.

ADVARSEL:

Løft ikke monitoren op i SpO2 sensorkablet eller FilterLine™, da disse kan løsne sig fra
monitoren, så monitoren falder ned over patienten.

ADVARSEL:

Monitoren må ikke bruges ved siden af eller stables med andet udstyr. Hvis det er
nødvendigt at bruge monitoren således, skal den holdes under opsyn for at bekræfte normal
drift i den konfiguration, som den anvendes i.

ADVARSEL:

For at sikre nøjagtig ydelse og forhindre apparatursvigt må monitoren ikke udsættes for
ekstrem fugt, f.eks. regn.

ADVARSEL:

Brugen af tilbehør, transducere, sensorer og kabler ud over de specificerede kan resultere i
øget emission og/eller nedsat immunitet af udstyret og/eller systemet.

ADVARSEL:

Genbrug af tilbehør til engangsbrug kan udgøre en risiko for krydskontaminering af
patienten eller beskadige monitorens funktion.

ADVARSEL:

CO2-aflæsninger, respirationsfrekvens, pulsoximetriaflæsninger og pulssignaler kan blive
påvirket af sensorapplikationsfejl, visse forhold i det omgivende miljø og visse
patientforhold.

ADVARSEL:

Monitoren er en ordineringsenhed og må kun betjenes af kvalificeret sundhedspersonale.

ADVARSEL:

Det er ikke tilladt at foretage ændringer på dette udstyr.

ADVARSEL:

Hvis der ikke foretages kalibrering, som angivet i den relevante servicevejledning, kan
monitoren være ude af kalibrering. En monitor, der ikke er kalibreret, kan vise unøjagtige
resultater.
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Advarsler

ADVARSEL:

Hvis tilslutningsporten til udstødning virker beskadiget, må enheden ikke bruges med
anæstesigas.

Bemærk: Enheder, der sluttes til monitoren, skal altid være godkendte til medicinsk brug.
Bemærk: Nøjagtig visning af følgende parametre er nødvendig for at opfylde enhedens væsentlige
funktion: Kuldioxidniveau ved udåndet vejrtrækning (CO2) og respirationsfrekvens ved
overvågning med kapnograf samt arteriel iltmætning af blod (SpO 2) og pulsfrekvens ved
overvågning med pulsoximetri. Hvis patienten overvåges med begge funktioner, vises alle
disse parametre.

MR-scanning
ADVARSEL:

Oximetrisensorer må ikke anvendes under magnetisk resonansscanning (MR-scanning).
Ledningsstrøm kan forårsage brandsår. Sensorerne kan påvirke MR-billedet, og MRenheden kan påvirke oximetrimålingernes nøjagtighed.

ADVARSEL:

Brug ikke FilterLine™ H Set Infant/Neonatal (FilterLine H-sæt spædbarn/neonatal) under
MR-scanning. Hvis FilterLine™ H Set spædbarn/neonatal anvendes under MR-scanning,
kan patienten komme til skade.

FORSIGTIG:

Under MR-scanning skal monitoren være placeret uden for MR-rummet. Når monitoren
befinder sig uden for MR-rummet, kan etCO2-overvågning gennemføres ved hjælp af
FilterLine™ XL. (Se Overvågning af CO2 under MR-scanning på side 56.)

FORSIGTIG:

Brug af CO2-prøveudtagning med H i navnet (hvilket angiver, at anvendelsesområdet er
befugtede omgivelser) under en MR-scanning kan forårsage interferens. Det anbefales at
bruge prøvetagningsslanger uden H i navnet. Der findes en oversigt over
H-prøvetagningsslanger i Microstream™ EtCO2-forbrugsvarer på side 146.

Brug af monitor med defibrillatorer:
ADVARSEL:

Alle kabler og slanger, herunder SpO2 sensorer og CO2 prøveudtagningslinjer, skal holdes
fri af defibrillatoren og dens elektroder, og bør ikke køre mellem, ved siden af eller
overlappende elektroder og elektrodeledninger for at reducere potentiel interferens mellem
monitoren og defibrilleringsudstyret.

ADVARSEL:

Alle SpO2-sensorer skal være helt intakte og ubeskadigede, for at der kan bruges en
defibrillator med monitoren.

Alarmer
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ADVARSEL:

Sluk ikke for den hørbare alarm, hvis der er risiko for, at patientens sikkerhed derved
kompromitteres.

ADVARSEL:

Reagér altid omgående på en systemalarm, da patienten måske ikke overvåges under visse
alarmtilstande.

ADVARSEL:

Før hver enkelt brug skal det altid bekræftes, at alarmgrænserne er hensigtsmæssige for den
patient, der overvåges.

ADVARSEL:

Kontrollér, hvor længe den hørbare alarm er stille, før der midlertidigt slukkes for de
akustiske alarmer.

ADVARSEL:

Lydtrykniveauer for hørbare alarmsignaler, som er mindre end omgivende lydniveauer, kan
forhindre operatøren i at være opmærksom på alarmtilstande.

FORSIGTIG:

Hvis alarmbegrænsninger sættes til meget høje eller lave niveauer, kan det hæmme
alarmsystemets effektivitet.

Transportabel monitor til sengesiden kapnograf/pulsoximeter

Advarsler

Brandfare
ADVARSEL:

Slut gasudtagene til et evakueringssystem, hvis monitoren anvendes med anæstetika,
lattergas eller høje koncentrationer af ilt.

ADVARSEL:

Monitoren er ikke egnet til brug ved tilstedeværelse af brændbare anæstesiblandinger, som
indeholder luft, ilt eller lattergas.

ADVARSEL:

FilterLine™ kan antændes ved tilstedeværelse af O2, når den udsættes direkte for laser,
ESU-udstyr eller stærk varme. Når der udføres hoved- og nakkeprocedurer, der involverer
laser, elektrokirurgisk udstyr eller høj varme, skal der udvises forsigtighed, så man undgår
brændbarhed af FilterLine™ og omgivende afdækninger.

El-oplysninger
ADVARSEL:

For at beskytte mod fare for elektrisk stød må monitorens afdækning kun fjernes af
kvalificeret servicepersonale. Der er ingen dele i instrumentet, som brugeren selv kan
reparere.

ADVARSEL:

For at beskytte patienten mod elektrisk strøm, må der kun tilsluttes andet udstyr med elisolerede kredsløb.

ADVARSEL:

Enheden må udelukkende tilsluttes et trebenet, jordet udtag i hospitalsklasse. Det trebenede
stik skal sættes i et korrekt installeret trebenet udtag. Hvis et trebenet udtag ikke er
tilgængeligt, skal en kvalificeret elektriker installere et i overensstemmelse med de
gældende elektriske regler. Fjern under ingen omstændigheder jordlederen fra strømstikket.
Brug ikke forlængerledninger eller adaptere af nogen type. Strømledning og -stik skal være
intakte og ubeskadigede. Dette udstyr må kun sluttes til netstrøm med beskyttende
jordforbindelse for at undgå risiko for elektrisk stød.

ADVARSEL:

Sørg for, at monitoren sidder sådan, at dets netstik er lettilgængeligt og hurtigt kan
frakobles forsyningsnettet, når det er nødvendigt.

ADVARSEL:

Hvis der er tvivl om integriteten af beskyttelsesjordlederanordningen, skal enheden køres på
intern batteristrøm, indtil beskyttelseslederen for vekselstrømforsyningen er fuldt
funktionsdygtig.

ADVARSEL:

Må ikke tilsluttes en stikkontakt, som styres af en vægkontakt eller en lysdæmper.

ADVARSEL:

Mål enhedens lækstrøm, hver gang en ekstern enhed tilsluttes den serielle port.
Lækstrømmen må ikke overstige 100 mikroampere.

ADVARSEL:

Dette udstyr må kun sluttes til netstrøm med beskyttende jordforbindelse for at undgå risiko
for elektrisk stød.

ADVARSEL:

Når den ækvipotentielle jord på enhedens bagside (reference Fig. 7 - Capnostream™20p set
bagfra på side 30) skal anvendes, skal brugeren tilslutte stikket på en sådan måde, at
forbindelsen ikke kan afbrydes ved et uheld.

ADVARSEL:

På et anlæg, der har aftagelige potentialudligningsledere, kan den ækvipotentielle jord på
bagsiden af enheden (se Fig. 7 - Capnostream™20p set bagfra på side 30) anvendes til
valgfri forbindelse mellem Capnostream™20P og samleskinnen for potentialudligning af
den elektriske installation. Den ækvipotentielle jord på bagsiden af enheden må ikke bruges
som jordforbindelse.

ADVARSEL:

Tilslut altid først strømledningen til enheden, og tilslut derpå strømledningen til
stikkontakten.

FORSIGTIG:

Den elektriske installation i det rum eller den bygning, hvor monitoren skal anvendes, skal
opfylde de bestemmelser, der er specificeret af det land, hvor udstyret skal anvendes.

FORSIGTIG:

Sørg for, at strømledning, stik og kontakt er fri for hindringer i tilfælde af, at man hurtigt
har behov for at afbryde strømforsyningen.
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Definitioner

Elektromagnetisk interferens
Denne enhed er afprøvet, og det er konstateret, at den opfylder kravene til medicinsk udstyr i henhold til
standarden EN60601-1-2. Denne standard er udarbejdet med henblik på at yde rimelig beskyttelse mod skadelig
interferens i typiske medicinske installationer.
På grund af den udbredte brug af RF-transmissionsudstyr og andre kilder til elektrisk støj i hospitalsmiljøer
(f.eks. mobiltelefoner, mobile tovejsradioanlæg, el-apparater), er det imidlertid muligt, at et højt niveau af denne
form for interferens kan have en negativ indvirkning på dette produkts ydelse, især hvis produktet befinder sig i
umiddelbar nærhed af en sådan interferenskilde, eller hvis der er tale om en meget kraftig form for interferens.
ADVARSEL:

Betjening af højfrekvent elektrokirurgisk udstyr i nærheden af monitoren kan skabe
interferens i monitoren og give anledning til forkerte målinger.

ADVARSEL:

Brug ikke monitoren i forbindelse med kernespintomografi (MRT, NMR, NMT), da
monitorens funktion kan blive forstyrret.

ADVARSEL:

Bærbart RF-kommunikationsudstyr (herunder periferiudstyr som antennekabler og eksterne
antenner) bør ikke bruges tættere end 30 cm (12 tommer) på nogen del af
Capnostream™20p-monitoren, herunder dens kabler. I modsat fald kan det give anledning
til en forringelse af udstyrets ydeevne.

Bemærk: Dette udstyrs emissionsegenskaber gør det velegnet til brug i industriområder og på
hospitaler (EN 55011 klasse A). Hvis det bruges i et beboelsesområde (for hvilket der normalt
kræves EN 55011 klasse B), vil dette udstyr muligvis ikke give tilstrækkelig beskyttelse af
radiofrekvente kommunikationstjenester. Brugeren må muligvis træffe afhjælpende
foranstaltninger som f.eks. at flytte udstyret eller vende det i en anden retning.

Definitioner
Bemærk: Et Bemærk indsættes for at pege på procedurer eller betingelser, der ellers kan misfortolkes eller
overses, samt for at afklare tilsyneladende modstridende eller forvirrende situationer.
Forsigtig: Et Forsigtig indsættes for at henlede opmærksomheden på en procedure, som, hvis den ikke følges
præcist, kan føre til beskadigelse eller ødelæggelse af udstyret.
Advarsel: En Advarsel indsættes for at henlede opmærksomheden på farlige eller risikable forhold ved
betjeningen, rengøringen og vedligeholdelsen af udstyret, som kan medføre personskade på operatør eller
patient eller disses død.
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Kapitel 1

Om denne vejledning
Oversigt
Beregnet anvendelse
Specifikke indikationer for brug
Hvem bør læse denne vejledning
Kontakt til teknisk support
Symboler

Oversigt
Denne vejledning giver anvisninger for opsætning og betjening af Capnostream™20p-monitoren.
Capnostream™20p er en transportabel monitor til monitorering ved sengesiden, som løbende monitorerer en
patients:

•
•
•
•
•

sluttidale kuldioxid (etCO2) - niveau af kuldioxid i udåndet luft.
respirationsfrekvens (RR).
kuldioxidfraktion ved inspiration (FiCO2) - niveau af kuldioxid til stede under indånding.
oxygensaturation (SpO2).
pulsfrekvens (PR).

Enheden giver også en værdi for Integrated Pulmonary Index™ (i det følgende kaldet IPI), som er en numerisk
værdi, der integrerer fire vigtige parametre, som Capnostream™20p måler med henblik på at give en enkel
indikation af patientens ventilatoriske status. De integrerede parametre er etCO2, RR, SpO2 og PR. Det er kun
disse fire parametre anvendes til beregning af IPI; andre parametre tages ikke i betragtning.
Desuden giver enheden værdier for apnøer pr. time (A/t) og et oxygen-desaturationsindeks (ODI), der anvendes
som hjælp til at identificere og kvantificere apnø- og oxygendesaturationshændelser hos patienter over 22 år, og
som bestemmes på følgende måde:

•

•

A/hr (A/t): en tælling af antal pauser i vejrtrækningen (på mindst 10 sekunder), som patienten
har oplevet, enten i løbet af den seneste time (på skærmen Home (Hjem)) eller gennemsnitligt
antal pauser pr. time i løbet af et tidsrum (på Apnea and O2 Desaturation (Apnø og O2desaturation)-skærmen).
ODI: antal gange, hvor SpO2-værdien er faldet 4 % eller mere fra baseline og er kommet tilbage
på baseline i løbet af 240 sekunder eller mindre, enten i løbet af den seneste time (på skærmen
Home) eller gennemsnitligt antal fald pr. time i løbet af et tidsrum (på skærmen Apnea and O2
Desaturation).

A/t- og ODI-indeksene kan ikke fås hos alle vores forhandlere. Kontakt Capnographyinfo@covidien.com, hvis
du ønsker at udstyre din enhed med A/t- og ODI-funktionen..
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Beregnet anvendelse

Beregnet anvendelse
Den kombinerede kapnograf/pulsoximeter-monitor Capnostream™20p og dens tilbehør er beregnet til at
forsyne professionelt uddannede sundhedspersoner med kontinuerlig, ikke-invasiv måling og monitorering af
kuldioxidkoncentrationen i expireret og inspireret luft samt respirationsfrekvensen foruden kontinuerlig ikkeinvasiv monitorering af det arterielle hæmoglobins funktionelle oxygensaturation (SpO2) og pulsfrekvensen.
Den er beregnet til brug på neonatale, pædiatriske og voksne patienter på hospitaler, hospitalslignende faciliteter
og under transport internt på hospitaler.
Capnostream™20p må udelukkkende betjenes af kvalificeret sundhedspersonale.
Capnostream™20p monitor giver lægen et integreret lungeindeks (IPI). IPI bygger på fire parametre, som
tilvejebringes af monitoren: sluttidal kuldioxid, respirationsfrekvens, oxygensaturation og pulsfrekvens. IPI er et
enkeltindeks for en voksen eller pædiatrisk patients ventilatoriske status, som vises på en skala fra 1 til 10, hvor
10 står for optimal lungestatus. IPI-monitoreringen viser en enkeltværdi, som repræsenterer patientens
lungeparametre og advarer lægen om ændringer i patientens lungestatus.
IPI er et supplement til – og er ikke beregnet til at erstatte – overvågning af vitalværdier.

Specifikke indikationer for brug
En yderligere monitorindikation er at levere oplysninger til hjælp for identificering af apnø- og
oxygendesaturationshændelser hos voksne patienter (fra 22 år og opefter) på hospitalers intensivafdelinger og
almindelige hospitalsafdelinger gennem rapportering af disse hændelser og beregning af de dermed forbundne
antal apnøer pr. time (A/t) og det dermed forbundne oxygen-desaturationsindeks (ODI).

Hvem bør læse denne vejledning
Denne vejledning skal læses af:

•
•
•
•

Sundhedsfagfolk, der skal anvende Capnostream™20p.
Udstyrschefer med ansvar for at sikre, at udstyret opfylder institutionens principper.
Forskere eller laboratoriemedarbejdere, der skal downloade patientdata.
Tekniske eksperter, der skal tilslutte Capnostream™20p. til en computer via RS-232-interfacet.

ADVARSEL:

I USA må denne enhed i henhold til gældende lov kun forhandles eller ordineres af en læge.

Kontakt til teknisk support
I tilfælde af tekniske problemer med relation til Capnostream™20p.-monitoren bedes du kontakte Medtronic
teknisk support som følger:
Nordamerika: Tlf.: 1-888-ORIDION (674-3466), fax: (781) 453-2722; uden for Nordamerika:
Tlf.: + (972) 2-589-9104, fax: + (972) 2-582-8868; e-mail: Capnographytechnicalsupport@medtronic.com.
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Symboler
Nedenstående symboler vises på monitorens ramme.
Tabel 1 - Symboler, der vises på monitoren

Symbol

Beskrivelse
Monitorens ON/OFF (tænd/sluk) -knap

Indikator for vekselstrøm slået TIL

Indikator for ENHED TÆNDT

Valg af hændelse

Indlæggelse/udskrivelse af patient

Pumpe fra

Sluk midlertidigt for alarmer

Defibrillatorsikret udstyr af type BF
Gasindtag
Gasudtag
Ækvipotential jord
Port til tilslutning af USB-flashhukommelse.

CE-mærkning

Udelukkende receptpligtig
Direktiv vedrørende bortskaffelse af elektrisk
og elektronisk udstyr

Følg brugsanvisningen
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Indledning

Kapitel 2

Teknologisk overblik
Indledning
Funktioner
Teknologisk overblik

Indledning
Capnostream™20p-monitor til monitorering ved sengesiden giver nøjagtig, kontinuerlig kapnografisk og
pulsoximetrisk monitorering for intuberede og ikke-intuberede patienter, fra neonatale til voksne. Ved hjælp af
Microstream™-teknologi, patenteret FilterLine™ etCO2-tilbehør og pulsoximetrisk teknologi giver
Capnostream™20p mulighed for simultan, ”problemfri” monitorering af etCO2 og SpO2.

Funktioner

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monitor med to parametre til understøttelse af den aktuelle plejestandard gennem
tilvejebringelse af CO2- og SpO2-målinger
Integrated Pulmonary Index™ (IPI), som giver en enkel, klar og omfattende indikation af en
patients ventilatoriske status og trends
Apnøer pr. time og oxygen-desaturationsindeks, indeks, der anvendes som hjælp til at
identificere og kvantificere apnø- og oxygendesaturationshændelser (hvis de er til rådighed)
Enkel brugerflade med farveskærm
Adgang til rutinefunktioner opnås med 2 klik
72-timers tendenser til gennemgang af patienthistorik
Alarmoversigt, som nås med ét klik
SARA™ (Smart Alarm for Respiratory Analysis (smart-alarm til respirationsanalyse)), en
indlejret Smart Capnography-alarmstyringsteknologi, som reducerer klinisk uvæsentlige
alarmer
Markering af hændelser med henblik på at sammenholde hændelser og indgift af medicin med
ændringer i patientstatus
Registrering af cases som hjælp til at organisere patientjournaler
Nurse call (kaldefunktion)
Valgfri intern printer
USB-udgang til overførsel af patientdata til USB-flashhukommelsesenheder
Analog udgang til brug i søvnlaboratorier og andre laboratoriemiljøer
RS-232-port til dataoverførsel

Teknologisk overblik
Dette afsnit giver et grundlæggende overblik over kapnografi og pulsoximetri.
Hvad er kapnografi?
Kapnografi er en ikke-invasiv metode til overvågning af niveauet af kuldioxid i eksspireret luft (EtCO2) med
henblik på vurdering af en patients ventilatoriske status.
20
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Teknologisk overblik

Capnostream™20p anvender Microstream™ non-dispersiv infrarød (NDIR) spektroskopi til kontinuerlig
måling af mængden af CO2 ved hver vejrtrækning, mængden af CO2, der er til stede ved expirationens slutning
(etCO2), mængden af CO2, der er til stede ved inspiration (FiCO2), og respirationsfrekvensen.
Infrarød spektroskopi anvendes til at måle molekylekoncentrationen, der absorberer infrarødt lys. Da
absorptionen er proportional med koncentrationen af det absorberende molekyle, kan koncentrationen
bestemmes ved at sammenligne den med koncentrationen på en kendt standard.
Microstream™ etCO2-tilbehøret tilfører en prøve af de inspirerede og expirerede gasser fra respiratortilbehøret
eller direkte fra patienten (via en oral-nasal kanyle) til monitoren til måling af CO2. Fugt og patientsekretioner
udtrækkes af prøven, mens faconen på CO2-kurven opretholdes.
Den 50 ml/min. prøveflowhastighed reducerer akkumulering af væske og sekretion, således at risikoen for at
prøvebanen tilstoppes i fugtige intensivafdelingsmiljøer formindskes.
Når gasprøven er kommet ind i Microstream™ CO2-sensoren, løber den igennem en mikro-prøvecelle
(15 mikroliter). Denne uhyre lille mængde skylles hurtigt væk og muliggør hurtig stigetid og nøjagtige CO2målinger selv ved høje respirationsfrekvenser.
Microbeam IR-kilden oplyser mikroprøvecellen og referencecellen. Denne IR-lyskilde genererer kun de særlige
bølgelængder, der er karakteristiske for CO2-absorptionsspektret. Ingen kompensationer er derfor nødvendige,
når der forefindes forskellige koncentrationer af N2O, O2, anæstetiske midler og vanddamp i den indåndede og
udåndede respiration. IR-strålingen, der passerer gennem mikroprøvecellen, og IR-strålingen, der passerer
gennem referencecellen, måles af IR-detektorerne.
Mikroprocessoren i monitoren beregner CO2-koncentrationen gennem sammenligning af signalerne fra de to
detektorer.
Hvad er pulsoximetri?
Pulsoximetri bygger på følgende:

•
•

Forskellen i oxyhæmoglobins og deoxyhæmoglobins absorption af rødt og infrarødt lys
(spektrofotometri)
Ændringer i mængden af arterielt blod i væv i løbet af pulscyklen (pletysmografi) og dermed
blodets lysabsorption.

Et pulsoximeter bestemmer oxygensaturationen ved spotmåling (SpO2) ved at sende rødt og infrarødt lys ind i
en arteriolær karbane og måle ændringer i lysabsorptionen under pulscyklen. Oximetrisensoren er udstyret med
effektsvage røde og infrarøde lysdioder (LED'er), der fungerer som lyskilder, og en fotodiode, der fungerer som
fotodetektor.
Da lysabsorptionen er forskellig for oxyhæmoglobin og deoxyhæmoglobin, er den mængde af rødt og infrarødt
lys, der absorberes af blodet, afhængig af hæmoglobinets oxygensaturation. For at identificere
oxygensaturationen for arteriel hæmoglobin anvender monitoren den arterielle strømnings pulsmæssige natur.
Under en systole kommer en ny puls af arterieblod ind i det vaskulære leje, og blodmængden og lysabsorptionen
forøges. I diastole når blodmængden og lysabsorptionen deres laveste punkt. Monitoren baserer sine SpO2målinger på forskellen mellem den højeste og den laveste absorption (målinger ved systole og diastole). Ved at
fokusere på lysabsorptionen i det arterielle pulsblod elimineres effekterne af ikke-pulsmæssig absorption i f.eks.
væv, knogler og veneblod.
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Udpakning og inspektion
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Kapitel 3

Capnostream™20p-monitoren
Udpakning og inspektion
Isætning af batteripakken
Montering af monitoren
Opsætning af periodisk vedligeholdelse
Ekstraudstyr
Knapper, indikatorer og tilslutninger
Frontpanelets betjeningsknapper
Sådan tændes monitoren
Billedskærmens standardsektioner
Home-skærm med numerisk visning
Afbryd betjening af monitoren
Skærmnavigation
Indstilling af dato, tid, sprog og andre indstillinger
Timeout for skærmbilleder
Capnostream™20p: driftstjekliste

Dette kapitel indeholder en beskrivelse af monitorens fysiske komponenter og beskriver, hvordan monitoren
sættes op, så den er klar til brug.
I slutningen af dette kapitel findes Capnostream™20p-driftstjeklisten, som skal gøre det lettere at foretage
installation, opsætning og den første brug. Tag en fotokopi af tjeklisten fra vejledningen, og sæt flueben ud for
trinene på tjeklisten, efterhånden som opsætningen af monitoren skrider frem.

Udpakning og inspektion
Pak monitoren ud, og kontrollér alle komponenterne før udførelse af yderligere procedurer.
 SÅDAN UDPAKKES OG INSPICERES MONITOREN:
1. Tag forsigtigt Capnostream™20p-monitoren og tilbehøret ud af kassen.
2. Kontrollér, at artiklerne på den medfølgende pakkeliste er til stede:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Capnostream™20p-monitor
Betjeningsvejledning
To 3,15 A flink-sikringer med lille sandsynlighed for brud
FilterLine™-startsæt
Netledning
SpO2-sensorpakke
SpO2-forlængerkabel
Printerpapirrulle (én installeret og én ekstra rulle)
Batteripakke
Cd med supplerende dokumentation (RS-232 Capnostream dataoverførselsprotokoller,
anvendelsesnoten angående overførsel af patientdata samt denne vejledning på yderligere
sprog)
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3. Efterse hver komponent.
Kontakt den lokale repræsentant, hvis komponenter er beskadigede eller mangler.
Bemærk: Når monitoren pakkes ud, skal emballageaffald bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser
angående bortskaffelse af emballage.

Isætning af batteripakken
ADVARSEL:

Enheden skal altid anvendes med batteriet isat, så der er backup-strøm i tilfælde af en
forbigående eller midlertidig strømafbrydelse.

ADVARSEL:

Batterilågen skal altid være lukket under drift, eller når enheden er tilsluttet vekselstrøm.

Monitoren kører på vekselstrøm eller på et batteri. Den er udstyret med en genopladelig lithium-ionbatteripakke. Åbn batteridækslet på siden af monitoren som vist nedenfor for at isætte batteripakken.

Batteristikkontakt
Holdeklap

Låge til batterirum

Fig. 1 - Isætning af batteripakken

 SÅDAN ISÆTTES BATTERIPAKKEN:
1. Skub de to skyderigler på lemmen til batterirummet indad, og åbn lemmen til batterirummet.
2. Hold batteripakken med ledningerne til venstre, drej holdeklappen op til vandret position, og sæt
batteripakken ind i monitoren.
3. Skub batteripakken helt ind.
4. Hold batteriet trykket ind, og lås det i denne position ved at føre holdeklappen tilbage til lodret position.
5. Sæt batteristikket i batterikontakten, idet det sikres, at siden med de udstående riller er til højre, så stikket
passer i kontakten. Skub ledningerne tilbage ind i monitoren.
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Isætning af batteripakken

Holdeklap
Batteristikkontakt

Fig. 2 - Batteripakke på nært hold

6. Anbring flapperne på lemmen til batterirummet ud for åbningerne i monitorens kabinet, luk lemmen, og
skub de to skyderigler udad.
7. Oplad batteripakken inden første brug ved at anbringe batteripakken i monitoren og tilslutte monitoren uden
at monitoren aktiveres. Batteriet oplades derefter inden for ca. 12 timer. Når batteripakken er opladet, kan du
starte monitoren og begynde at bruge den. Hvis .monitoren ikke er tilsluttet strøm, kan den ikke køre på den
batteripakke, der følger med monitoren, før den er opladet.
Kontrollér, at batteripakken er fuldt opladet, før brug af monitoren uden vekselstrøm. En fuldt opladet
batteripakke giver 2,5 times drift (uden brug af printer). Når monitoren tilsluttes lysnettet, oplades batteripakken
automatisk. Det varer ca. 12 time at oplade en tom batteripakke helt.
Kontrollér, når du begynder at bruge monitoren, at batteriikonet nederst til venstre på monitorskærmen
indikerer, at batteriet er fuldt. Se Test af batteri og vekselstrømtilslutning nedenfor for at få nærmere
oplysninger.
Hvis der ikke er isat nogen batteripakke, vises ikonet Intet batteri
på skærmen, og den orienterende
meddelelse NO BATTERY INSTALLED (intet batteri installeret). Den bedste praksis er at slukke for
monitoren, inden batteriet installeres eller udskiftes.
ADVARSEL:

Der bør altid være installeret et udskifteligt batteri i enheden. Hvis batteriet ikke er sat i,
fungerer enheden korrekt på vekselstrøm, men hvis vekselstrømmen af den ene eller anden
årsag svigter, vil monitoren ikke virke.

ADVARSEL:

Batteriet udskiftes ved først at slukke for monitoren og derpå trækket enhedens stik ud af
stikkontakten. Forsøg ikke at frakoble eller tilslutte et batteri, mens enheden er tændt eller
tilsluttet vekselstrøm.

Bemærk: Hvis batteriet ikke er fuldt opladet, vil batteriikonet indikere batteriets ladeniveau.

Test af batteri og vekselstrømtilslutning
Batteripakkens ladeniveau og vekselstrømsforbindelsen bør kontrolleres før hver brug.
 SÅDAN TESTES BATTERIET:
1. Tænd monitoren ved at trykke på ON/OFF (tænd/sluk)

-knappen.

2. Iagttag batteriikonniveauet i skærmens nederste venstre hjørne.

Indikator for
batteriladeniveau

Fig. 3 - Menulinje med batteriladeniveau

3. Hvis du i forvejen har foretaget en fuld opladning af batteriet, skal batteriikonet indikere, at batteriet er fuldt.
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Bemærk: Som led i monitorens opstart vil indikatoren for batteriladeniveau vise fuldt niveau i ca.
15 sekunder, efter at monitoren er blevet tændt. Derefter opdaterer monitoren indikatoren for
batteriladeniveau, så den viser det reelle batteriniveau.

Genoplad batteripakken, når den vejledende meddelelse BATTERY LOW (lavt batteriniveau) vises på
skærmen. Kontrollér, at monitoren er tilsluttet vekselstrømsnettet, når batteriet skal genoplades. Den orange
vekselstrømindikator på monitorens frontpanel

lyser.

Bekræft altid normal drift ved at kontrollere, at det orange vekselstrømindikatorlys er tændt under brug af
monitoren. Det sikrer, at batteriet oplades under brug, og at monitoren er klar i tilfælde af en strømafbrydelse
eller en patientoverførsel. Hvis en patient skal overføres til et andet sted, kan enheden afbrydes fra
vekselstrømsnettet og transporteres sammen med patienten. Vær omhyggelig med at tilslutte monitoren til
vekselstrømsnettet igen efter overførslen.
Håndtering af batteripakken
FORSIGTIG:

Læg ikke batteripakken i vand, da det kan forårsage funktionssvigt.

FORSIGTIG:

For at undgå mulig overophedning, brand eller brud på batteripakken må denne
udelukkende genoplades i monitoren.

Opbevaring af batteriet
Batteripakken skal opbevares på et koldt, tørt sted, der ikke er indeni monitoren. Dens opladning aftager med
tiden. Genoplad batteriet før brug for at bringe batteripakken op på fuld effekt igen. Batteriet skal mindst have
en fuld opladning hver 3. måned. Opbevares ved -20 til 25 °C.
FORSIGTIG:

Oplagring eller transport af monitoren under miljøbetingelser, der ligger uden for de i
specifikationen anførte betingelser, vil påvirke monitorens ydelse og forårsage skade på
batteriet og/eller monitoren.

Bortskaffelse af batteriet
FORSIGTIG:

Bortskaf ikke batteripakken ved at brænde den, da den kan eksplodere.

Overhold de stedlige reglementer og instrukser vedrørende bortskaffelse eller genbrug af batterier.
Anvendelse af batteri og strøm
Hvis strømmen svigter, når monitoren kører på vekselstrøm, skifter den automatisk til den interne batteripakke
for at få strøm derfra. Denne backup-strøm vil alt efter batteriets kapacitet vare i op til 2,5 timer. Monitoren
bibeholder sine indstillinger, inklusive alarmindstillinger, mens den kører på batteri. Hvis de aktuelle
indstillinger er fastsat i institutionens standardindstillinger, vil disse indstillinger forblive i monitorens
hukommelse, selvom monitoren slet ikke modtager strøm, og vil være tilgængelig, når der tændes for skærmen
igen. Tilsvarende vil trenddata i enheden forblive i monitorens hukommelse, selvom monitoren slet ikke
modtager strøm, og vil være tilgængelige, når der tændes for skærmen igen.
Det orange vekselstrømindikatorlys er tændt, når monitoren kører på en ekstern strømkilde, uden relation til
batteripakkens status.
Den grønne indikator for tilkoblet strøm lyser, når monitoren er tændt.
Hvis det orange vekselstrømindikatorlys er slukket, og den grønne indikator for tilkoblet strøm lyser, kører
monitoren på batteripakken.
Under opladning viser ikonen batteripakkens omtrentlige opladningsniveau. En vejledende meddelelse,
BATTERY LOW (lavt batteriniveau), kommer frem, når der er ca. 15 minutter tilbage af batteriladningen
(svarende til 14,0 V).
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Montering af monitoren
Bunden af Capnostream™20p-enheden er udformet, så den passer til en 100 mm monteringsplade i henhold til
VESA™*-standarden. (Et eksempel er GCX-modellens monteringsplade FLP-002-17C, der passer til GCXmodellens rullestativ RS-0006-64D). VESA™*-monteringspladen kan bestilles hos Medtronic; varenummeret
er 010713. Se de relevante brugsanvisninger til disse produkter.

Gummifødder (4)

Monteringshuller (4)

Fig. 4 - Monitorens bund

FORSIGTIG:

Fjern ikke gummifødderne fra bunden af monitoren. Gummifødderne er nødvendige, når
monitoren bruges på et bord, for at forhindre uønsket bevægelse af monitoren under brug.
Selvom gummifødderne ikke aktuelt er i brug, anbefales det, at du lader dem sidde med
henblik på senere behov.

Opsætning af periodisk vedligeholdelse
Registrer monitoren med dens periodiske kalibreringsprocedure i databasen for periodisk vedligeholdelse, hvis
institutionen har en sådan database. Kalibrering skal foretages efter de første 1.200 timers brug (eller
12 måneder, afhængigt af, hvad der kommer først) og derefter for hver 4.000 timers brug (eller 12 måneder,
afhængigt af, hvad der kommer først). Antallet af driftstimer vises umiddelbart efter, at monitoren tændes, og på
monitorens serviceskærm. Se Vedligeholdelse og fejlfinding på side 119for at få flere oplysninger om
kalibrering og andre vedligeholdelsesprocedurer.
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Ekstraudstyr
Tilgængeligt tilbehør
Se listen over tilgængeligt tilbehør til Capnostream™20p nedenfor.
Tabel 2 - Tilbehør til Capnostream™20p

Tilbehør

Medtronic
varenummer

Brug

Papir (6 ruller)

010516

Papiret passer til den integrerede printer på
Capnostream™20p . Monitoren leveres med
én papirrulle og én reservepapirrulle. Se
Udskiftning af printerpapirrulle på side 123
vedr. isætning af papir.

Adapterplade til montering
(VESA™*)

010713

Bruges til montering af Capnostream™20p på
GCX-rullestativer og andre
monteringsanordninger. Se Montering af
monitoren på side 26 vedr.
monteringsvejledning.

Stangklemme med hurtig
frigørelse

011782

Klemmen passer til stangbeslag
(stangdiameter 19 mm [0,75"] til 38 mm [1,5"])
eller skinnebeslag (skinnestørrelse 10 mm
[0,39"] x 25 mm [0,98"]).
Med mekanisme til hurtig frigørelse.
Adapterplade til montering medfølger.

Rullestativ med kurv

Lagerføres ikke af
Medtronic

GCX model RS-0006-64D
96 mm [38"] stolpe til rullestativsæt med 13
mm [5"] monteringsplade – med: 53 mm [21"]
basis, 10 mm [4"] hjul, 4,5 kg [10 lb]
kontravægt, håndtag og 15 mm [6"] kurv
Monteringspladen er påkrævet til brug af
rullestativet.

Monteringsadapter til
Bernoulli-sender

011892

Anvendes sammen med et Bernoulli/Oxinethospitalssystem Se Drift med
hospitalspatientdatasystemer på side 117.

Batteripakke

BP01000

Se Isætning af batteripakken på side 23 vedr.
isætning af batteriet.

Kaldefunktionskabel

011149

Kabellængde 3,5 meter: Kablet leveres
utermineret, så det kan tilpasses
kaldeanlægget. Se Brug af kaldefunktionen på
side 114 vedr. installationsvejledning.

Digital/analog (D/A)-kabel

PM20ACB

Anvendes til overførsel af data fra
Capnostream™20p til en analog enhed som
f.eks. en polysomnograf. Se Udlæsning af
analogedata med Capnostream på side 108
vedr. installationsvejledning.

USA-strømledning

014256

Europæisk strømledning

014255

Plade til montering af monitoren
Monteringssættet indeholder en VESA™*-monteringsadapter, 100 x 100 mm til 75 x 75 mm, som kan sættes på
bunden af monitoren som beskrevet ovenfor. Dermed kan monitoren monteres på en lang række GCX-stativer
og beslag, herunder GCX-modellens rullestativ RS-0006-64D. Kontakt GCX (www.gcx.com), hvis du ønsker
flere oplysninger om deres løsninger til montering af monitoren.
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Knapper, indikatorer og tilslutninger

Bemærk, at det ved montering af monitoren på et rullestativ eller andet stangbeslag af hensyn til stabiliteten er
vigtigt at bruge et stativ, der har en hjulbasis med en diameter på mindst 53,5 cm (21").
Printerpapir
Monitoren benytter termoprinterpapir med nedenstående specifikationer:
Tabel 3 - Specifikationer for printerpapir

Komponent

Værdi

Papirbredde

58 mm (2 ¼")

Diameter, papirrulle (maks.)

40 mm ( 1 1/2")

Papirlængde (maks.)

15,2 meter (50 fod)

Bemærk: Nogle producenter bruger en anden papirtykkelse, så en rulle på 15,2 meter fra en anden
producent vil muligvis overskride diameter-maksimumgrænsen og ikke passe i monitoren.

Reservepapirruller, der opfylder specifikationerne, kan anskaffes hos Medtronic (varenummer 010516 for en
pakning med 6 ruller) eller i Nordamerika hos www.thermalpaperdirect.com (modelnummer 22550).

Knapper, indikatorer og tilslutninger
Nedenfor ses monitoren forfra, bagfra og fra siden med visning af display, betjeningsknapper og
tilslutningspunkter for eksterne enheder.
Monitoren set forfra
Monitorens frontpanel indeholder billedskærmen, handlingsknapperne og styreknappen.

12

1

11

10

2

3

5
6
8
7
9
Fig. 5 - Capnostream™20p set forfra

4

Tabel 4 - Capnostream set forfra indeholder en liste over de nummererede dele.
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Frontpanelets betjeningsknapper

Tabel 4 - Capnostream set forfra

Etikette

Betegnelse

Beskrivelse

Etikette

Betegnelse

Beskrivelse

1

Monitor ON/OFF
(tænd/sluk)

Afbryderknap

7

Knap for
midlertidig
alarmlydpause

Deaktiverer lydalarmen
midlertidigt i to minutter.

2

Vekselstrømsindikator

Orange lampe

8

Rød alarmindikator

Indikator, der blinker
under højprioritetsalarmer
(se Højprioritetsalarmer
på side 74).

3

Indikator for monitor
tændt

Grøn lampe

9

Gul alarmindikator

Indikator, der lyser eller
blinker afhængigt af
alarmstatus (se
Alarmvisning på side 70).

4

Hændelsesknap

Starter processen med at
placere en markør for
enten Hurtige eller
Detaljerede hændelser i
trend-dataene.

10

Styreknap

Drejeknap, som bruges til
at navigere på skærmen
og vælge en funktion, når
der trykkes på den.

5

Knap for indlæggelse/
udskrivelse af patient

Gør det muligt at starte
og stoppe en case og
indkode patient-ID.

11

Billedskærm

Skærm, som viser
patientdata, menulinjen,
patientmodus, dato/tid
samt eventuelle
informations- og
fejlmeddelelser.

6

Knap til frakobling af
pumpe

Afbryder
kapnografipumpen i en
forudindstillet tid for at
beskytte monitoren under
sugeprocedurer.

12

Håndtag

Gør det muligt at bære
monitoren.

Frontpanelets betjeningsknapper
Nedenstående figur er et nærbillede af de betjeningsknapper, der vises i Fig. 5 - Capnostream™20p set forfra på
side 28 og beskrives i Tabel 4 - Capnostream set forfra ovenfor.

Fig. 6 - Frontpanelets betjeningsknapper
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Frontpanelets betjeningsknapper

Monitorens bagpanel
Monitorens bagpanel indeholder strøm- og kommunikationstilslutninger.
9

4

8
3

2

1

6
5

10

7
Fig. 7 - Capnostream™20p set bagfra

Tabel 5 - Capnostream™20p set bagfra beskriver funktionerne for tilslutningerne bag på monitoren.
Tabel 5 - Capnostream™20p set bagfra

Etikette

Funktion

Beskrivelse

Etikette

Funktion

Beskrivelse

1

Netsikringsholder

To 3,15 A flink-sikringer
med lille sandsynlighed for
brud

6

Analog udgang

Hunstik, type D, med
15 stikben til 7-kanals
analogt output.

2

Netstik

Tilslutning for vekselstrøm

7

Potentialudligningsterminal

For tilslutning af
potentialudligningsleder.

3

USB-port

Til flashhukommelsesnøgle

8

Producentmærkater

4

RS-232

Hunstik, type D, med
9 stikben til RS-232kommunikation

9

Håndtag

5

Nurse Call
(kaldefunktion)

Port, der bruges til
tilslutning til kaldeanlæg

10

Trækaflastning til
strømledning
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Sådan tændes monitoren

Monitor set fra venstre og højre
Venstre side af monitoren indeholder batterihuset og tilslutningspunkterne til patientgrænsefladen.

1

2

5

3

4

Fig. 8 - Capnostream™20p set fra venstre

Tabel 6 beskriver funktionen af elementerne på monitorens venstre side.
Tabel 6 - Capnostream™20p set fra venstre

Etikette

Funktion

Beskrivelse

1

Indgangskonnektor™ for
FilterLine

Til tilslutning af FilterLine™ til monitoren. Forsynet
med en automatisk lukkemekanisme.

2

Gasudtag

Til tilslutning til et evakueringssystem, når
monitoren bruges i nærheden af anæstesigasser.
Gasudgangen er en konnektor med modhager
beregnet til slanger med en indvendig diameter
på 3/32".

3

SpO2

Til tilslutning af SpO2-sensor til monitoren med et
forlængerkabel.

4

Batterihus

Stedet, hvor batteripakken isættes.

5

Stregkodemærkat

Stregkode for monitorens serienummer og
modelnummer.

Højre side af monitoren rummer kun papirrullen, der bruges til udskrivning af patientrapporter, og knapper, som
bruges til at betjene printeren. Denne printerrulleholder kan ses i Fig. 48 - Isætning af papirrulle i printer på
side 123, og vejledningen i udskiftning af printerrullen findes i Udskiftning af printerpapirrulle på side 123.

Sådan tændes monitoren
I dette afsnit forklares, hvordan monitoren tændes.
FORSIGTIG:

Monitoren er kun beregnet som et supplement til patientvurdering. Den skal anvendes
sammen med kliniske tegn og symptomer.

FORSIGTIG:

Brug udelukkende Microstream™ etCO2-tilbehør og Nellcor™-sensorer for at sikre, at
monitoren fungerer korrekt.

Transportabel monitor til sengesiden kapnograf/pulsoximeter
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 SÅDAN TÆNDES MONITOREN:
1. Sæt el-ledningen i netstikket bag på monitoren (se Fig. 7 - Capnostream™20p set bagfra på side 30). Klem
trækaflastningen omkring kablet, og stram til for at sikre, at strømledningen ikke ved et uheld afbrydes fra
monitoren.
2. Slut den elektriske ledning til vekselstrømforsyningsnettet.
3. Den orange strømindikator på frontpanelet tændes.
FORSIGTIG:

Hvis den orange lampe ikke lyser, kører monitoren udelukkende på batteristrøm, og
monitoren vil lukke ned, når batteriet er afladet.

4. Tryk på ON/OFF (tænd/sluk) -knappen

•
•
•

Den grønne indikator for tilkoblet strøm tændes som tegn på, at monitoren er tændt.
Et timeglas vises på skærmen nogle få sekunder fulgt af monitorens blå starthilsenskærm i ca.
5 sekunder, mens monitoren udfører en selvtest.
Den røde og den gule alarmlampe lyser kortvarigt, og højttaleren bipper.

FORSIGTIG:

•

på frontpanelet for at tænde monitoren. Der sker følgende:

Hvis den røde og den gule alarmlampe ikke lyser, eller der ikke afgives lyd fra højttaleren,
må monitoren ikke anvendes, men skal sendes til serviceeftersyn.

Pumpen høres tænde kortvarigt nogle få sekunder for derefter at slukke igen. Hvis en
FilterLine™ er tilsluttet monitoren, vil pumpen dog forblive tændt.

Fig. 9 - Starthilsenskærm

Billedskærmens standardsektioner
Efter den blå starthilsenskærm kommer et skærmbillede, hvor du anmodes om at rydde trendhukommelsen. Se
Brug af patient-cases og patient-id-numre på side 44 for at få forklaret dette skærmbillede. Efter dette
skærmbillede vises Home-skærmen.
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Home-skærmen viser CO2- og SpO2-oplysningerne sammen med IPI-værdien og andre oplysninger, som er
standard på de fleste andre skærmbilleder. I dette afsnit forklares skærmbilledets vigtigste dele.
Home-skærmen kan vises i ét af to grundlæggende formater: grafisk og numerisk. Den på fabrikken indstillede
visning er standardvisningen, som beskrives nedenfor. Det numeriske format giver en større og mere læsevenlig
numerisk visning uden distraherende visning af grafiske kurver. Læs Home-skærm med numerisk visning på
side 37 for at lære mere om den numeriske visning.
Standardvisning for Home-skærmen
Den typiske standard-Home-skærm, som vises i de to figurer nedenfor, viser data og kurver for en patient, der
monitoreres med en FilterLine™ og SpO2-sensor.

Sidehovedområde
Numeriske
CO2-data i
realtid

CO2-kurve
Numeriske
SpO2-data i
realtid

Realtids-IPI
og A/t og
ODI-tallene

Menulinje

IPI-trenddata
Fig. 10 - Typisk Home-skærm

Transportabel monitor til sengesiden kapnograf/pulsoximeter

33

Billedskærmens standardsektioner

Fig. 11 - Typisk Home-skærm, når A/t og ODI ikke er til rådighed

Home-skærmen indeholder følgende sektioner:

•
•
•
•
•
•

Sidehovedområde beskrives på side 35
Menulinje beskrives på side 36
IPI-data i realtid med grafisk visning af trend beskrives på side 38
A/t- og ODI-data beskrives på side 36 (hvis til rådighed)
CO2-data i realtid og CO2-kurve beskrives på side 36
SpO2-data i realtid beskrives på side 36

De fleste af de andre skærme indeholder sidehovedområdet, menulinjen, CO2-data i realtid og SpO2-data i
realtid.
I de fleste tilfælde vil monitoren altid vise sektionerne sidehoved, menulinje, numeriske data for CO2 i realtid og
numeriske data for SpO2 i realtid. Den løbende visning af numeriske data for CO2 og SpO2 i realtid til højre
muliggør kontinuerlig patientmonitorering, også ved ændring af systemindstillinger eller iagttagelse af
patienthistorik på trendskærmene.
IPI-funktionen på skærmen kan deaktiveres som led i institutionens standardindstillinger. (Hvis patienttypen er
Infant/Neonatal (spædbarn/neonatal), deaktiveres IPI automatisk, og den eneste tilgængelige mulighed for
standard-Home-skærmbilledet viser SpO2-kurven i stedet for IPI-trendkurven.) Se Kapitel 7 Integrated
Pulmonary Index™ på side 64 for at få flere oplysninger. Hvis IPI-funktionen er deaktiveret, ses en Homeskærm uden IPI-funktionen. Et eksempel på denne Home-skærm ses i Fig. 12 - Standard-Home-skærm uden
IPI-funktion på side 35.
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Sidehovedområde

Numeriske
CO2-data i
realtid

CO2-kurve

A/t- og ODI-data
Numeriske
SpO2-data i
realtid
SpO2-kurve

Menulinje

Fig. 12 - Standard-Home-skærm uden IPI-funktion

Sidehovedområde
Sidehovedsektionen vises altid øverst på skærmen og indeholder de oplysninger, der er anført i nedenstående
tabel.
4
1

5

2

6
Fig. 13 - Sidehovedområde

3

7

Tabel 7 beskriver sidehovedområdets elementer.
Tabel 7 - Sidehovedsektion

Komponent

Funktion

Beskrivelse

1

Tid/dato

Viser tid og dato i de valgte formater.

2

Patient Type
(patienttype)

Angiver patientmodus. Mulighederne er ADULT (voksen), PEDIATRIC 1-3 YRS
(pædiatrisk 1-3 år), PEDIATRIC 3-6 YRS, PEDIATRIC 6-12 YRS og
INFANT/NEONATAL (spædbarn/neonatal) (for børn under 1 år)

3

Skærmnavn

Viser det akuelle skærmbilledes navn.

4

Meddelelsesområde

Meddelelser med forklaring af alarmer og udstyrsstatus vises i dette område.

5

Patient-id

Hvis der er indkodet et patient-id til den aktuelle case, vises patient-id'et.

6

Alarmstatusindikator

Angiver, om lydalarmerne er aktiveret, midlertidigt deaktiveret eller permanent
deaktiveret.

7

USB-indikator

Angiver, om der i øjeblikket er sluttet en USB-flashhukommelsesenhed til
monitoren
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Menulinje
Menulinjen med tilgængelige valgmuligheder og funktioner findes nederst på monitorens billedskærm. Yderst
til venstre er indikatoren for batteriladeniveau. Yderst til højre er højttalerens lydstyrkekontrol.
Menulinjen ændres afhængigt af, hvilke valgmuligheder og funktioner der er tilgængelige for en bestemt skærm.
I nogle skærmbilleder er der yderligere valgbare muligheder i det skærmspecifikke område.
CO2-data i realtid
Dette område af skærmen viser værdierne for etCO2 og FiCO2 i realtid sammen med udvalgte enheder samt
respirationsfrekvensen (RR) i vejrtrækninger pr. minut. Et numerisk display vises til højre og et kurvedisplay til
venstre. Se CO2-data vist af Capnostream™20p-monitoren på side 54 for at få flere detaljer om de viste
oplysninger.
Når grænsetærsklen for CO2-alarm overskrides, afgiver enheden alarm: Det pågældende tal blinker, tallet vises
på rød eller gul baggrund (afhængigt af, om det er en højprioritetsalarm [uopsættelig alarm] eller en
advarselsalarm), og der vises en meddelelse i skærmens sidehovedområde.
Dette område af skærmen kan vælges på samme måde som et menupunkt. Valg af dette område giver adgang til
indstillingsskærmen for ændring af CO2-parameterværdierne.
SpO2-data i realtid
Dette område af skærmen viser numeriske data for SpO2 i realtid. SpO2, PR og pletysmografikurve- eller
pulsslagssøjlen – vises altid. (Hvis IPI er aktiveret, så der ikke vises en SpO2-kurve, repræsenteres SpO2pulsslaget af den grønne søjle til venstre i dette felt.)
Flere oplysninger om de viste SpO2-data findes i Kapitel 6 Pulsoximetri med Capnostream™20p-monitoren på
side 57.
Når grænsetærsklen for SpO2-alarm overskrides, afgiver enheden alarm: Det pågældende tal blinker, tallet vises
på rød eller gul baggrund (afhængigt af, om det er en højprioritetsalarm [uopsættelig alarm] eller en
advarselsalarm), og der vises en meddelelse i skærmens sidehovedområde.
Dette område af skærmen kan vælges på samme måde som et menupunkt. Valg af dette område giver adgang til
indstillingsskærmen for ændring af SpO2-parameterværdierne, herunder muligheden for at slå pulsslaglyden til
eller fra.
IPI-data i realtid med grafisk visning af trend
Dette område af skærmen viser realtidsværdien for IPI, en numerisk værdi, der sammenfatter fire parametre
(etCO2, RR, SpO2 og PR) med henblik på at give en hurtig indikation af patientens ventilatoriske status. IPItrendgrafen viser denne værdis tendens over det valgte tidsrum (tidsrummet er som standard én time).
På IPI-trendgrafen indikerer de vandrette røde og gule linjer de aktuelt indstillede højprioritetsalarmer
[uopsættelig alarmer] og advarselsalarmer.
Se flere oplysninger om denne parameter i Kapitel 7 Integrated Pulmonary Index™ på side 64.
Når grænsetærsklen for IPI-alarm overskrides, afgiver enheden alarm: Det pågældende tal blinker, tallet vises på
rød eller gul baggrund (afhængigt af, om det er en højprioritetsalarm [uopsættelig alarm] eller en
advarselsalarm), og der vises en meddelelse i skærmens sidehovedområde.
Hos nogle patienter er IPI-data ikke til rådighed; se Kapitel 7 Integrated Pulmonary Index™ på side 64 for at få
flere oplysninger.
A/t- og ODI-data
Dette område af skærmen viser A/t- og ODI-værdier (hvis til rådighed).
Se Apnøer pr. time og oxygen-desaturationsindekset på side 66 for at få flere oplysninger om A/t og ODI.
Hvis apnøtællingen i løbet af en time inden for de seneste 12 timer overskrider et indstillet antal, vises en visuel
advarsel i form af en asterisk, der vises ved siden af A/t-værdien, på skærmen som tegn til brugeren på, at denne
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bør se på A/t- og O2-desaturationsskærmen. A/t- og O2-desaturationsskærmen nås ved hjælp af menuknappen
REPORTS (rapporter). Flere oplysninger om den visuelle A/t advarsel findes i Visuel A/t-advarsel på side 67.
Home-skærm med numerisk visning
Sidehovedområde
Numeriske
CO2-data
i realtid

Realtids-IPI-tal
og IPI-trenddata
A/t og ODI-tal
Numeriske
SpO2-data
i realtid

Menulinje
Fig. 14 - Typisk numerisk Home-skærm

Den numeriske skærm indeholder følgende sektioner:

•
•
•
•
•
•

Sidehovedområde på side 37
Menulinje på side 36
IPI-data i realtid med grafisk visning af trend på side 38
CO2-data i realtid på side 36
SpO2-data i realtid på side 36
A/t- og ODI-data på side 36 (hvis til rådighed)

Sidehovedområde
Sidehovedsektionen er identisk med det sidehovedområde, der ses på standard-Home-skærmen.
Menulinje
Menulinjen er identisk med den menulinje, der ses på standard-Home-skærmen.
CO2-data i realtid
Dette område af skærmen viser værdierne for etCO2 og FiCO2 i realtid sammen med udvalgte enheder samt
respirationsfrekvensen (RR) i vejrtrækninger pr. minut. Visningen er udelukkende numerisk, i en sådan
størrelse, at den let kan læses, selv på afstand. Se CO2-data vist af Capnostream™20p-monitoren på side 54 for
at få flere detaljer om de viste oplysninger.
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Når grænsetærsklen for CO2-, FiCO2- eller RR-alarmen overskrides, afgiver enheden alarm: Det pågældende tal
blinker, tallet vises på rød eller gul baggrund (afhængigt af, om det er en uopsættelig højprioritetsalarm eller en
advarselsalarm), og der vises en meddelelse i skærmens sidehovedområde.
Dette område af skærmen kan vælges på samme måde som et menupunkt. Valg af dette område giver adgang til
indstillingsskærmen for ændring af CO2-parameterværdierne.
SpO2-data i realtid
Dette område af skærmen viser SpO2-data i realtid. Visningen er numerisk, i en sådan størrelse, at den let kan
læses, selv på afstand. Som på standardskærmen vises kun de parametre, som måles af den sonde, der i
øjeblikket er tilsluttet enheden, på skærmen. Flere oplysninger om de viste SpO2-data findes i Kapitel 6
Pulsoximetri med Capnostream™20p-monitoren på side 57.
Når grænsetærsklen for SpO2-alarm overskrides, afgiver enheden alarm: Det pågældende tal blinker, tallet vises
på rød eller gul baggrund (afhængigt af, om det er en uopsættelig alarm eller en advarselsalarm), og der vises en
meddelelse i skærmens sidehovedområde.
A/t- og ODI-data
Dette område af skærmen viser A/t- og ODI-værdier (hvis til rådighed).
Se Apnøer pr. time og oxygen-desaturationsindekset på side 66 for at få flere oplysninger om A/t og ODI.
Hvis apnøtællingen i løbet af en time inden for de seneste 12 timer overskrider et indstillet antal, vises en visuel
advarsel i form af en asterisk, der vises ved siden af A/t-værdien, på skærmen som tegn til brugeren på, at denne
bør se på A/t- og O2-desaturationsskærmen. A/t- og O2-desaturationsskærmen nås ved hjælp af menuknappen
REPORTS (rapporter). Flere oplysninger om den visuelle A/t advarsel findes i Visuel A/t-advarsel på side 67.
IPI-data i realtid med grafisk visning af trend
Dette område af skærmen viser realtidsværdien for IPI, en numerisk værdi, der sammenfatter fire parametre
(etCO2, RR, SpO2 og PR) med henblik på at give en hurtig indikation af patientens ventilatoriske status. IPItrendgrafen under den numeriske værdi viser denne værdis tendens over det valgte tidsrum.
På IPI-trendgrafen indikerer de vandrette røde og gule linjer de aktuelt indstillede grænser for henholdsvis
uopsættelige alarmer og advarselsalarmer.
Se flere oplysninger om denne parameter i Kapitel 7 Integrated Pulmonary Index™ på side 64.
Når grænsetærsklen for IPI-alarm overskrides, afgiver enheden alarm: Det pågældende tal blinker, tallet vises på
rød eller gul baggrund (afhængigt af, om det er en højprioritetsalarm [uopsættelig alarm] eller en
advarselsalarm), og der vises en meddelelse i skærmens sidehovedområde.

Afbryd betjening af monitoren
Efter monitorering af en patient skal monitorens drift afsluttes på følgende måde:
1. Fjern FilterLine™ og SpO2-sensoren fra patienten.
2. Slå monitoren FRA ved at trykke på ON/OFF (tænd/sluk) -knappen foran på monitoren.
3. Hvis monitoren er forbundet til vekselstrømmen ved hjælp af adapteren, kan den nu frakobles strømmen.
Hvis monitoren fortsat skal oplades, når den ikke bruges til måling, skal den forblive tilsluttet til
vekselstrøm. Monitoren fortsætter med at oplade det indbyggede batteri, selvom den er slukket.
Forsigtig:
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Tænd altid monitoren ved at trykke på ON/OFF (tænd/sluk)-knappen. Fjern ikke batteriet
og tag ikke stikket ud af stikkontakten for at slukke monitoren. Hvis monitoren slukkes ved
at fjerne batteriet og tage stikket ud af stikkontakten, kan indstillingsdata gå tabt.
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Vælg funktioner og indstil værdier med styreknappen. Styreknappen fungerer på lignende måde som en
almindelig computermus. Den bruges også som tastatur til indkodning af bogstaver og tal.
 SÅDAN BEVÆGER MAN SIG RUNDT PÅ SKÆRMEN:
1. Drej styreknappen til højre eller venstre for at gå til det næste område på skærmen, som fremhæves ved, at
rammen skifter til blå.
2. Foretag et valg ved at trykke på styreknappen, indtil der lyder et klik.
 SÅDAN INDKODES BOGSTAVER OG TAL:
1. Indkod alfanumeriske data ved at dreje på styreknappen for at navigere og derefter klikke på
indlæsningsdatablokken på skærmen.
Datablokkens indhold ryddes, og en lille blok på gul baggrund vises i stedet for det første tegn. I blokken
står et sort A.
2. Ved at dreje styreknappen til højre eller venstre får du vist hele alfabetet og tallene 0-9, tilbage-symbolet ←,
et tomt mellemrum og Enter-symbolet .
3. Når det ønskede tegn vises, skal du trykke på styreknappen, til der lyder et klik. Det indlæste tegn får sin
normale farve (hvid) tilbage, og den gule blok flytter videre til pladsen for det næste tegn.
4. Drej styreknappen igen for at begynde på valget af et nyt tegn.
5. Afslut den alfanumeriske indkodning ved at trykke to gange på styreknappen, når du har indkodet det sidste
bogstav eller symbol.
 SÅDAN ÆNDRES INDSTILLINGER:
1. Stå i et skærmbillede med indstillinger, der kan ændres, og drej styreknappen, indtil den ønskede indstilling
fremhæves ved, at rammen skifter til blå.
2. Vælg indstillingen ved at trykke på styreknappen, indtil der lyder et klik.
3. Drej styreknappen, indtil du når den nye indstilling.
4. Indstil den nye indstilling ved at trykke på styreknappen, indtil der lyder et klik.
5. Fortsæt med at vælge indstillinger, eller drej styreknappen for at vælge BACK (tilbage) eller HOME (hjem).
Konfigurationsændringer
Ved ændring af én eller flere systemparametre vil de nye indstillinger på de fleste valgskærme først træde i
kraft, når du forlader skærmen ved at vælge HOME eller BACK. Hvis valgskærmen forlades ved at trykke på én
af frontpanelets betjeningsknapper under skærmbilledet, eller hvis du venter længere end ét minut, og skærmen
når sin timeout og nulstilles, vil de ændrede indstillinger ikke blive gemt.

Indstilling af dato, tid, sprog og andre indstillinger
Tænd for monitoren, og se oppe i sidehovedets øverste venstre hjørne, om dato og tid er korrekte.
 SÅDAN ÆNDRES DATO, TID, SPROG ELLER ANDRE INDSTILLINGER:
1. Brug styreknappen til at vælge SYSTEM i menulinjen på Home-skærmen.
2. Indstil dato og tid ved at vælge og ændre hver enkelt indstilling med styreknappen.
3. Displayets sprog skiftes ved at ændre sproget med styreknappen.
4. De nyligt indstillede indstillinger (inklusive sprog) forbliver i kraft, indtil monitoren slukkes. Se
oplysningerne i Ændring af institutionelle standardindstillinger på side 128, hvis du ønsker at ændre
displayets sprog og andre indstillinger permanent.
5. De andre anførte parametre ændres hver især ved at vælge den pågældende indstilling og derefter vælge
menuknappen HOME for at vende tilbage til Home-skærmen.
6. Hvis A/t og ODI ikke er til rådighed, vises displayindstillingen ikke på denne skærm.
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Timeout for skærmbilleder

Fig. 15 - Systemopsætningsskærm

Timeout for skærmbilleder
Timeout for skærmbilleder
Alle indstillings- og systemskærme når deres timeout efter 60 sekunder uden aktivitet med styreknappen og
vender tilbage til den tidligere Home-skærm.
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Capnostream™20p: driftstjekliste
Følg nedenstående liste med anvisninger for at få Capnostream™20p-monitoren op at køre hurtigt og
uproblematisk:
 1.

Pak monitoren ud

•
•
•
 2.

•
•
•
•

 6.

Sæt strømledningen i netstikket bag på monitoren. Klem trækaflastningen omkring kablet,
og stram til for at sikre, at strømledningen ikke ved et uheld afbrydes fra monitoren.
Slut strømledningen til vekselstrømforsyningsnettet.
Den orange strømindikatorlampe foran på monitoren lyser.
Tryk på ON/OFF (tænd/sluk) -knappen
på frontpanelet for at tænde monitoren. Den
grønne indikatorlampe for tilkoblet strøm tændes som tegn på, at monitoren er tændt.
Bemærk, at både den orange strømindikatorlampe og den grønne indikatorlampe for
tilkoblet strøm bør være tændt, når monitoren er i drift.
Kontroller, at den/det viste dato og klokkeslæt er korrekt.
Brug styreknappen til at vælge SYSTEM i menulinjen
Foretag ændring af hver enkelt indstilling, herunder dato og klokkeslæt, på denne skærm
ved behov.

Indstil patienttype og -modus

•

Brug styreknappen til at vælge funktionen PATIENT TYPE (patienttype) på Homeskærmens menulinje

•

Vælg ADULT (voksen), PEDIATRIC (pædiatrisk) (efter alder) eller
INFANT/NEONATAL (spædbarn/neonatal), efter hvad der passer.

Tilslut en FilterLine™

•
•

 7.

Se Isætning af batteripakken på side 23 vedr. isætningsvejledning.

Foretag ændring af dato, tid eller sprog

•
•
•
 5.

Kontrollér, at der er papir i printeren.

Tænd monitoren

•

 4.

Kontrollér, at artiklerne på den medfølgende pakkeliste er til stede.

Isæt batteripakken

•
 3.

Tag Capnostream™20p-monitoren og tilbehøret ud af kassen.

Åben klappen på FilterLine™ indgangsstikket, og tilslut den relevante FilterLine™.
Tilslut FilterLine™ til patienten som beskrevet i brugsanvisningen, der følger med
FilterLine™. Prøvetagningsslangens stik skal skrues med uret ind i monitorens CO2-port,
indtil det ikke kan drejes længere for at sikre, at det er sikkert forbundet til monitoren.
Dette sikrer, at der ikke opstår gaslækage under måling ved tilslutningspunktet samt at
målenøjagtigheden ikke kompromitteres.

Tilslut en SpO2-sensor

•
•

Tilslut SpO2-forlængerledningen solidt i monitorens SpO2-sensorport, og tilslut derefter
den korrekte SpO2-sensor til forlængerledningen.
Tilslut SpO2-sensoren til patienten som beskrevet i brugsanvisningen til sensoren.
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 8.

Når en sensor eller begge sensorer er tilsluttet monitoren, er monitoren klar til brug.

 9.

Kontrollér alarmgrænser

•
•

Kontrollér standardindstillingerne for alarmgrænser, og foretag eventuelle permanente
ændringer i institutionens standardindstillinger.
Se Alarmer og meddelelser på side 69 for at få flere oplysninger om alarmer.

 10. Åbn en patientcase

•
•

For at registrere patientdata, så de er lette at spore og hente, anbefales det at åbne en
patientcase. Der skal åbnes en patientcase ved registrering af en case-rapport i tabelform.
Se Brug af patient-cases og patient-id-numre på side 44 vedr. vejledning.

 11. Udskriv patientdata

•
•

Vælg den ønskede type patientrapport, og tryk på knappen PRINT (udskriv) på skærmen.
Se Kapitel 11 Rapporter på side 93 for at få detaljerede oplysninger.

 12. Installer kaldefunktionen (hvis relevant; tilbehør til etablering af kaldefunktionsforbindelse skal
købes separat)

•
•
•

Sæt kaldefunktionskablet i kaldefunktionsstikket bag på monitoren, og slut den anden
ende af kablet til institutionens system som fastlagt i institutionens krav. Kontrollér, at alle
kabler er tilsluttet og sidder ordentlig fast.
Aktivér kaldefunktionen på monitoren som beskrevet i Brug af kaldefunktionen på
side 114.
Bekræft kommunikationen mellem monitoren og kaldeanlægget.

 13. Installer funktionen for udlæsning af analoge data (hvis relevant; tilbehør til etablering af
analogsystemforbindelse skal købes separat)

•
•
•

Tilslut Oridions D/A (digital/analog)-datakabel (varenummer PM20ACB) bag på
monitoren, og slut den anden ende af kablet til et analogsystem som f.eks. en
polysomnograf efter behov. Kontrollér, at alle kabler er tilsluttet og sidder ordentlig fast.
Indstil udlæsning af analoge data på monitoren som beskrevet i Udlæsning af analogedata
med Capnostream på side 108.
Bekræft, at der finder dataoverførsel sted mellem monitoren og systemet.

 14. Etabler grænsefladen til Bernoulli-systemet (hvis relevant; centralt monitoreringssystem og
tilbehør skal købes separat)

•
•
•
•

Slut klientbroen til RS-232-porten bag på monitoren. Kontrollér, at alle tilslutninger er
etableret og fastgjort tilstrækkeligt.
Bekræft, at klientbroen er monteret sikkert.
Bekræft kommunikationen mellem Capnostream™20p-monitoren, klientbroen og den
centrale Bernoulli-station.
Se Drift med hospitalspatientdatasystemer på side 117 for at få flere oplysninger.

 15. Konfigurer dataoverførsel via USB (USB-flash-drev skal købes separat)

•
•
•
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Tilslut USB-flash-drevet bag på monitoren.
Vælg den ønskede type patientrapport, og tryk på knappen Start USB på skærmen.
Se Dataoverførsel via USB-dataporten på side 103 for at få detaljerede oplysninger.
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Klargøring af monitoren til patientbrug
FORSIGTIG:

Hvis monitorens respons ikke virker til at være korrekt, må den ikke anvendes. Kontakt i
stedet den lokale repræsentant.

De følgende trin beskriver proceduren for klargøring af monitoren til patientbrug.
 SÅDAN KLARGØRES MONITOREN TIL PATIENTBRUG:
1. Tænd for monitoren ved at trykke på Tænd/Sluk- (on/off) knappen

på frontpanelet.

2. Hele opstartssekvensen er beskrevet i Sådan tændes monitoren på side 31.
3. Kontrollér, at både den grønne indikator for tilkoblet strøm og den orange vekselstrømindikatorlampe lyser.
FORSIGTIG:

Hvis den orange lampe ikke lyser, kører monitoren udelukkende på batteristrøm, og
monitoren vil lukke ned, når batteriet er afladet. Se Sådan tændes monitoren på side 31.

4. Den røde og den gule alarmlampe lyser kortvarigt, og højttaleren bipper.
FORSIGTIG:

Hvis den røde og den gule alarmlampe ikke lyser, eller der ikke afgives lyd fra højttaleren,
må monitoren ikke anvendes, men skal sendes til serviceeftersyn.

5. Kontroller dato og tid for at sikre, at det svarer til den aktuelle dato og tid. Hvis dette ikke er tilfældet,
justeres tiden ved at anvende systemskærmen som beskrevet i Indstilling af dato, tid, sprog og andre
indstillinger på side 39.
6. Tilslut en eller begge sensorer til monitoren i henhold til anvisningerne i denne manual. Se Tilslut en
FilterLine på side 53 og Tilslutning af en SpO2-sensor til monitoren på side 60 vedr. tilslutning af
sensorerne.
Når en sensor eller begge sensorer er tilsluttet monitoren, er monitoren klar til brug.
Hvis en FilterLine™ ikke er tilsluttet, er der ingen CO2-kurve, og meddelelsen FILTERLINE
DISCONNECTED (FilterLine frakoblet) vil blive vist.
Hvis en SpO2-sensor ikke er tilsluttet, er der ingen SpO2-bølgeform, og meddelelsenSpO2-SENSOR
DISCONNECTED (SpO2-sensor frakoblet) vil blive vist.
Det er muligt at benytte enten kapnografifunktionen (etCO2) eller pulsoximetrifunktionen (SpO2) uden at
benytte den anden funktion samtidig. Hvis kun én funktion ønskes anvendt, skal du KUN tilslutte sensoren for
den pågældende funktion, og monitoren vil fungere normalt.
Bemærk: Capnostream™20p-monitoren må kun bruges på én patient ad gangen.
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Indstilling af patienttype
Monitoren skelner mellem fem forskellige patienttyper, som angives nedenfor.


Infant/Neonatal (spædbarn/neonatal): til patienter fra fødslen og op til et år



Pediatric 1-3 yrs (pædiatrisk 1-3 år): til patienter mellem et og tre år



Pediatric 3-6 yrs (pædiatrisk 3-6 år): til patienter mellem tre og seks år



Pediatric 6-12 yrs (pædiatrisk 6-12 år): til patienter mellem seks og tolv år



Adult (voksen): til patienter over 12 år

Patienttypen vises i det øverste venstre hjørne af skærmen. Indstilling af patienttype er obligatorisk.
Monitorens oprindelige standardpatienttype er ADULT (voksen). Når patienttypen ændres til en anden
indstilling, vil denne blive anvendt som den nye standardpatienttype.
FORSIGTIG:

En vejrtræknings karakteristika beregnes forskelligt for de forskellige patienttyper. Det er
derfor meget vigtigt at indstille den korrekte patienttype. En forkert indstilling vil medføre
unøjagtig monitorering af patientens respiration og påvirke patientens IPI-værdi.

 SÅDAN ÆNDRES PATIENTTYPEN:
1. Hvis patienttypen, der vises på skærmen, er korrekt for den aktuelle patient, skal der ikke foretages ændring
af patienttypen. Vælg funktionen PATIENT TYPE (patienttype) på Home-skærmens menulinje ved hjælp af
styreknappen, hvis du vil foretage en ændring.
2. Drej styreknappen for at ændre patienttypen, og tryk på styreknappen for at registrere ændringen. Ændringen
forbliver gældende, indtil patientypen ændres.
Monitoren har uafhængige alarmgrænseindstillinger for voksne/pædiatriske og spædbørn/neonatale patienter.
Disse indstillinger kan konfigureres efter den observerede fysiologi hos de enkelte aldersgrupper. Se de
relevante oplysninger i Ændring af alarmgrænser på side 70.

Brug af patient-cases og patient-id-numre
Det anbefales kraftigt at tilknytte samtlige data, der er gemt i monitoren, med et patient-id, som angiver
dataenes tilhørsforhold til en bestemt patient. Dette muliggør, at gemte trenddata kan tilknyttes et patient-id, og
dermed kan det undgås, at data fra forskellige patienter blandes sammen på den samme trendudskrift eller download.
 SÅDAN STARTES EN NY CASE:
1. Når patienten er tilsluttet monitoren, skal du trykke på knappen Patient Admit/Discharge
(indlæggelse/udskrivning af patient)
på monitorens frontpanel. Feltet PATIENT ID vises på skærmen, og
et automatisk genereret, 14-cifret id-nummer vises i id-feltet:
PATIENT-ID

20101209072645

2. Dette automatisk genererede id angiver startdato og -tid for case-sessionen (i formatet
ÅÅÅÅMMDDttmmss, som angiver år, måned, dag, time, minut og sekund for sessionens start). For at
anvende det automatisk genererede id-nummer skal du ved hjælp af styreknappen vælge START CASE og
derefter klikke på START CASE-knappen for at starte casen.
3. Id-nummeret kan ændres ved at dreje på styreknappen, så PATIENT ID fremhæves med blåt på skærmen, og
derefter klikke på styreknappen. Brug styreknappen til at indtaste et nyt alfanumerisk patient-id ved at dreje
og trykke på styreknappen for at vælge bogstaver og tal. Hvis et mellemrum ønskes indsat, skal du dreje på
styreknappen, indtil der bliver vist en tom firkant i stedet for et bogstav, og derefter klikke for at indsætte
mellemrummet. Bemærk, at det mellemrum, som er ved at blive indsat, fremhæves med gult. Den maksimalt
tilladte længde for et patient-id er 20 tegn. Vælg  Enter-symbolet for at afslutte. Se afsnittet
Skærmnavigation på side 39 vedr. vejledning i indkodning af bogstaver og tal.
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4. Hvis patienttypen ønskes ændret for denne patient, kan du gøre det fra denne skærm ved at benytte
styreknappen til at vælge og ændre patienttypen.
5. Brug styreknappen til at vælge START CASE.
Bemærk: Når der trykkes på START CASE-knappen, startes casen, og knappen bliver nu til STOP
CASE.
Bemærk: En ny case kan ikke startes, før den forrige case er blevet stoppet med STOP CASEknappen.
Bemærk: Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt monitoren er i gang med at monitorere en case, kan du
klikke på knappen Patient Admit/Discharge (indlæggelse/udskrivelse af patient)
for at vise
skærmen, hvor START CASE-knappen ses. START CASE-knappens status kan give en
indikation af monitorens aktuelle status: Hvis en case ikke er startet, vises knappen som
START CASE, og hvis en case er i gang, vises knappen som STOP CASE.

6. Tryk på knappen Patient Admit/Discharge
for at færdiggøre en case, når monitorering af en patient er
afsluttet, og vælg derefter STOP CASE. Dette markerer slutningen på dataene for den pågældende patient.
Når en case bliver stoppet, slettes trendhukommelsen og advarslen STOPPING THE CASE WILL ERASE
TREND MEMORY; PRESS "STOP CASE" AGAIN TO CONFIRM (hvis casen stoppes, vil
trendhukommelsen blive slettet; tryk "stop case" igen for at bekræfte) vises, når der trykkes på STOP
CASE. Hvis case- eller trenddata ønskes overført eller udskrevet, skal dette gøres, før casen stoppes. Hvis
casen ikke ønskes stoppet, drejer du blot på styreknappen for at fjerne spørgsmålet fra skærmen, og casen
fortsættes. Hvis casen ønskes stoppet, klikker du på styreknappen igen.
7. Hvis der ikke trykkes på STOP CASE, når brugeren afslutter monitoreringen og slukker monitoren, vil
casen fortsætte, når monitoren slukkes og tændes igen. Hvis det er tilfældet, vil der dog, når monitoren
tændes igen, blive vist en advarsel, der anbefaler brugeren at slette trenddataene og lukke casen (for at rydde
patient-id'et), før en ny monitoreringssession påbegyndes. Denne skærm kan ses i Fig. 34 - Meddelelse
vedrørende trendhukommelse på side 91. Medtronic anbefaler kraftigt at studere dette skærmbillede for at
undgå forkert identificering af patientdata. Hvis det derimod ønskes at monitorere den samme patient som
tidligere, er det muligt at vælge at bevare trend- og casedataene.
Ved at klikke på YES (ja) og CONFIRM? (bekræft?) på skærmen, der ses i Fig. 34 - Meddelelse vedrørende
trendhukommelse på side 91, slettes trendhukommelsen, og den aktuelle case lukkes, hvorved alle data i
monitoren vedrørende den pågældende case slettes.
ADVARSEL:

Monitoren kan kun gemme én case ad gangen. Trendhukommelsen gemmer kun data for
den aktuelle case, og når casen stoppes, slettes trendhukommelsen.

Monitoren gemmer automatisk patientdata og registrerer dato og tid for alle hændelser, uanset om
valgmuligheden patientcase benyttes. Så længe trendhukommelsen ikke er slettet, vil disse data være gemt i
monitoren, indtil trendhukommelsen er fuld, hvorefter de første af trenddataene overskrives af nye data. (Se
Kapitel 10 Brug af trends på side 84 for at få flere oplysninger om trendkapacitet.) Caseudskrifter vil dog kun
medtage data, der er registreret, efter at den aktuelle case blev startet (selvom trendhukommelsen også
indeholder data, der er fra før den aktuelle case). Trenddata, der vises på skærmen, og trendudskrifter vil
derimod medtage alle data, der er gemt i trendhukommelsen.

Registrering af patienthændelser
Når en patienthistorik aflæses på monitoren, er det ofte nyttigt at have et register over patienthændelser, som
kan have haft indflydelse på de registrerede målinger. Monitoren kan gemme en lang række patienthændelser.
Der er to valgmuligheder: hurtige hændelser og detaljerede hændelser.
Hvis monitoren er indstillet til at gemme hurtige hændelser, vil et tryk på hændelsesknappen ( ) placere et
mærke i trendhukommelsen, som viser, at en hændelse fandt sted på den dato og det tidspunkt, hvor der blev
trykket på knappen. Se Tabel 20 - Eksempel på visning i tabelform vedr. et eksempel på et mærke for en hurtig
hændelse.
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Ændring af lydstyrke for alarm og pulstone

Detaljerede hændelser giver lægen mulighed for at gemme flere detaljer. Hændelser inddeles i tre kategorier:
indgivelse af medicin, fysisk patientaktivitet og indgreb. Disse hændelser kan markeres i monitorens
hukommelse som hjælp til sporing af patientbehandling og vises i trendvisninger og dataudlæsninger.
 SÅDAN BRUGES DETALJEREDE HÆNDELSER:
1. Tryk på

hændelsesknappen på monitorens frontpanel.

2. Tabellen nedenfor vises på skærmen. Brug styreknappen til at klikke på en hændelse.
3. Klik på styreknappen igen for at gemme hændelsen og vende tilbage til skærmen HOME.
Tabellen nedenfor viser fabriksindstillingerne. Hændelsesnavnene kan ændres ved at anvende institutionens
standardindstillinger som beskrevet iÆndring af institutionelle standardindstillinger på side 128.
Tabel 8 - Hændelsesmarkeringer

MEDICATION
(medicin)

PATIENT

INTERVENED
(indgreb)

Fentanyl

EATING (spise)

OXYGEN

Versed

DRINKING (drikke)

SUCTION (sugning)

MIDAZOLAM

COUGHING (hosten)

ADJ AIRWAY (tilpas
luftvej)

Morphine (morfin)

AMBULATING
(ambulerende)

NARCAN (nalexon)

Demerol (pethidin)

CHEST PT (brystfysioterapi)

ROMAZICON
(flumazenil)

Propofol

TURNED (vendt)

NEB TX
(nebulisatorbeh.)

SURFACTANT

SNORING (snorken)

STIMULATED
(stimuleret)

OTHER (andet)

OTHER (andet)

CO2 insuffl*
ABG (arteriel blodgas)
OTHER (andet)

* CO2-insufflation
Hvis monitoren er indstillet til at gemme detaljerede hændelser, men du ikke ønsker at angive et hændelsesnavn,
kan du trykke to gange på
hændelsesknappen for at gemme en unavngiven hændelse lignende et mærke for
en hurtig hændelse. Dette er nyttigt, når der ikke er tid til at angive detaljer.

Ændring af lydstyrke for alarm og pulstone
Lydstyrken for patientalarmer og pulstone kan gøres højere eller lavere. Pulstonen kan også slås fra via SpO2 menuen. Pulstonen er som standard slået fra.
Alarmlydstyrke
 SÅDAN GØRES ALARMLYDSTYRKEN HØJERE ELLER LAVERE:
1. Brug styreknappen til at vælge højttalerikonet i menuens højre side.
Højttalervolumenikon
Fig. 16 - Menulinje

2. Klik én gang på styreknappen for at vælge alarmlydstyrkekontrollen.
3. Drej styreknappen for at hæve eller sænke lydstyrken. Det valgte niveau for alarmlydstyrken kan høres, når
du drejer styreknappen. Klik to gange på styreknappen for at vælge den nye lydstyrke.
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Fig. 17 - Indstilling af alarmlydstyrke
Bemærk: Alarmlydstyrken kan ikke sættes til nul med alarmlydstyrkekontrollen. Den akustiske alarm
kan kun deaktiveres under institutionens standardindstillinger.

Lydstyrke for pulstone
Monitoren kan indstilles til at afgive et bip for hvert pulsslag. Monitoren leveres fra fabrikken med pulstonen
slået fra.
Pulstonen kan også slås fra via SpO2 -menuen. Pulstonen er som standard slået fra.
Indstilling af lydstyrke for pulstonen
Pulstonen kan gøres højere eller lavere ved at bruge styreknappen til at vælge højttalerikonet og klikke to gange
for at indstille pulstonens lydstyrke.

Fig. 18 - Valg af lydstyrke for pulstonen

Pulstonens lydstyrke kan sættes til nul.
Til-/frakobling af pulstonen
 SÅDAN SLÅS PULSTONENS LYDSTYRKE TIL:
1. Brug styreknappen til at vælge SpO2-visningsområdet. Klik på styreknappen til at gå til SpO2indstillingsskærmen.
2. Drej styreknappen, så indstillingen PULSE TONE (pulstone) fremhæves, klik på styreknappen for at vælge
den, drej styreknappen én gang for at ændre indstillingen til ON (til), og tryk på styreknappen igen for at
vælge indstillingen.
3. Der afgives nu ét bip for hvert pulsslag. Gentag fremgangsmåden, og indstil PULSE TONE (pulstone) på
off (fra) for at slå pulstonen fra.
Valgmuligheder vedr. standardindstillinger for lydstyrke for alarm
Institutionens standardindstilling for alarmlydstyrke kan sættes til én af de tre valgmuligheder, der beskrives
nedenfor, på skærmen Institutional Defaults>Monitor (institutionens standardindstillinger>monitor). Disse
valgmuligheder bestemmer alarmlydstyrken, når monitoren er tændt. Se Institutionelle standardindstillinger på
side 128 for at få flere oplysninger om institutionens standardindstillinger.
Tabel 9 - Alarmlydstyrke

Valgmulighed for alarmlydstyrke

Beskrivelse

Maximum (maksimum)

Alarmlydstyrken sættes tilbage til den maksimale lydstyrke, når
monitoren tændes, uanset hvad den tidligere er indstillet til.

Last Setting (seneste indstilling)

Alarmlydstyrken forbliver på det niveau, som den senest blev
indstillet til, selvom monitoren slukkes og tændes igen.

Audio Off (lyden fra)

Alarmlyden er slået fra.

FORSIGTIG:

For at undgå risikoen for oversete alarmer bør valgmuligheden Audio off (som vil etablere
permanent afbrydelse af alarmlyden) kun indstilles under institutionelle
standardindstillinger i situationer, hvor plejepersonalet også overvåger patienten på andre
måder.
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Alarmforsinkelse

Alarmforsinkelse
Alarmforsinkelse kan vælges for en række alarmer. Se Alarmforsinkelse på side 72 for at få flere oplysninger.

Brug af udluftningssystemet
Når patienten bedøves med gasformig anæstesimiddel, kan et udluftningssystem tilsluttes monitoren.
Gasudgangsforbindelsen er en sikkerhedskobling, der er beregnet til en slange med en indvendig diameter på
2,38 mm. Anvend passende slanger til at slutte evakueringssystemet til gasudtaget, som er placeret mellem
FilterLine™ og SpO2-tilslutningerne, som vist nedenfor på Fig. 19, nedenfor.
Bortskaffelse af prøveudtagne gasser skal ske i overensstemmelse med standardprocedurer eller lokale
bestemmelser for bortskaffelse af gasser.

Tilslutningspunkt for evakueringssystem

Fig. 19 - Tilslutningspunkt for evakueringssystem

Deaktivering af pumpen til sugning eller udskylning
Brug pumpe fra-tilstand, når der skal udføres sugning eller udskylning. I pumpe fra-tilstand indstilles al
pumpeaktivitet for at beskytte monitoren mod indsugning af væsker, som kunne forårsage fejlfunktion.
I pumpe fra-tilstand er CO2-modulpumpen sat på OFF (fra) i et forudindstillet tidsinterval for at forhindre
væske i at trænge ind i monitoren.
ADVARSEL:

Hvis monitoren på noget tidspunkt viser beskeden FILTERLINE BLOCKAGE (FilterLineblokering), skal FilterLine™ udskiftes.

 SÅDAN ÆNDRES PUMPEMODUS:
1. Tryk på knappen pumpe fra
på monitorens frontpanel før udførelse af udskylning eller sugning.
CO2-modulpumpen slås fra, nedtællingsuret starter, og skærmen Pump Off (pumpe fra) vises.
Nedtællingsuret vises i CO2-kurveområdet.
Bemærk: Så længe pumpen er slået fra, monitoreres der ikke CO2, og der vises ingen
vejrtrækningskurve eller talværdier for etCO2, FiCO2 eller respirationsfrekvens. SpO2 og
pulsfrekvensen monitoreres fortsat.
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2. Pumpe fra-modus kan afsluttes ved at trykke på pumpe fra-knappen igen.
3. Pumpe fra-modus kan forlænges ved at bruge styreknappen til at vælge menupunktet EXTEND TIMER
(forlæng nedtælling).
Når monitoren er sat i pumpe fra-modus, vises et ur i meddelelsesområdet øverst på skærmen, der angiver det
samlede antal timer og minutter, CO2-monitoreringen har været slået fra.
Når nedtællingsuret rinder ud, eller du afslutter Pump-Off-modus manuelt ved at trykke på pumpe fra-knappen
igen, slås pumpen til, og CO2-monitoreringen genoptages. Monitoren vender automatisk tilbage til Homeskærmen.
Bemærk: Pumpe fra-knappen fungerer ikke, når der rulles i skærme med trends i tabel- eller grafisk
form.

Demotilstand
Capnostream™20p-monitoren giver mulighed for at se på forhånd registrerede standarddata for at få vist et
eksempel på monitorens udseende under normale måleforhold. Demomodus gør det muligt for læger og
teknikere at forstå, hvad der vil blive vist på skærmen ved monitorering af patienter. Den kan bruges som en
nyttig vejledning, før monitoren tilsluttes rigtige patienter.
 SÅDAN BRUGES DEMOMODUS:
1. Klik på SYSTEM og derefter SERVICE på menulinjen nederst på skærmen for at komme til demomodus.
Indtast serviceadgangskode (se Ændring af institutionelle standardindstillinger på side 128) for at komme til
skærmen Service.
2. Klik på knappen DEMO MODE (demomodus) på Service-skærmens menulinje. Monitoren går nu i
demomodus og viser på forhånd registrerede CO2- og SpO2-data. Skærmens sidehoved viser DEMO
MODE (demomodus) på en blinkende orange baggrund. Der vises også en vejledende meddelelse DEMO
MODE - PRERECORDED DATA. Servicevalgmulighederne og kalibreringskontrolfunktionen er ikke
tilgængelige, så længe monitoren er i demomodus.
3. For at afslutte demomodus skal du slukke monitoren på ON/OFF (tænd/sluk) -knappen på monitorens
forside. Når monitoren tændes igen, vil den være vendt tilbage til sin normale driftstatus.

Tabeloversigt over monitorens skærmmenuer
Tabeloversigten nedenfor viser menuernes navigationsstier til navigering gennem de forskellige skærme i
Capnostream™20p.
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Tabeloversigt over monitorens skærmmenuer

TENDENS
SYSTEM
PATIENT TYPE
(patienttype)
ALARMER
RAPPORTER

(Voksen)

PRINT (udskrift)

(Pædiatrisk/
Spædbarn/ Neonata)

ZOOOM IPI

(hvis IPI aktiveret)
Fig. 20 - Tabeloversigt over skærmmenuer, når A/t og ODI er til rådighed
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Tabeloversigt over monitorens skærmmenuer

TENDENS
SYSTEM
PATIENT TYPE
(patienttype)
ALARMER
PRINT (udskrift)
ZOOOM IPI

(hvis IPI aktiveret)
Fig. 21 - Tabeloversigt over skærmmenuer, når A/t og ODI ikke er til rådighed
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Kapitel 5

Kapnografi med Capnostream™20p-monitor
Microstream™ EtCO2 forbrugsvarer
Tilslut en FilterLine
CO2-data vist af Capnostream™20p-monitoren
Justerbare CO2-parametre
Overvågning af CO2 under MR-scanning

Microstream™ EtCO2 forbrugsvarer
ADVARSEL:

Løse eller beskadigede forbindelser kan forringe ventilationen eller forårsage unøjagtig
måling af respirationsgasser. Tilslut alle komponenter sikkert, og kontrollér forbindelserne
for lækage i henhold til kliniske standardprocedurer.

ADVARSEL:

Hvis der kommer for meget fugt ind i FilterLine™ (f.eks. fra luftfugtigheden i omgivelserne
eller ind-/udånding af usædvanlig fugtig luft), vises meddelelsen Clearing FilterLine (renser
FilterLine) i området for Capnostream™20p-meddelelser. Hvis FilterLine™ ikke kan
renses, vises meddelelsen FilterLine Blockage (FilterLine blokeret) på Home-skærmens
CO2-kurvevisningssektion og i området for Capnostream™20p-meddelelser. (Hvis der ikke
er en kurvevisning, vises meddelelsen kun i meddelelsesområdet.) Udskift FilterLine™, så
snart meddelelsen FilterLine Blockage (FilterLine blokeret) vises.

ADVARSEL:

FilterLine™ kan antændes ved tilstedeværelse af O2, når den udsættes direkte for laser,
ESU-udstyr eller stærk varme. Udvis forsigtighed i brugen af laser, elektrokirurgiske
instrumenter og stærk varme ved udførelse af hoved- og nakkeprocedurer for at forebygge
antændelse af FilterLine™ eller omgivende afdækningsstykker.

FORSIGTIG:

Læs omhyggeligt brugsanvisningen til Microstream™ EtCO2-tilbehøret før brug.

FORSIGTIG:

Brug udelukkende Microstream™ etCO2 -tilbehør for at sikre, at monitoren fungerer
korrekt.

FORSIGTIG:

Microstream™ EtCO2 forbrugsvarer er designet til brug til en enkelt patient og må ikke
genbruges. Forsøg ikke at rengøre, desinficere eller blæse FilterLine™ igennem, da
monitoren kan tage skade.

FORSIGTIG:

Bortskaf Microstream™ etCO2-tilbehør i henhold til standardprocedurer eller lokale
bestemmelser for bortskaffelse af kontamineret medicinsk affald.

FORSIGTIG:

Ved overvågning med kapnografi under bedøvelse skal det bemærkes, at bedøvelse kan
forårsage hypoventilering og medføre, at CO2-kurven forvrænges eller forsvinder. Hvis
kurven falder eller helt forsvinder, er det en indikation af, at patientens luftveje bør
undersøges.

FORSIGTIG:

Ved overvågning af patienter under øvre endoskopiprocedurer, kan delvis blokering af de
orale luftveje pga. endoskopets placering forårsage perioder med lave aflæsninger og
afrundede kurver. Forekomsten er mere udtalt med høje oxygentilførselsniveauer.

FORSIGTIG:

Hvis der udføres CO2-insufflation under CO2-monitorering, vil etCO2-værdierne stige ret
betydeligt, og det kan resultere i enhedsalarmer og unormalt høje kurver, indtil CO2 er
blevet fjernet fra patienten.

Bemærk: Ved tilkobling af en prøveslange til monitoren skal prøveslangekonnektoren skrues på
monitorens CO2-tilslutning i retning med uret, indtil den ikke kan drejes længere, så det er
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Tilslut en FilterLine™
sikret, at den er sluttet stabilt til monitoren. Dette sikrer, at der ikke opstår gaslækage under
måling ved tilslutningspunktet samt at målenøjagtigheden ikke kompromitteres.
Bemærk: Når CO2-prøveslangen er sluttet til, skal det kontrolleres, at der vises CO2-værdier på
monitorens display.
Bemærk: CO2-prøvetagningsslanger, der anvendes sammen med monitoren, er markeret med den
øvre grænse for den ilt, der kan leveres med prøvetagningsslangen. Ved
iltforsyningsniveauer, som er højere end dem, der er markeret på emballagen til
prøvetagningsslangen, kan CO2-aflæsningerne blive fortyndet, hvilket fører til lavere CO2værdier.

Grundprincipper
Ved valg af Microstream™ etCO2-tilbehør skal følgende tages i betragtning:

•
•
•
•
•

Om patienten er intuberet eller ikke-intuberet
Hvorvidt patienten er tilsluttet mekanisk ventilation
Anvendelsens varighed
Patientens størrelse og vægt
Om patienten trækker vejret gennem sin næse, sin mund eller skiftevis mellem mund og næse.

Kontakt den lokale repræsentant for at få flere oplysninger.
Vælg den relevante FilterLine™ og slut den til monitoren, inden den fastgøres til patientens luftvej. Følg altid
brugsanvisningen til Microstream™ etCO2-tilbehøret for at sikre korrekt tilslutning.
Microstream™ EtCO2 forbrugsvarer
Der vises en liste over Microstream™ etCO2-tilbehør i Microstream™ EtCO2-forbrugsvarer på side 146.
Bemærk: Smart-produkter muliggør oral og nasal prøvetagning.
H-produkter er til langtidsbrug.
Bemærk: Den generiske betegnelse FilterLine™, som benyttes i denne brugsanvisning, kan byttes ud
med ethvert af Microstream™ etCO2-tilbehørene.
Bemærk: De anførte produkter kan også fås i versioner, der er beregnet til andre patientstørrelser.

Denne liste beskriver de væsentligste produkter, der er til rådighed. Se nærmere oplysninger om Microstream™
FilterLines™ eller yderligere størrelses- og emballagemuligheder for disse produkter på
http://www.covidien.com/rms/brands/microstream.

Tilslut en FilterLine™
Inden monitorering af en patient med kapnografi skal den korrekte FilterLine™ sluttes til monitoren og
patienten.
 SÅDAN SLUTTES FORBINDELSERNE:
1. Åben klappen på FilterLine™- indgangsstikket, og tilslut den relevante FilterLine™. Skru
FilterLine™ -konnektoren ind i monitoren i retning med uret, indtil den ikke kan drejes længere.
2. Tilslut FilterLine™ til patienten som beskrevet i brugsanvisningen, der følger med FilterLine™ .
Når FilterLine™ er tilsluttet, begynder monitoren straks at søge efter vejrtrækninger, men vil ikke angive en
Ingen vejrtrækning-tilstand, før der er registreret en gyldig vejrtrækning.
Bemærk: Capnostream™20p-monitorens CO2-funktion skifter automatisk til standby, såfremt
Capnostream™20p-monitoren er tændt i 30 minutter eller mere, uden at der er tilsluttet en
FilterLine™. I så fald skifter CO2-monitoreringen på monitoren automatisk til standby, hvorpå
den geninitialiseres, når der tilsluttes en FilterLine™. Denne initialiseringsproces tager
normalt 30 sekunder, men kan tage op til 180 sekunder.
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CO2-data vist af Capnostream™20p-monitoren
Capnostream™20p-monitorens Home-skærm viser SpO2-data i realtid. De viste data omfatter:
 Realtids-etCO2- og -FiCO2-værdier samt valgt enhed (se CO2-data vist af Capnostream™20pmonitoren på side 54 vedr. nærmere oplysninger om tilgængelige enheder)
 Realtids-FiCO2-værdier og valgt enhed (se Justerbare CO2-parametre på side 55vedr. nærmere
oplysninger om tilgængelige enheder)
 Respirationsfrekvens (RR) i vejrtrækninger pr. minut
 CO2-kurve

CO2-kurve

EtCO2, FiCO2
og respirationsfrekvens

Fig. 22 - CO2-data på Capnostream™20p-monitoren

Derudover kan monitoren vise CO2-data i trendform, som angiver tid, dato, etCO2, RR, alarmer, hændelser og
en CASE START-markør. Se nærmere oplysninger om tendensvisning i Kapitel 11 Brug af trends på side 84.
Når de øvre og nedre EtCO2-alarmgrænser overskrides, blinker det pågældende tal for at gøre det vagthavende
sundhedspersonale opmærksom på, hvilken parameter det drejer sig om.
En forsinkelse kan, om ønsket, starte en række alarmer, så disse alarmer kun lyder, hvis parameteren har
overskredet alarmgrænser i det indstillede antal sekunder. Denne valgmulighed kan indstilles via institutionens
standardindstillinger. Se Institutionelle standardindstillinger på side 128 vedr. nærmere oplysninger om,
hvordan institutionens standardindstillinger oprettes.
Hvis den numeriske Home-skærm er valgt, vises CO2-kurven ikke. I stedet vises CO2-data i stor skriftstørrelse,
så de er lette at aflæse, selv på afstand. CO2-sektionen på den numeriske Home-skærm kan ses i Fig. 23 - CO2sektion på den numeriske Home-skærm, nedenfor.
Bemærk: For både neonatale og voksne patienter er det tal for EtCO2, der vises på skærmen,
maksimumværdien for CO2 over de seneste 20 sekunder, opdateret en gang i sekundet. En
EtCO2-alarm udløses på baggrund af den EtCO2-værdi, der er vist på skærmen.
Bemærk: I miljøer i stor højde kan EtCO2-værdierne være lavere end værdier, der observeres i højde
med havets overflade, som beskrevet i Daltons lov om partialtryk. Ved brug af monitoren i
miljøer i stor højde kan det anbefales at overveje at justere indstillingerne for EtCO2-alarm
tilsvarende.
Bemærk: Målingstilstanden korrigerer CO2-værdien for BTPS-indstilling (kropstemperatur, tryk,
saturation), som forudsætter, at alveolære gasser er mættet med vanddamp. BTPS skal
fortsat være aktiveret til patientmåling. Til andre formål kan det være slået fra på skærmen
CO2 Setup (CO2-opsætning).
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Fig. 23 - CO2-sektion på den numeriske Home-skærm

Justerbare CO2-parametre
Capnostream™20p-monitoren giver mulighed for at justere visse parameterindstillinger for CO2-måling, så de
passer til patientens og/eller institutionens krav eller andre behov. Følg nedenstående fremgangsmåde for at
ændre disse indstillinger midlertidigt, indtil der slukkes for enheden. Vedrørende indstilling af ændringer som
institutionens standard, så disse indstillinger forbliver gældende, selv om der slukkes for enheden, henvises til
CO2-parametre på side 135.
 SÅDAN ÆNDRES CO2-PARAMETERINDSTILLINGER:
1. Åbn skærmen Home, og flyt styreknappen til skærmens CO2-sektion, så den vises i en blå ramme. Klik på
styreknappen.
2. CO2-indstillingsskærmen vises. Flyt styreknappen til den parameter, der skal ændres, og klik for at vælge
parameteren. Flyt styreknappen for at vælge den ønskede indstilling, og klik for at vælge indstillingen. I
Tabel 10 - Justérbare CO2-parametre, nedenfor vises en liste over indstillinger, der kan ændres.
3. Flyt styreknappen til HOME-knappen, og klik for at vælge den. Skærmbilledet skifter også til skærmen
Home efter nogle sekunder, hvis der ikke foretages yderligere handlinger på den aktuelle skærm. Hvis der
udløses timeout for skærmen, og den skifter tilbage til skærmen HOME på denne måde, gemmes ændringer
imidlertid ikke.
4. Ændringerne for parametrene forbliver gældende, indtil der slukkes for enheden.
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Overvågning af CO2 under MR-scanning
Tabel 10 - Justérbare CO2-parametre

Parameter
BTPS*
FiCO2-visning
Timeout for frakobling af pumpe (minutter)
CO2 Waveform Scale (CO2-kurveskala) (mmHg)
EtCO2 Scale for Trend Display (EtCO2-skala for
tendensvisning)
RR Scale for Trend Display (RR-skala til
tendensdisplay)
Sweephastighed** (mm/sek.) [for den aktuelle
patienttype]
Niveau for visuel A/t-advarsel (Apnø/time) (hvis
til rådighed)
*

Valg

Fabriksindstillinger

On/Off (til/fra)
On/Off (til/fra)
5, 10, 15 eller 30
50, 100, 150, auto
50, 100, 150

On (til)
On (til)
15
Auto
50

50, 100, 150

50

1, 2, 3, 6,3, 12,5, 25

6,3

1-99

10

BTPS angiver den standardkorrektion, som anvendes til måling af kropstemperatur, tryk og saturation. BTPS bør
være indstillet på ON (slået til) under alle måleprocedurer. Enheden slår automatisk BTPS-korrektionen fra under
kalibreringsprocedurer og slår den til igen efter disse procedurer. Brugeren behøver ikke at foretage nogen
ændringer af BTPS-indstillingen.

** Sweep-hastigheden er den hastighed, hvorved bølgeformen fuldender en cyklus på grafen, så den dækker hele
skærmen én gang.
Bemærk: Bemærk, at hvis kurveskalaen ændres på skærmen CO2 Setup (CO2-klar-opsætning) eller i
Institutional Defaults (institutionelle standardindstillinger), vil en CO2-kurve med øvre værdier,
der overstiger det øverste niveau på skalaen, blive vist ufuldstændigt, idet de højere værdier
er afskåret. Standardkurveskalaen er derfor Auto.

Overvågning af CO2 under MR-scanning
ADVARSEL:

Brug ikke FilterLine™ H Set Infant/Neonatal (FilterLine H-sæt spædbarn/neonatal) under
MR-scanning. Hvis FilterLine™ H Set spædbarn/neonatal anvendes under MR-scanning,
kan patienten komme til skade.

FORSIGTIG:

Under MR-scanning skal monitoren være placeret uden for MR-rummet. Når monitoren
anvendes uden for MR-rummet, kan etCO2-overvågning gennemføres ved at tilslutte
FilterLine™ XL for at opnå større længde.

FORSIGTIG:

Brug af CO2-prøveudtagning med H i navnet (hvilket angiver, at anvendelsesområdet er
befugtede omgivelser) under en MR-scanning kan forårsage interferens. Det anbefales at
bruge prøvetagningsslanger uden H i navnet. Der findes en oversigt over
H-prøvetagningsslanger i Microstream™ EtCO2-forbrugsvarer på side 146.

Ikke-invasiv EtCO2-overvågning under MR-scanning kan udføres ved hjælp af monitoren, en FilterLine™ XL
og en passende CO2 -prøveslange.
 BRUG AF MONITOREN UNDER MR-SCANNING:
1. Anbring monitoren uden for MR-scanneren. Der skal være et hul i væggen til scanneren (ca. 10 cm
diameter).
2. Forbind FilterLine™ XL til monitoren, og før FilterLine™ XL gennem hullet i væggen til MR-rummet.
3. Forbind FilterLine™ XL til patienten.
Bemærk: På grund af FilterLine™ XL's større længde kan der være en større forsinkelsestid og dermed
en langsommere responstid.

Kontakt den lokale repræsentant for at købe FilterLine™ XL.
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Kapitel 6

Pulsoximetri med Capnostream™20p-monitoren
Nellcor™ SpO2-sensorer
Tilslutning af en SpO2-sensor til monitoren
SpO2-data vist af Capnostream™20p-monitoren
Justérbare SpO2-parametre
SpO2-alarmgrænsemeddelelse

Nellcor™ SpO2-sensorer
ADVARSEL:

Læs brugsanvisningen for sensoren omhyggeligt, inden den tages i brug, inklusive alle
advarsler, forsigtighedsregler og instruktioner.

ADVARSEL:

Sensoren må ikke nedsænkes i vand, opløsningsmidler eller rengøringsopløsninger
(sensoren og tilslutningerne er ikke vandtætte). Må ikke steriliseres med stråling, damp eller
ethylenoxid. Se rengøringsinstruktioner i brugsanvisningen til genanvendelige
pulsoximetrisensorer.

ADVARSEL:

Sørg altid for at sensoren er intakt, inden du tager SpO2-sensorerne i brug. Beskadigede
sensorer (forrevne, udslidte [afslibede] eller eksponerede optiske komponenter, ledninger
eller metal) må ikke anvendes. Anvendelse af beskadigedee sensorer kan kompromittere
patientens sikkerhed og medføre, at patienten kommer til skade. Beskyttelsen af monitoren
mod følgerne af afledningen fra en hjertedefibrillator er afhængig af, at de rigtige SpO2kabler og sensorer anvendes som angivet i Nellcor™ SpO på side 59.

ADVARSEL:

Brug kun Nellcor™ sensorer til SpO2-målinger. Andre sensorer kan give en forkert
monitorydelse.

ADVARSEL:

Oximetrisensorer må ikke anvendes under magnetisk resonansscanning (MR-scanning).
Ledningsstrøm kan forårsage brandsår. Sensorerne kan påvirke MR-billedet, og MRenheden kan påvirke nøjagtigheden af oxymetrimålingerne.

ADVARSEL:

Vævsskade kan forårsages af forkert anvendelse eller brug af en pulsoximetrisensor.
Undersøg sensorplaceringen som angivet i brugsanvisningen. Sæt ikke sensoren i for stramt
eller med for stort pres. Sensoren må ikke omvikles, der må ikke påsættes ekstra tape, og
sensoren må ikke blive siddende for længe på samme sted. Hvis huden under sensoren
bliver irriteret, skal sensorens placering ændres.

FORSIGTIG:

Sensorer til enkeltpatientbrug og selvklæbende sensorer er kun beregnet til en enkelt
patient. Sensorer til enkeltpatientbrug og selvklæbende sensorer må ikke overføres fra en
patient til en anden patient.

Bemærk: Oxygentransducerne (sensorer), der anvendes i denne enhed, kan kategoriseres som
overfladeenheder med hudkontakt i et begrænset tidsrum. Sensorerne har bestået den
anbefalede biokompatibilitetstest og er derfor i overensstemmelse med ISO 10993-1.
Bemærk: Da hæmoglobinets lysabsorption afhænger af bølgelængden, og da lysdioder har forskellige
middelbølgelængder, skal et monitoreringssystem kende middelbølgelængden på sensorens
røde lysdioder for at kunne foretage en præcis SpO 2-måling. Under overvågning vælger
monitoreringssystemets software koefficienter, der passer til bølgelængden for den enkelte
sensors røde LED. Disse koefficienter anvendes derefter til at bestemme SpO2. Hertil
kommer, at lysintensiteten af sensorens LED’er automatisk justeres for at kompensere for
forskellene i vævstykkelse. Sammen leverer disse funktioner automatisk kalibrering af SpO 2funktionen.
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Nellcor™ SpO2-sensorer

Dataopdateringsperiode, datagennemsnitsberegning og signalbehandling
Den avancerede signalbehandling i OxiMax™-algoritmen udvider automatisk den nødvendige mængde data til
måling af SpO2 og pulsfrekvens afhængig af måleforholdene. OxiMax™-algoritmen forlænger automatisk den
nødvendige dynamiske gennemsnitstid ud over syv (7) sekunder under forringede eller vanskelige måleforhold
forårsaget af lav perfusion, signalartefakt, omgivende lys, elektrokauterisation, anden interferens eller en
kombination af disse faktorer, hvilket resulterer i en stigning i det dynamisk gennemsnit. Hvis det resulterende
dynamiske gennemsnitstidsrum overstiger 20 sekunder for SpO2, fastsætter algoritmen pulssøgningsbitten
samtidig med, at SpO2-værdien og pulsfrekvensen opdateres hvert sekund.
Forværres disse måleforhold, vil den nødvendige datamængde muligvis også blive udvidet. Hvis det dynamiske
gennemsnitstidsrum når 40 sekunder og/eller 50 sekunder for pulsfrekvens, resulterer det i en teknisk
alarmtilstand: Algoritmen fastsætter pulstimeoutbitten og monitoreringssystemet rapporterer en nulmætning
som tegn på manglende puls, hvilket bør resultere i en hørbar alarmtilstand aktiveres.
Funktionstestere og patientsimulatorer
Visse funktionstestere og patientsimulatorer i bordmodel, der fås i handlen, kan anvendes til at kontrollere, at
Covidien Nellcor™ monitoreringssystemer, sensorer og kabler fungerer korrekt. Der henvises til
brugsanvisningen til den pågældende testanordning angående fremgangsmåden ved testning. Selvom sådanne
anordninger kan være nyttige til at kontrollere funktionen af sensor, kabelføring og monitoreringssystem, vil de
ikke være i stand til at frembringe de nødvendige data til korrekt evaluering af systemets SpO2målingsnøjagtighed.
Til komplet evaluering af nøjagtigheden af SpO2-målinger kræves det som minimum, at anordningen kan
tilpasses sensorens bølgelængdekarakteristika og reproducere det komplekse optiske samspil mellem sensor og
patientvæv. Ingen kendte bordmodel-testere besidder disse evner. Nøjagtigheden af SpO2-målinger kan kun
evalueres in vivo ved at sammenligne monitoreringssystemets målinger med værdier, der kan spores til SaO2målinger fra samtidige arterielle blodprøver, udført på et laboratorie-CO-oximeter.
Mange funktionstestere og patientsimulatorer er beregnet til at virke sammen med monitoreringssystemets
forventede kalibreringskurver og kan egne sig til anvendelse sammen med monitoreringssystemer og/eller
sensorer. Det er imidlertid ikke alle sådanne anordninger, der passer til anvendelse sammen med det digitale
OxiMax™-kalibreringsystem. Dette har ingen indvirkning på anvendelse af simulatoren til kontrol af
systemfunktion, men viste SpO2-målingsværdier kan være anderledes end testerens indstilling. På
monitoreringssystemer, der fungerer korrekt, kan denne difference reproduceres med tiden og fra
monitoreringssystem til monitoreringssystem inden for testerens ydelsesspecifikationer.
Valg af Nellcor™ SpO2-sensorer
Ved valg af en sensor skal patientens vægt og aktivitet, den praktiske anvendelse af perfusion, de tilgængelige
sensorplaceringer og den forventede varighed af overvågningen tages i betragtning. Der er en oversigt over
sensormodeller i Tabel 11 - Nellcor™ SpO2-sensorer, nedenfor. Kontakt den lokale repræsentant for at få flere
oplysninger.
Nellcor™ pulsoximetrisensorer har lysdioder (LED'er), der udsender rødt lys ved en bølgelængde på ca. 660 nm
og infrarødt lys ved en bølgelængde på ca. 900 nm. Sensor LEDs totale optiske udgangseffekt er mindre end
15 mW. Denne information kan f.eks. være nyttig for læger, som udfører fotodynamisk terapi.
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Nellcor™ SpO2-sensorer

Tabel 11 - Nellcor™ SpO2-sensorer

Iltsensor
OXIMAX™ ilttransducer
(til en enkelt patient)

Model

Patientvægt

MAX-N

<3 kg eller >40 kg

MAX-I

3 til 20 kg

MAX-P

10 til 50 kg

MAX-A

>30 kg

MAX-AL

>30 kg

MAX-R

>50 kg

MAX-FAST

>40 kg

OXIMAX™ OxiCliq™ ilttransducer
(kun engangsbrug)

P

10 til 50 kg

A

>30 kg

OXIMAX™ Dura-Y™ multisite ilttransducer
(ikke-steril, genbrugelig)

D-YS

>1 kg

Bruges sammen med Dura-Y-sensor:
Øreclips (genanvendelig, usteril)
Pedi-Check™ pædiatrisk stikprøveclips
(genanvendelig, usteril)

D-YSE

30 kg

D-YSPD

3 til 4 kg

OXIMAX™ Oxiband™ ilttransducer
(genbrugelig med ikke-steril tape til
engangsbrug)

OXI-A/N

<3 kg eller>40 kg

OXI-P/I

3 til 40 kg

OXIMAX™ Durasensor™ ilttransducer
(ikke-steril, genbrugelig)

DS-100A

>40 kg

Nellcor™ Preemie SpO2 Sensor, ikke
selvklæbende (til engangsbrug)

SC-PR

<1,5 kg

Nellcor™ Neonatal SpO2 Sensor, ikke
selvklæbende (til engangsbrug)

SC-NEO

1,5 til 5 kg

Nellcor™ Adult (voksen) SpO2 Sensor, ikke
selvklæbende (til engangsbrug)

SC-A

>40 kg

Nellcor™ respiratorisk sensor til voksne,
SpO2, RR

10068119

>30 kg

Nellcor™ fleksibel SpO2-sensor
(ikke-steril, genbrugelig)

FLEXMAX

≥ 20 kg

FLEXMAX-P

≥ 20 kg

Sensorkabel DOC-10

DOC-10

Ikke relevant

Sensorkabel OC-3

OC-3

Ikke relevant

Forhold af betydning for ydelsen
ADVARSEL:

Pulsoximetrimålinger og pulssignaler kan blive påvirket af visse omgivende miljøforhold,
forkert anvendelse af sensorer og patienttilstande.

ADVARSEL:

Forkert applikation eller for langvarig applikation af en SpO2-sensor kan forårsage
vævsbeskadigelse. Undersøg sensorplaceringen som angivet i brugsanvisningen til
sensoren.

ADVARSEL:

Anvend kun sensorer og pulsoxymetrikabler, der er godkendt af Nellcor™. Andre sensorer
eller oximetrikabler kan medføre, at monitoren ikke virker som den skal, og det kan også
give anledning til øget elektromagnetisk emission eller nedsat immunitet over for
elektromagnetisk interferens.
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Tilslutning af en SpO2-sensor til monitoren

Følgende faktorer kan forårsage upræcise målinger:

•
•
•
•
•
•

Forkert anvendelse af sensoren
Placering af sensoren på en ekstremitet med blodtryksmanchet, arteriekateter eller
intravaskulær slange
Omgivende lys
Langvarige og/eller voldsomme patientbevægelser
Intravaskulære farvestoffer eller udvendigt påført farvestof, såsom neglelak eller pigmenteret
creme
Undladelse af at dække sensorstedet med uigennemskinneligt materiale på steder med kraftigt
omgivende lys

Følgende faktorer kan resultere i, at der afgives et signal for manglende detektering af puls:

•
•
•
•

Sensoren sidder for stramt
Der er en oppustet blodtryksmanchet på den ekstremitet som den, hvor sensoren er placeret
Der er en arteriel okklusion i nærheden af sensoren
Utilstrækkelig perifer perfusion

Rens applikationsstedet, og fjern eventuelle stoffer som f.eks. neglelak fra stedet. Kontrollér regelmæssigt, at
sensoren fortsat sidder rigtigt på patienten.
Vælg en passende sensor, anvend den som angivet, og vær opmærksom på alle advarsler og
forsigtighedsforanstaltninger i den brugsanvisning, der følger med sensoren.
Kraftigt omgivende lys, f.eks. kirurgisk lys (specielt med en xenon-lyskilde), bilirubin-lamper, fluorescerende
lys, infrarøde varmelamper og direkte sollys kan påvirke en SpO2-sensors ydelse. Sørg for at anvende sensoren
korrekt, og tildæk den med uigennemsigtigt materiale for at forhindre interferens fra omgivende lys.
FORSIGTIG:

Hvis sensorområdet ikke tildækkes med uigennemsigtigt materiale i omgivelser med stor
belysning, kan det give anledning til unøjagtige målinger.

Hvis patientens bevægelser udgør et problem, kan dette afhjælpes ved at udføre en eller flere af nedenstående
ting:
 Kontrollér, at sensoren er placeret korrekt og sikkert.
 Flyt sensoren til et mindre aktivt sted.
 Brug en klæbende sensor, der giver patienten en vis bevægelsesfrihed.
 Brug en ny sensor med ny klæbende bagside.
Hvis dårlig perfusion påvirker ydelsen, kan MAX-R sensoren muligvis anvendes. Den foretager målinger fra
den nasal septale anteriore ethmoid-arterie, en arterie fra den indvendige carotid. Denne sensor kan foretage
målinger, når den ydre perfusion er forholdsvis ringe.
Målingsnøjagtighed ved nedsat perfusion (registereret IR-pulsmodulationudsving på mellem 0,03 % og 1,5 %)
blev bekræftet vha. signaler fra en patientsimulator. SpO2 og pulsfrekvensværdierne blev varieret over
måleområdet med en række svage signalforhold og sammenlignet med kendt, sand mætning og puls fra
inputsignalerne.

Tilslutning af en SpO2-sensor til monitoren
Inden overvågning af en patient med pulsoximetri skal den korrekte SpO2-sensor sluttes til monitoren og
patienten.
 TILSLUTNING AF SPO2-SENSOREN:
1. Tilslut SpO2-forlængerledningen solidt i monitor-SpO2-sensorporten, og tilslut derefter den korrekte
Nellcor™ SpO2-sensor til forlængerledningen.
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2. Tilslut Nellcor™ SpO2-sensoren til patienten som beskrevet i brugsanvisningen til enheden ved hjælp af en
Nellcor SpO2-sensorforlængerledning.
3. Når SpO2-sensoren er forbundet med forlængerledningen og sluttet til monitoren, begynder monitoren straks
at søge efter en puls. Den viser NO PULSE FOUND (Ingen puls fundet) og SpO2 SENSOR NOT ON
PATIENT (SpO2-sensoren ikke på patienten), indtil sensoren anbringes på patienten. Dette er klassificeret
som en alarm med mellemprioritet og genererer et tredobbelt bip for hver tredive sekunder. For at undgå
alarmmeddelelsen og bip-lyden kan du slutte forlængerledningen til monitoren, men vente med at slutte
SpO2-sensoren til forlængerledningen, før det er tid til at slutte patienten til monitoren.

SpO2-data vist af Capnostream™20p-monitoren
Capnostream™20p-monitorens Home-skærm viser SpO2-data i realtid. De viste data omfatter:
 SpO2-tal
 Pulsfrekvens
 Sat Seconds-tal (se forklaring af dette SpO2-alarmer og SatSeconds på side 82)
 Pletysmograf (SpO2-kurve)
 Interferensindikator

SpO2

SpO2-bølgeformslinje
(pletysmograf)
Interferensindikator

Pulsfrekvens

Sat Seconds

Fig. 24 - SpO2-data på Capnostream™20p-monitoren - standardskærm

På standard-Home-skærmen med IPI aktiveret (fabriksindstillet standard-Home-skærm) vises pletysmografen
(SpO2-kurve) som en grøn lodret søjle i skærmens SpO2-sektion (lige til venstre for Sat Seconds-værdien).
Søjlen angiver pulsslaget ved at stige og falde i takt med patientens pulsslag. En interferensindikator (den gule
takkede linje vist i ovenstående figur) vises, når det indgående signal er utilstrækkeligt eller svækket. Hvis
signalet er tilstrækkeligt, vises indikatoren ikke.
Når IPI-visningen på skærmen Home er deaktiveret (se IPI-valgmuligheder på side 65 og Institutionelle
standardindstillinger på side 128), vises Home-skærmens SpO2-sektion som vist i Fig. 25 - SpO2-data på
Capnostream™20p-monitor - standardskærm med IPI deaktiveret, nedenfor. Den pletysmografiske kurve er
ikke-normaliseret, idet der bruges sensorsignal i realtid til at afspejle relativ pulserende styrke.

SpO2, Sat
Seconds og
pulsfrekvens

SpO2bølgeform
(pletysmograf)

Fig. 25 - SpO2-data på Capnostream™20p-monitor - standardskærm med IPI deaktiveret
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Justérbare SpO2-parametre

Derudover kan monitoren vise SpO2-data i trendform, som viser tid, dato, SpO2, pulsfrekvens (PR), alarmer,
hændelser og case-markører for at skelne mellem forskellige patienter. Se nærmere oplysninger om
tendensvisning i Kapitel 11 Brug af trends på side 84.
Når de øvre og nedre SpO2-alarmgrænser overskrides, blinker den pågældende måling for at gøre det
vagthavende sundhedspersonale opmærksom på, hvilken måling det drejer sig om.
Hvis den numeriske Home-skærm er valgt, vises SpO2-kurven ikke. I stedet vises SpO2-data i stor skriftstørrelse
så de er lette at aflæse, selv på afstand. SpO2-sektionen på den numeriske Home-skærm kan ses i Home-skærm
med numerisk visning på side 37.
SpO2, Sat
Seconds og
pulsfrekvens

Fig. 26 - SpO2-sektion på den numeriske Home-skærm

Justérbare SpO2-parametre
Capnostream™20p-monitoren giver mulighed for at justere visse parameterindstillinger for SpO2-måling, så de
passer til patientens og/eller institutionens krav eller andre behov. Følg nedenstående fremgangsmåde for at
ændre disse indstillinger midlertidigt, indtil der slukkes for enheden. Vedrørende indstilling af ændringer som
institutionens standard, så disse indstillinger forbliver gældende selv om der slukkes for enheden, henvises til
Institutionelle standardindstillinger på side128.
 SÅDAN ÆNDRES SPO2-PARAMETERINDSTILLINGER:
1. Åbn skærmen Home, og flyt styreknappen til skærmens SpO2-sektion, så den vises i en blå ramme. Klik på
styreknappen.
2. SpO2-indstillingsskærmen vises. Flyt styreknappen til den parameter, der skal ændres, og klik for at vælge
parameteren. Flyt styreknappen for at vælge den ønskede indstilling, og klik for at vælge indstillingen. I
Tabel 12 - Justerbare SpO2-parametre, nedenfor vises en liste over indstillinger, der kan ændres.
3. Flyt styreknappen til HOME-knappen, og klik for at vælge den. Skærmbilledet skifter også til skærmen
Home efter nogle sekunder, hvis der ikke foretages yderligere handlinger på den aktuelle skærm.
4. Ændringerne for parametrene forbliver gældende, indtil der slukkes for enheden.
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Tabel 12 - Justerbare SpO2-parametre

Parameter

Valg

Fabriksindstillinger

Pulse tone (pulstone)

On/Off (til/fra)

On (til)

Sat Sec (sat sekunder)

On/Off (til/fra)

On (til)

SpO2 Scale for Trend Display (SpO2skala for trendvisning)

0-100, 50-100

50-100

PR Scale for Trend Display (PR-skala for
trendvisning)

150, 300

150

Sweephastighed** (mm/sek.)
[for den aktuelle patienttype]

3, 6,3, 12,5, 25

25

** Sweep-hastigheden er den hastighed, hvorved bølgeformen fuldender en cyklus på grafen, så den dækker hele
skærmen én gang.

SpO2-alarmgrænsemeddelelse
Når SpO2-alarmgrænsen er indstillet til under 85 %, vises meddelelsen SpO2 LOW ALARM LIMIT: xx (SpO2
nedre alarmgrænse: xx) i sidehovedområdet for at angive niveauet for SPO2 LOW (nedre) alarmgrænse.
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Kapitel 7

Integrated Pulmonary Index™
Indledning
Advarsler
IPI-visning
IPI-valgmuligheder

Indledning
Integrated Pulmonary Index™ (i det følgende kaldet IPI) er en numerisk værdi, der integrerer fire vigtige
parametre, som Capnostream™20p i måler med henblik på at give en enkel indikation af patientens
overordnede ventilatoriske status. De integrerede parametre er EtCO2, RR, SpO2 og PR. Det er kun disse fire
parametre anvendes til beregning af IPI; andre parametre tages ikke i betragtning.
IPI beregnes ud fra disse fire parametres aktuelle værdier og deres interaktioner på basis af kendte kliniske data.
Derved kan IPI give en tidlig indikation af ændringer i den ventilatoriske status, som muligvis ikke ville fremgå
af den aktuelle værdi for nogen af disse fire parametre hver for sig. IPI er beregnet til at give ekstra oplysninger
om patientstatus, om muligt før EtCO2-, RR-, SpO2- eller PR-værdier når et klinisk problematisk niveau.
IPI-trendgrafen (vises på Home-skærmen på Capnostream™20p) er særlig værdifuld, da den viser tendensen for
patientens ventilatoriske status i én letaflæselig graf og derved kan advare plejepersonalet om ændringer i
patientens status. IPI's vigtige betydning skyldes således ikke blot dens absolutte numeriske tal, men også dens
relation til tidligere værdier, så en graf kan vise en op- eller nedadgående tendens for patientens status og
indikere over for plejepersonalet, at øget opmærksomhed eller indgreb kan være nødvendigt.

Fig. 27 - IPI-trendgraf

En teknisk note, der indeholder oplysninger vedrørende IPI-algoritmen, kan indhentes fra Medtronic.
Eftersom indekset anvender data fra overvågningen af både CO2 og SpO2, er indekset kun tilgængeligt, når
begge parametre er til rådighed.
Indeksområdet er 1-10, og indeksværdier skal forstås som vist i tabellen nedenfor.
Indeksområde

64

Patientstatus

10

Normal

8-9

Inden for normalområdet

7

Tæt på normalområdet, kræver opmærksomhed

5-6

Kræver opmærksomhed og eventuelt indgriben

3-4

Kræver indgriben

1-2

Kræver øjeblikkelig indgriben
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Advarsler
Bemærk: Fortolkningen af patientens IPI-score kan være forskellig i forskellige kliniske miljøer. For
eksempel kan patienter med særlige vejrtrækningsvanskeligheder (i modsætning til normalt
raske patienter, der overvåges under bedøvelse eller smertebehandling) kræve en lavere
tærskel for advarsel pga. lav IPI for at tage højde for deres nedsatte vejrtrækningsevne.

IPI er til rådighed for alle tre grupper af pædiatriske patienter (1-3 år, 3-6 år og 6-12 år) og for voksne patienter.
Det er ikke til rådighed for neonatale patienter og spædbørn (patienter på op til et år) og vises derfor ikke på
skærme for neonatale patienter/spædbørn.

Advarsler
ADVARSEL:

Sørg for, at patienttypen er valgt korrekt, før overvågning af en patient påbegyndes. Valg af
en ukorrekt patienttype kan frembringe ukorrekte patient-IPI-data.

ADVARSEL:

Når der udløses en advarsel pga. lav IPI for en patient, bør det medicinske personale
gennemgå patientens status for at se, om der kræves en ændring i den medicinske
behandling.

IPI-visning
IPI vises på skærmen Home og er tilgængelig i alle Capnostream™20p-funktioner som standardvalgmulighed
sammen med andre patientparametre som f.eks. etCO2 eller SpO2. På skærmen Home gives der både en
numerisk visning og en trendgraf for IPI.
IPI-valgmuligheden kan deaktiveres fra skærmen Institutional Defaults (institutionelle standardindstillinger). Se
nærmere oplysninger nedenfor. I neonatal måletilstand deaktiveres IPI-indstillingen automatisk.

IPI-valgmuligheder
 SÅDAN ÆNDRES INDSTILLINGER FOR IPI-VALGMULIGHEDER:
1. Åbn skærmen Home, og klik på knappen SYSTEM i menulinjen i bunden af skærmbilledet.
2. Systemopsætningsskærmen vises. Flyt styreknappen til den parameter, der skal ændres, og klik for at vælge
parameteren. Flyt styreknappen for at vælge den ønskede indstilling, og klik for at vælge indstillingen. En en
liste med de IPI-indstillinger, der kan ændres, vises i Tabel 13 - Justérbare IPI-valgmuligheder, nedenfor.
3. Flyt styreknappen til HOME-knappen, og klik for at vælge den. Skærmbilledet skifter også til skærmen
Home efter nogle sekunder, hvis der ikke foretages yderligere handlinger på den aktuelle skærm.
4. Hvis IPI-advarslen er deaktiveret, vises den ikke på skærmen Home eller nogen anden skærm. Den vil være
opstillet, men gråtonet, på skærmen Alarm Limits (alarmgrænser).
5. Ændringerne for parametrene forbliver gældende, indtil der slukkes for enheden.
Tabel 13 - Justérbare IPI-valgmuligheder

Parameter

Valg

Fabriksindstillinger

Home IPI Display (visning af IPI på
Home-skærmen)

1 time, 2 timer, 4 timer

1 time

IPI Alert (IPI-advarsel)

Enabled/Disabled
(aktiveret/deaktiveret)

Disabled (slået fra)

Benyt valgmuligheden Institutional Defaults (institutionens standardindstillinger), beskrevet i Institutionelle
standardindstillinger på side 128, hvis IPI-visnings- og advarselsvalgmuligheden skal ændres mere permanent.
Indstillingerne for visning af IPI-visninger på skærmen Home kan ændres på skærmen Institutional Defaults:
Trend (institutionens standardindstillinger: Trend), og advarsel pga. lav IPI (aktiveret eller deaktiveret) kan
ændres på skærmen Institutional Defaults: Monitor screen (monitorskærm). Alarmgrænse for advarsel pga. lav
IPI kan ændres på skærmen Institutional Defaults (Institutionens standardindstillinger): Alarm Limits: Set
Adult/Pediatric: (Alarmgrænser:Indstil voksen/pædiatrisk).
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Kapitel 8

Apnøer pr. time og oxygen-desaturationsindekset
Indledning
Apnøer pr. time
Oxygen-desaturationsindeks (ODI)
Apnø- og O2-desaturationsrapport
Overvågning med A/t og ODI
Smart-visning af A/t- og ODI-Home-skærm
A/t- og ODI-valgmulighed
A/t og ODI i demomodus

Indledning
Algoritmen for apnøer pr. time (A/t) og oxygen-desaturationsindeks (ODI) tilhører Smart Capnography-familien
af innovative algoritmer, som Medtronic har udviklet. Smart Capnography forenkler brugen af CO2monitorering på produkter, der understøtter Microstream™, til forbedring af patientsikkerheden og den kliniske
arbejdsproces.
A/t og ODI kan ikke fås hos alle vores forhandlere. Kontakt Capnographyinfo@covidien.com, hvis du ønsker at
udstyre din enhed med disse algoritmer.
A/t og ODI er et letanvendeligt hjælpemiddel til identifikation og kvantificering af apnø- og
oxygendesaturationshændelser under en patients hospitalsophold.
A/t og ODI rapporterer apnø- og oxygendesaturationshændelser og beregner det tilknyttede apnø pr. time (A/t)
og oxygen-desaturationsindeks (ODI). Ved at benytte A/t og ODI kan lægen opdage uregelmæssigheder i
ventilation og iltning, mens patienter under deres hospitalsophold monitoreres med Capnostream™20p. A/t og
ODI er udelukkende til voksne patienter (fra 22 år og opefter).
A/t og ODI vises i realtid på Home-skærmen og på en letlæselig apnø- og O2-desaturationsrapportskærm, som
er tilgængelig for udskrevne rapporter samt i filformat, der eksporteres til et USB-flash-drev.

Apnøer pr. time
En apnø er et tidsrum, hvor vejrtrækningen standser eller reduceres kraftigt. Apnø pr. time (A/t), der beregnes af
Capnostream™20p-monitoren, som det ses på Home-skærmen, er en optælling af det antal pauser i
vejrtrækningen på mindst 10 sekunder, som patienten har oplevet i løbet af den seneste time.
På apnø- og O2-desaturationsrapportskærmen er A/t det gennemsnitlige apnø pr. time i løbet af et udvalgt
tidsrum på 2, 4, 8 eller 12 timer. På denne skærm vises desuden antallet af apnøhændelser på ≥10 sekunder,
10-19 sekunder, 20-30 sekunder og >30 sekunder i løbet af det valgte tidsrum.
A/t-værdien anvendes som hjælp til at give plejepersonalet et fingerpeg om regelmæssigheden af patientens
vejrtrækning.
Apnøer pr. time i Capnostream™20p
I Capnostream™20p-enheden er apnø pr. time en optælling af det antal gange inden for en time, hvor
vejrtrækningen er ophørt i ti sekunder eller mere. Da der er tale om en optælling pr. time, vises der stiplede
linjer på skærmen, indtil der er gået en time, siden overvågningen blev indledt.
A/t er i øjeblikket kun til rådighed til voksne patienter og er beregnet til patienter fra 22 år og opefter. Det er
ikke til rådighed til spædbørn (0-1 år) og ej heller til patienter under 22 år.
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Visuel A/t-advarsel
Den visuelle A/t-advarsel, der vises som en asterisk ved siden af A/t-værdien, bruges som en indikation til
plejepersonalet om, at apnøtællingen inden for en time i løbet af de seneste 12 timer har overskredet et indstillet
antal. (Værdien, der vil udløse en visuel A/t-advarsel, er som standard 10.) Asterisken vises kun, når der udløses
en visuel A/t-advarsel, og den opdateres én gang hvert 10. minut. Den visuelle advarsel på skærmen indikerer
over for plejepersonalet, at man bør se på apnø- og O2-desaturationsskærmen for at få mere at vide om
patientens vejrtrækningsmønstre. Se Justerbare CO2-parametre på side 55 vedr. ændring af den værdi, der vil
udløse en visuel A/t-advarsel.

Oxygen-desaturationsindeks (ODI)
Oxygen-desaturationsindekset (ODI) indikerer "dykkene" i SpO2 - det vil sige det antal gange, hvor SpO2værdien er faldet med 4 % eller mere fra baseline og vendt tilbage til baseline i løbet af 240 sekunder eller
mindre. (Dette refererer til procent oxygensaturation, ikke procent af patientens aktuelle SpO2-værdi). Baseline
oprettes, når der detekteres en konsekvent og stabil (i området ± 1 SpO2-point (%)) SpO2-værdi over en
20 sekunders periode. Denne baseline, der opdateres en gang i sekundet, er det afrundede maksimum SpO2 over
disse 20 sekunder. Hvis der ikke kan etableres en gyldig baseline ud fra ovenstående definition, beholdes den
tidligere baseline.
På Home-skærmen vises ODI for den foregående time. Et lavere ODI (dvs. færre af disse hændelser) indikerer
mere stabilitet i patientens oxygensaturation. Da dette indeks er en optælling pr. time, vises der stiplede linjer på
skærmen, indtil der er gået en time, siden overvågningen blev indledt.
På apnø- og O2-desaturationsrapportskærmen er ODI det gennemsnitlige antal "dyk" i SpO2 i løbet af et udvalgt
tidsrum på 2, 4, 8 eller 12 timer.
ODI er i øjeblikket kun til rådighed til voksne patienter og er beregnet til patienter fra 22 år og opefter. Det er
ikke til rådighed til spædbørn (0-1 år) og ej heller til patienter under 22 år.

Apnø- og O2-desaturationsrapport
Apnø- og desatuationsrapporterne på skærmen og på udskrifter viser et omfattende billede af antallet af A/t- og
ODI-hændelser i løbet af et indstillet tidsrum på 2, 4, 8 eller 12 timer. Rapporterne giver både detaljer
vedrørende patientens A/t- og ODI-status og et generelt billede, som kan hjælpe plejepersonalet med at opdage
patienttrends inden for disse områder. Se Apnø- og O2-desaturationsrapport på side 93.for at få flere
oplysninger om denne rapport.

Overvågning med A/t og ODI
Tag hensyn til følgende punkter ved monitorering af patienter med A/t og ODI:
FORSIGTIG:

Bemærk, at A/t og ODI ikke rapporterer hypopnø-hændelser.

FORSIGTIG:

Apnø pr. time (A/t) og oxygen-desaturationsindeks (ODI) er ikke, og bør ikke fortolkes som
et apnø-hypopnøindeks (AHI), som det rapporteres i regulære
polysomnografiundersøgelser.

FORSIGTIG:

Apnø pr. time (A/t) og oxygen-desaturationsindeks (ODI) er ikke, og bør ikke anvendes til,
diagnosticering af søvnrelaterede respirationsforstyrrelser.

FORSIGTIG:

Alarmer og et støjende miljø kan påvirke A/t- og ODI-værdier. Se Bemærkningen om
anbefalinger vedrørende ændring af enhedsindstillinger for en sovende patient nedenfor.

FORSIGTIG:

A/t og ODI indberettes af monitoren i hele overvågningsperioden; dog kan monitoren ikke
registrere, om patienten faktisk sover. Hvis en patient fjerner en sensor, vil monitoren
muligvis også indikere apnøer, uden at disse har fundet sted.

FORSIGTIG:

Indgivelse af opioide analgesimidler og sedativer kan forårsage hypoventilation, hvilket vil
medføre forbigående apnø- og O2-desaturationshændelser, som afspejles i A/t- og ODIværdierne.
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FORSIGTIG:

Læs alle brugeroplysninger for at sikre en fuldstændig forståelse af A/t.

FORSIGTIG:

ODI-værdierne kan påvirkes af de algoritmer, der anvendes af pulsoximetri-modulet.

Bemærk: Bemærk, at patienttypen bruges til beregning af A/t og ODI. Derfor er det vigtigt at vælge
patienttypen korrekt. Af samme grund ryddes de A/t- og ODI-data, der er gemt for den
aktuelle patient, hvis patienttypen ændres (for eksempel fra voksen til pædiatrisk).
Overskrifterne for A/t og ODI vises ikke ved spædbørn/neonatale eller pædiatriske patienter.
Bemærk: Der vises ingen A/t- eller ODI-data på Home-skærmen i den første time med monitorering,
eftersom A/t og ODI indikerer antallet af hændelser i løbet af den seneste time. Så snart der
er gået én time med monitorering, vises disse data på Home-skærmen.
Bemærk: Ved brug af Capnostream™20p A/t og ODI på en sovende patient anbefales det at tilslutte
Capnostream™20p-enheden til en central monitoreringsstation, hvor alarmer kan høres. Når
dette er sket, kan alarmlyden på Capnostream™20p-monitoren ved patientens seng
deaktiveres, så patientens søvn ikke forstyrres. Lyden slås fra de akustiske alarmer via
SYSTEM>SERVICE>Service password (system>service>serviceadgangskode)
(se Capnostream™-serviceadgangskode på side 148) >INST DEFAULTS>MONITOR
(>institutionens standardindstillinger>monitor)). På denne skærm er der en liste over
muligheder, hvor du skal ændre AUDIO ALARM VOLUME (lydstyrke for alarm) til AUDIO
OFF (lyd fra). Dette bør kun ske, hvis Capnostream™20p er under konstant overvågning via
en forbindelse til en central station (eller et andet overvågningsmiddel), så patientalarmer
noteres af plejepersonalet, mens alarmlyden slås fra på Capnostream™20p-enheden ved
sengen.

Smart-visning af A/t- og ODI-Home-skærm
A/t og ODI vises på skærmen Home og er tilgængelige i alle Capnostream™20p-funktioner som
standardvalgmulighed sammen med andre patientparametre som f.eks. EtCO2 eller SpO2.
A/t- og ODI-valgmuligheden kan deaktiveres fra skærmen SYSTEM eller fra skærmen Institutional Defaults
(institutionens standardindstillinger); se flere oplysninger nedenfor. Ved spædbørn/neonatale og pædiatriske
patienter deaktiveres Smart A/t- og ODI-valgmuligheden automatisk.

A/t- og ODI-valgmulighed
 SÅDAN ÆNDRES INDSTILLINGER FOR A/T- OG ODI-VALGMULIGHEDEN
1. Åbn skærmen Home, og klik på knappen SYSTEM i menulinjen i bunden af skærmbilledet.
2. Systemopsætningsskærmen vises. Foretag ændring af A/t, ODI DISPLAY (ODI-display) til ENABLED
(aktiveret) eller DISABLED (deaktiveret) som ønsket.
3. Flyt styreknappen til HOME-knappen, og klik for at vælge den. Skærmbilledet skifter også til skærmen
Home efter nogle sekunder, hvis der ikke foretages yderligere handlinger på den aktuelle skærm.
4. Ændringerne for A/t- og ODI-displayet forbliver gældende, indtil der slukkes for enheden.
Benyt valgmuligheden Institutional Defaults (institutionens standardindstillinger), beskrevet i Institutionelle
standardindstillinger på side 128, hvis A/t- og ODI-valgmuligheden skal ændres mere permanent.

A/t og ODI i demomodus
Hvis du vil se A/t- og ODI-displayet uden at tilslutte en patient, kan du indstille monitoren til demomodus ved
at klikke på System>Service>Enter Service Password>Demo Mode (System>Service>Indtast
serviceadgangskode>demomodus). (Se Capnostream™-serviceadgangskodepå side 148 vedr.
serviceadgangskode.)
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Kapitel 9
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Alarmer og meddelelser
Indledning
Alarmvisning
Meddelelsesprioriteter
Alarmforsinkelse
Alarmtyper
Parameter Standby Mode (parameter-standbytilstand)
Afbryd alarm
Ændring af alarmgrænser
Test af alarmindstillinger
SpO2-alarmer og SatSeconds
Alarmgrænser – fabriksindstillinger

Indledning
Capnostream™20p udløser alarmer i relation til patientens tilstand samt til fejl på udstyret. Alarmer advarer
sundhedspersonalet om, at patientens tilstand er uden for foruddefinerede grænser, eller indikerer en fejl eller
driftstilstand på monitorens hardware.
Monitoren indeholder fire niveauer af alarmer og vejledende meddelelser, hver især defineret af et sæt af
akustiske og/eller visuelle indikationer:

•
•
•
•

Højprioritetsalarmer
Mellemprioritetsalarmer
Orienterende meddelelser
Tavse rådgivende meddelelser

Højprioritetsalarmer er forsynet med muligheden for at indstille røde uopsættelige alarmer for hvert
alarmtilfælde og muligheden for at indstille gule advarselsalarmer for hvert alarmtilfælde, hvis det ønskes, så
lægen kan følge alarmsituationer under udvikling.
Nedenstående tabel beskriver, hvordan alarmerne indikeres.
Tabel 14 - Alarmindikationer

Alarmtype

Indikatorer
Akustisk

Tal

Meddelelser

Indikatorlys

(Patient-)alarmer med
høj prioritet (røde
uopsættelige
højprioritetsalarmer for
patienter)

Gentaget bipmønster

Blinkende rød
(undtagen NO
BREATH [ingen
vejrtrækning])

Meddelelsesområde

Blinkende rød

(Patient-)alarm med
høj prioritet pga. NO
BREATH (ingen
vejrtrækning)

Gentaget bipmønster

Tal skifter tilbage til
nul (0)

Meddelelsesområde
(med indikation af
forløbet tid siden NO
BREATH (ingen
vejrtrækning)) og i
kurveområde

Blinkende rød

Gule advarselsalarmer

Ingen

Blinkende gul

Meddelelsesområde

Blinkende gul
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Alarmtype

Indikatorer
Akustisk

Tal

Meddelelser

Indikatorlys

Mellemprioritet

Gentaget
tredobbelt bip

Ikke relevant

Meddelelsesområde
(nogle meddelelser
også i kurveområde –
se nedenfor)

Lysende gul

Orienterende
meddelelser

Enkelt bip

Ikke relevant

Meddelelsesområde

Ikke relevant

Tavse rådgivende
meddelelser

Ingen

Ikke relevant

Meddelelsesområde

Ikke relevant

Nogle meddelelser vises både i kurveområdet og i meddelelsesområdet. Det drejer sig om følgende meddelelser:
Meddelelser i CO2-kurveområdet:
 FILTERLINE BLOCKAGE (FilterLine-blokering)
 PERFORMING AUTO ZERO (udfører automatisk nulstilling)
 CLEARING FILTER LINE (frigør FilterLine)
 CO2 ERROR (CO2-fejl)
 CO2 STANDBY (CO2-standby)
 FILTERLINE DISCONNECTED (FilterLine frakoblet)
Meddelelser i SpO2-kurveområdet (når der er et SpO2-kurveområde i stedet for IPI-oplysninger):
 SpO2 SENSOR NOT ON PATIENT (SpO2-sensor ikke på patient)
 SpO2 STANDBY (SpO2-standby)
 SpO2 SENSOR DISCONNECTED (SpO2-sensor afbrudt)
 SPO2 ERROR (SpO2-fejl)
 SpO2 SENSOR ERROR (SpO2-sensorfejl)
 PULSE NOT FOUND (puls ikke fundet)

Alarmvisning
Den tiltænkte position for operatøren, så denne kan se de visuelle alarmindikatorer, er foran monitorens
displayskærm. Den tiltænkte position for operatøren, så denne kan høre lydsignaler, er i en hvilken som helst
position nær monitoren (i et område på 360°).
Forekomster af alarmer vises iøjnefaldende i den numeriske realtidssektion på alle skærme, ved at tallet blinker,
og tallets baggrund skifter farve: Tallets baggrund blinker rødt, hvis værdien overskrider grænsetærsklen for en
højprioritetspatientalarm (uopsættelig alarm), og gult, hvis værdien overskrider grænsetærsklen for en
advarselsalarm. (Det sidste er kun relevant, hvis der er aktiveret grænser for advarselsalarmer (disse er
valgfrie)).
Forekomster af alarmer vises også på alle skærme i sidehovedområdet, så sundhedspersonalet får øjeblikkelig
information om alarmerne. Fordelen ved alarmvisning i sidehovedområdet er beskrevet i Meddelelsesprioriteter
på side 72.
Desuden vises meddelelserne "NO BREATH" (ingen vejrtrækning) og "FILTERLINE BLOCKED" (FilterLine
blokeret) i CO2-kurveområdet samt i sidehovedområdet, hvis denne alarmtilstand foreligger. Hvis den
numeriske Home-skærmvalgmulighed vises (så der ikke er et kurveområde), vil denne meddelelse kun blive vist
i sidehovedområdet.
På samme måde vises meddelelsen "SpO2 SENSOR NOT ON PATIENT” (SpO2-sensor ikke på patient) i
SpO2-kurveområdet samt i sidehovedområdet, hvis denne alarmtilstand foreligger. Hvis IPI-valgmuligheden er
aktiveret, eller den numeriske Home-skærm vises (så der ikke er et kurveområde), vil denne meddelelse kun
blive vist i sidehovedområdet.
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Alarmforekomsterne for en bestemt patient over et bestemt tidsrum kan gennemses i Trend-skærmen (se
Kapitel 10 Brug af trends på side 84 for at få flere oplysninger). Capnostream™20p har også en
alarmoversigtsskærm, som viser det fuldstændige antal af hver type alarm, der er genereret i løbet af den seneste
time for den patient, der aktuelt monitoreres. Alarmoversigtsskærmen ses i Fig. 28 - Capnostream™20p
alarmoversigtsskærm, nedenfor.
Denne skærm giver sundhedspersonalet mulighed for at få et hurtigt overblik over, hvor mange alarmer
patienten har genereret i løbet af den seneste time, med henblik på at vurdere patientens status. Skærmen nås
ved at klikke på softknappen ALARMS (alarmer) på menulinjen fra Home-skæmen eller Trend-skærmene.

Fig. 28 - Capnostream™20p alarmoversigtsskærm

Alarmoversigtsskærmen omfatter følgende alarmer:
 alarm pga. ingen vejrtrækning
 alarm pga. hhv. høj og lav EtCO2
 alarm pga. hhv. høj og lav respirationsfrekvens
 alarm pga. hhv. høj og lav SpO2
 alarm pga. hhv. høj og lav pulsfrekvens
 IPI Low Alert (advarsel pga. lav IPI)
Rækkefølgen, parametrene vises i på denne skærm, kan ændres fra skærmen Institutional Defaults
(institutionens standardindstillinger) (når der er foretaget en ændring, vil det påvirke både denne skærm og
trend-skærmene). Se Ændring af parameterrækkefølgen i trendvisningen på side 133 for at få flere oplysninger.
Alarmoversigtsskærmen viser det fuldstændige antal alarmer, der er forekommet inden for den seneste time.
Hver type alarm indikeres af en vandret bjælke i sin egen farve og i en størrelse, der repræsenterer mængden af
alarmer. Antallet af alarmer vises til højre for bjælken. De tynde røde linjer, der ses på bjælken, indikerer det
punkt, hvor der skete en ændring i alarmgrænserne.
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Alle viste alarmer bygger på den grænse for højprioritetspatientalarm (uopsættelig alarm), der er indstillet på
enheden. Hvis for eksempel alarmgrænsen for høj etCO2 er indstillet på 60, vil et niveau på 60 blive vist på
alarmoversigtsskærmen for høj etCO2 til venstre for den øverste hvide bjælke. Hvis alarmgrænsen er blevet
ændret, vises den aktuelle grænse, men antallet af alarmer vil afspejle den grænse, der gjaldt, da den pågældende
alarm forekom, så antallet af alarmer, der forekom under hver af de forskellige alarmgrænser, repræsenteres
nøjagtigt.
Alarmoversigtsskærmen ryddes, hvis monitoren slukkes, eller hvis trendhukommelsen ryddes.
Alarmoversigtsskærmen vil vise alarmer for den seneste time, hvis monitoren har kørt en time eller mere. Har
monitoren kørt mindre end en time, viser skærmen data fra det tidspunkt, hvor monitoren blev tændt. Hvis
trendhukommelsen er blevet ryddet, vises der data fra det tidspunkt, hvor trendhukommelsen blev ryddet.

Meddelelsesprioriteter
Alarmer og vejledende meddelelser vises i monitorens sidehovedområde i prioriteret rækkefølge. Når der er en
alarm, vises kun alarmmeddelelserne i meddelelsesområdet, og vejledende meddelelser vil ikke blive vist, før
alarmtilstanden er ophørt. Hvis der for eksempel er en RR HIGH ALARM (alarm pga. høj
respirationsfrekvens), vises denne alarmmeddelelse i meddelelsesområdet, og den vejledende meddelelse SPO2
WEAK. REPOSITION SENSOR. (SpO2 svag. Omplacer sensor.) vises ikke, selvom tilstanden, der genererer
denne meddelelse, foreligger.
Hvis der foreligger mere end én alarmtilstand, viser monitoren hver enkelt alarmmeddelelse i ca. 4 sekunder og
fortsætter med at gentage meddelelserne efter hinanden, indtil alarmtilstandene er afhjulpet. For eksempel vil
meddelelserne RR HIGH ALARM (alarm pga. høj RR) og SpO2 LOW ALARM (alarm pga. lav SpO2) blive
vist skiftevis i meddelelsesområdet.
Hvis der ikke foreligger en alarmtilstand, men der foreligger mere end én tilstand, som udløser en vejledende
meddelelse, vises de vejledende meddelelser hver i fire sekunder som beskrevet ovenfor. De vejledende
meddelelser fortsætter med at blive vist, indtil tilstanden ophører, eller der opstår en alarmtilstand, og
alarmmeddelelsen vises i stedet for den vejledende meddelelse.

Alarmforsinkelse
Capnostream™20p giver mulighed for at forsinke alarmer (både den akustiske alarm og alarmindikatoren på
skærmen) med et antal sekunder. Benyttes denne valgmulighed, vil alarmsignalet (akustisk eller visuelt) kun
blive aktiveret, hvis alarmtilstanden fortsætter med at foreligge efter den forsinkelsestid, der er indstillet.
Alarmer pga. høj EtCO2, RR og PR samt alarmer pga. lav SpO2 og PR kan forsinkes med 10, 15, 20 eller 30
sekunder eller slet ikke forsinkes (alarmforsinkelse deaktiveret). Standardindstillingen er alarmforsinkelse
deaktiveret. Denne valgmulighed er til rådighed for alle patienttyper.
Alarmforsinkelsen kan indstilles fra skærmen Institutional Defaults, som kan nås via SYSTEM>SERVICE>
Input Service Password>INST DEFAULTS>ALARM LIMITS>SET ALARM DELAY
(system>service>indtast serviceadgangskode>institutionens standardindstillinger>alarmgrænser>indstil
alarmforsinkelse)

Alarmtyper
Højprioritetspatientalarmer (uopsættelige alarmer) indikerer, at den pågældende parameter har overskredet den
fastsatte grænse. Der er defineret en standardalarmgrænse til alle alarmsituationer. Alarmgrænser kan efter
ønske ændres, så de passer til den pågældende institution.
Capnostream™20p giver desuden mulighed for at indstille en advarselsalarm for patientalarmer ved en lavere
værdi end den, der er fastsat for standard højprioritetsalarmen for patienter (uopsættelig alarm), for at orientere
plejepersonale og hjælpe plejepersonalet med at tage sig af en situation under udvikling, før det er kritisk. Disse
advarselsalarmer er som standard deaktiveret. Hvis de er aktiveret, er der for alle alarmsituationer defineret en
grænse, som ligger mellem grænsen for højprioritetsalarm og det normale (sunde) niveau, og denne grænse kan
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indstilles til at være advarselsalarm. Se Ændring af alarmgrænser på side 80 vedr. aktivering af disse
advarselsalarmer.
Det tilhørende tal på displayet blinker gult, hvis tallet har nået grænsen for advarselsalarm, og rødt, hvis det har
nået grænsen for højprioritetspatientalarm (uopsættelig alarm). Desuden lyser den røde alarm-LED og den gule
advarselsalarm-LED som passende. Hvis en bruger ikke ønsker at benytte denne advarselsalarm på en bestemt
alarm, kan han eller hun indstille både højprioritetspatientalarmen (den uopsættelige alarm) og advarselsalarmen
for den pågældende alarm til de samme grænser (se Ændring af alarmgrænser på side 80). Så vil kun
højprioritetspatientalarmen (den uopsættelige alarm) forekomme. Det er også muligt at gå tilbage til et
enkeltniveau-system for alle alarmer ved at trykke på knappen for Caution Disable (deaktiver advarsel).
Al registrering og digital rapportering af patientalarmer involverer både højprioritetspatientalarmerne (den
uopsættelige alarm) og advarselsalarmerne.
Der findes desuden mellemprioritetsalarmer, som advarer lægen om problemer med enheden (i modsætning til
patientproblemer, som dækkes af højprioritetsalarmer og advarselsalarmer).
Det følgende er et eksempel, der udelukkende skal tjene som illustration, og som viser, hvordan
højprioritetspatientalarmen (den uopsættelige alarm) og den gule advarselsalarm ser ud på monitoren.

Fig. 29 - Eksempelvisning af alarmer

I ovenstående eksempel har RR overskredet alarmgrænsen for RR HIGH (høj respirationsfrekvens). RRvisningen blinker rødt, den røde opadgående pil indikerer, at den øvre grænse er overskredet, og meddelelsen
RR HIGH ALARM (alarm pga. høj RR) vises i meddelelsesområdet øverst på skærmen. Derudover er IPIværdien under alarmgrænsen for advarsel pga. lav IPI, hvilket indikeres ved, at IPI-værdien blinker rødt, og den
røde pil peger nedad. Meddelelsen IPI LOW ALARM (alarm pga. lav IPI) vises også i skærmens sidehoved
(vekslende med RR HIGH ALARM (alarm pga. høj RR)).
Den gule baggrund på SpO2-værdien sammen med den gule pil, der peger nedad, indikerer, at niveauet for
advarselsalarmen SpO2 LOW (lav SpO2) er blevet overskredet.
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Højprioritetsalarmer
Tabel 15 - Højprioritetsalarmer

Meddelelse

*

Beskrivelse

Afhjælpning

NO BREATH XXX SECONDS
(ingen vejrtrækning i xxx
sekunder)

Der er ikke registreret nogen
gyldig vejrtrækning i xxx
sekunder

Patienten skal øjeblikkeligt tilses
af en læge.

EtCO2 HIGH ALARM (Øvre
EtCO2-alarm)

EtCO2 ligger over den øvre
alarmgrænse

Patienten skal øjeblikkeligt tilses
af en læge.

EtCO2 LOW ALARM (lav EtCO2alarm)

EtCO2 ligger under den nedre
alarmgrænse

Patienten skal øjeblikkeligt tilses
af en læge.

RR HIGH ALARM (alarm pga.
høj RR)

RR ligger over den øvre
alarmgrænse

Patienten skal øjeblikkeligt tilses
af en læge.

RR LOW ALARM (alarm pga.
lav RR)

RR ligger under den nedre
alarmgrænse

Patienten skal øjeblikkeligt tilses
af en læge.

SPO2 HIGH ALARM (Øvre
SpO2-alarm)

SpCO2 ligger over den øvre
alarmgrænse

Patienten skal øjeblikkeligt tilses
af en læge.

SpO2 LOW ALARM (nedre
SpO2-alarm)

SpO2 ligger under den nedre
alarmgrænse

Patienten skal øjeblikkeligt tilses
af en læge.

PULSE RATE HIGH ALARM
(alarm pga. høj pulsfrekvens)

Pulsfrekvensen ligger over den
øvre alarmgrænse

Patienten skal øjeblikkeligt tilses
af en læge.

PULSE RATE LOW ALARM
(alarm pga. lav pulsfrekvens)

Pulsfrekvensen ligger under den
nedre alarmgrænse

Patienten skal øjeblikkeligt tilses
af en læge.

FiCO2 HIGH ALARM (Øvre
FiCO2-alarm)

FiCO2 ligger over den øvre
alarmgrænse

Patienten skal øjeblikkeligt tilses
af en læge.

IPI LOW ALARM* (alarm pga.
lav IPI)

IPI ligger under den nedre
alarmgrænse.

Patienten skal øjeblikkeligt tilses
af en læge.

SYSTEM RESET, CHECK
SETTINGS (nulstilling af
system, kontrollér indstillinger)

Systemet er blevet nulstillet og
skifter tilbage til institutionelle
standardindstillinger.

Nulstil dine alarmgrænser og
andre indstillinger for at matche
kravene for den patient, der
monitoreres.

IPI LOW ALARM (alarm pga. lav IPI) er en advarsel, der skal give lægen et fingerpeg om en ændring i
patientens status. Når denne advarsel vises, bør niveauet for andre patientparametre vurderes.

Mellemprioritetsalarmer
Tabel 16 - Mellemprioritetsalarmer

Meddelelse
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Beskrivelse

Afhjælpning

CO2 ERROR (CO2-fejl)

Der er opstået en fejl, som
forhindrer driften af CO2funktionen.

Kontakt autoriserede Medtronicmedarbejdere.

SPO2 ERROR (SpO2-fejl)

Der er opstået en fejl, som
forhindrer driften af SpO2funktionen.

Kontakt autoriserede Medtronicmedarbejdere.

SpO2 SENSOR ERROR
(SpO2-sensorfejl)

SpO2-sensoren, som er tilsluttet
enheden, virker ikke.

Kontakt autoriserede Medtronicmedarbejdere.

PULSE NOT FOUND (puls
ikke fundet)

Ingen detekterbar puls.

Patienten skal øjeblikkeligt tilses af
en læge. Omplacer sensoren på
patienten.

FILTERLINE
DISCONNECTED
(FilterLine frakoblet)

Ingen FilterLine™ er tilsluttet
enheden.

Forekommer kun, når parameterstandby er aktiveret.
Isæt FilterLine™ i CO2-porten på
enheden.
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Alarmtyper

Meddelelse

Beskrivelse

Afhjælpning

SpO2 SENSOR
DISCONNECTED (SpO2sensor afbrudt)

Ingen SpO2-sensor er tilsluttet
enheden.

Forekommer kun, når parameterstandby er aktiveret.
Isæt en SpO2-sensor i SpO2-porten
på enheden.

SpO2 SENSOR NOT ON
PATIENT (SpO2-sensor
ikke på patient)

Sensoren er kommet væk fra
patienten.

Placer sensor rigtigt på patienten.

REPLACE SpO2 CABLE
(udskift SpO2-kabel)

SpO2-kablet er defekt.

Udskift SpO2-kablet.

FILTERLINE BLOCKAGE
(FilterLine-blokering)

FilterLine™ er bøjet eller
tilstoppet.

Frakobl FilterLine™ og tilkobl den
igen. Kontrollér luftvejsadapteren, og
udskift om nødvendigt FilterLine™.

BATTERY LOW (lavt
batteriniveau)

Batteriets opladeniveau er lavt, og
monitoren vil snart lukke ned.

Tilslut monitoren til vekselstrøm.

REMOTE SYSTEM
DISCONNECTED
(fjernsystem afbrudt)

Capnostream™20p er ikke
længere tilsluttet et fjernsystem.
Denne meddelelse forefindes kun,
hvis den er blevet aktiveret af
værtscomputeren, og kan være
formuleret anderledes, hvis den er
programmeret sådan af
værtscomputeren.

Kontrollér forbindelsen til
fjernsystemet.

Orienterende meddelelser
Tabel 17 - Rådgivende meddelelser

Meddelelse

Beskrivelse

CLEARING FILTERLINE (frigør FilterLine)

FilterLine™ har knæk eller er stoppet med vand.
Vises, mens frigørelsen står på, indtil tilstopningen
af FilterLine™ er afhjulpet, eller en blokeret tilstand
er fastslået.

NO USB DEVICE FOUND (ingen USB-enhed
fundet)

Der er ikke sluttet en gyldig flashhukommelsesenhed til USB-porten.

USB FLASH FULL (USB-flash fuld)

Ingen plads på USB-flashhukommelsesenheden.

USB TIME OUT

USB-kommunikationen stoppede pga. manglende
respons fra USB-enheden.
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Alarmtyper

Meddelelse

Beskrivelse

SPO2 WEAK. REPOSITION SENSOR (SpO2
svag. Omplacer sensor.)
SPO2 WEAK. TOO MUCH LIGHT. (SpO2 svag.
For meget lys.)
SPO2 WEAK. TRY EAR SENSOR. (SpO2 svag.
Prøv øresensor.)
SPO2 WEAK. TRY NASAL SENSOR. (SpO2
svag. Prøv næsesensor.)
SPO2 WEAK. TRY ADHESIVE SENSOR (SpO2
svag. Prøv selvklæbende sensor.)
SPO2 WEAK. TRY USING HEADBAND (SpO2
svag. Prøv at bruge hovedbånd.)
SPO2 WEAK. SENSOR TOO COLD. (SpO2 svag.
Sensor for kold.)
SPO2 WEAK. CHECK BANDAGE. (SpO2 svag.
Kontrollér bandage.)
SPO2 WEAK. NAIL POLISH? (SpO2 svag.
Neglelak?)
SPO2 WEAK. SENSOR TOO TIGHT? (SpO2
svag. Sensor for stram?)
SPO2 WEAK DUE TO INTERFERENCE. (SpO2
svag pga. interferens.)
SPO2 WEAK. CLEAN SENSOR SITE. (SpO2
svag. Rens sensorstedet.)

SpO2-modulet registrerer en svag puls og foreslår
mulige årsager.

Tavse rådgivende meddelelser
Tabel 18 - Tavse rådgivende meddelelser

Meddelelse
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Beskrivelse

CO2 WARM UP (CO2-opvarmning)

CO2-modulet gør klar til drift.

CO2 READY (CO2 klar)

Før den første måling af CO2, efter at FilterLine™ er tilsluttet, og
før der er registreret patientvejrtrækning, erstatter CO2 READY
meddelelsen CO2 WARM-UP (CO2-opvarmning).

CALIBRATION REQUIRED
(kalibrering påkrævet)

Tiden for CO2-kalibrering er overskredet.

MAINTENANCE REQUIRED
(vedligeholdelse påkrævet)

Tiden for CO2-vedligeholdelse er overskredet.

PERFORMING AUTOZERO
(udfører automatisk nulstilling)

Monitoren udfører automatisk en nulpunktskalibrering.

USB DATA TRANSFER IN
PROGRESS (USB-dataoverførsel i
gang)

USB-datakommunikation er i gang.

RS-232 DATA TRANSFER IN
PROGRESS* (RS-232dataoverførsel i gang)

RS-232-datakommunikation er i gang.

USB DATA TRANSFER ABORTED
(USB-dataoverførsel afbrudt)

USB-datakommunikationen er blevet standset.

RS-232 DATA TRANSFER
ABORTED (RS-232-dataoverførsel
afbrudt)

RS-232-datakommunikationen er blevet standset.

USB DEVICE FAILED (USB-enhed
har svigtet)

En USB-enhed, der er tilsluttet monitoren, har svigtet.

REPORT TRANSFER COMPLETE
(overførsel af rapport udført)

Datakommunikationen er udført.
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Meddelelse

Beskrivelse

CO2 MONITORING HAS BEEN
OFF FOR HH:MM (CO2 monitorering har været slået fra i
TT:MM)

Viser det antal timer og minutter, pumpen har været slukket
under PUMP OFF (pumpe slukket) -modus.

DEMO MODE - PRERECORDED
DATA (demomodus - på forhånd
registrerede data)

Vises under demomodus, når der ikke vises andre meddelelser.

SPO2 LOW ALARM LIMIT (nedre
SpO2-alarmgrænse) XX (SpO2
nedre alarmgrænse: xx)

Vises, hvis den nedre alarmgrænse for SpO2 er indstillet til under
85 %.

REMOTE SYSTEM CONNECTED*
(fjernsystem tilsluttet)

Capnostream™20p er tilsluttet et fjernsystem. Denne
meddelelse forefindes kun, hvis den er blevet aktiveret af
værtscomputeren, og kan være formuleret anderledes, hvis den
er programmeret sådan af værtscomputeren.

REMOTE SYSTEM
DISCONNECTED* (fjernsystem
afbrudt)

Capnostream™20p er ikke længere tilsluttet et fjernsystem.
Denne meddelelse forefindes kun, hvis den er blevet aktiveret af
værtscomputeren, og kan være formuleret anderledes, hvis den
er programmeret sådan af værtscomputeren.

INCOMPATIBLE SOFTWARE
VERSION (inkompatibel
softwareversion)

Vises under overførsel af institutionelle standardindstillinger

NO FILE FOUND (ingen fil fundet)

Vises under overførsel af institutionelle standardindstillinger

A/t REQUIRES 1 HOUR OF DATA
(A/t kræver 1 times data (hvis til
rådighed))

A/t vises ikke, fordi der kræves en times data for at beregne
denne værdi, og der endnu ikke er en hel times data til rådighed

ODI REQUIRES 1 HOUR OF DATA
(ODI kræver 1 times data (hvis til
rådighed))

ODI vises ikke, fordi der kræves en times data for at beregne
denne værdi, og der endnu ikke er en hel times data til rådighed

CO2 STANDBY (CO2-standby)

CO2-standby er aktiveret.

SpO2 STANDBY (SpO2-standby)

SpO2-standby er aktiveret.

NO BATTERY INSTALLED (intet
batteri installeret)

Der er ikke installeret noget batteri i enheden

* Ved brug sammen med et fjernsystem vises denne meddelelse muligvis med en anden formulering, hvis
værtscomputeren har programmeret det sådan. Værtscomputeren kan også initiere en meddelelse, som vises
efter en eventuel standsning af kommunikationen.

Parameter Standby Mode (parameter-standbytilstand)
Det er muligt at sætte monitoren i en særskilt parameter-standbytilstand for kapnografi og for pulsoximetri. I
denne modus kan brugeren aktivere parameter-standby efter behov. Formålet med denne valgmulighed er at
muliggøre en situation, hvor enheden vil slå alarm, når en prøveslange/-sensor frakobles enheden, men tillade
brugeren at slå denne valgmulighed fra efter ønske.
Der er følgende valgmuligheder:
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Parameter Standby Mode (parameter-standbytilstand)

Standard::
Standardmonitorering

HANDLING 1
I institutionelle
standardindstillinger

HANDLING 2
Aktiver med 2-sek. tryk på
knappen Alarm Silence
(alarmafbrydelse) på
monitorens forside

Aktiver Parameter
Standby (parameterstandby)

Fortsæt standardmonitorering:
Under frakobling af C02prøvetagningsslange eller Sp02sensor kun skærmmeddelelse
og under frakobling af Sp02sensor fra patienten akustisk
mellemprioritetsalarm og
skærmmeddelelse

Aktiver ikke
Parameter Standby
(parameterstandby) med
henblik på
kapnografi: Under
frakobling af C02prøvetagningsslange, akustisk
alarm og
skærmmeddelse

Aktiver Parameter
Standby
(paramenterstandby) med
henblik på
kapnografi; under
frakobling af C02prøvetagningsslange, kun
skærmmeddelse

Aktiver ikke
Parameter Standby
(parameterstandby) med
henblik på
pulsoximetri: Under
frakobling af Sp2prøvetagningsslange fra enhed
eller patient,
akustisk alarm og
skærmmeddelse

Aktiver Parameter
Standby
(paramenterstandby) med
henblik på
pulsoximetri; under
frakobling af Sp02sensor fra enhed
eller patient, kun
skærmmeddelse

I standardmodus (når parameter-standby-modus ikke er slået til), bevirker afmontering af en FilterLine™ eller
SpO2-sensor/-forlængerkabel fra enheden, at der vises en meddelelse på skærmen (FILTERLINE
DISCONNECTED (FilterLine frakoblet) eller SpO2 SENSOR DISCONNECTED (SpO2-sensor frakoblet),
afhængigt af, hvad der er relevant), men der lyder ingen alarmer. Hvis SpO2-sensoren fjernes fra patienten,
udløses en hørbar alarm og en meddelelse på skærmen. Parameter-standby-tilstand er som standard slået fra.
Når parameter-standby-modus er slået til, vil der lyde en mellemprioritetsalarm FILTERLINE
DISCONNECTED (FilterLine frakoblet), når en FilterLine™ er blevet tilsluttet og derpå afmonteres fra
enheden. Tilsvarende vil der lyde en mellemprioritetsalarm SPO2 SENSOR DISCONNECTED (SpO2-sensor
frakoblet), når en pulsoximetri-sensor/-forlængerkabel er blevet tilsluttet og derpå afbrydes fra enheden.
Formålet med denne alarm er at forhindre, at ubeføjede personer, måske patienter eller patienters besøgende,
afbryder en FilterLine™/SpO2-sensor fra enheden.
Når parameter-standbytilstanden er slået til, bevirker fjernelse af SpO2-sensoren fra patienten, at der udløses en
akustisk alarm og en meddelelse på skærmen, på samme måde som i standardtilstand.
Parameter-standby-modus kan slås til ved at gå ind på SYSTEM>SERVICE>Enter Service password>INST
DEFAULTS>MONITOR>Turn PARAMETER STANDBY MODE to ENABLED (system>service>indtast
serviceadgangskode>institutionens standardindstillinger>alarmgrænser>indstil alarmforsinkelse) Gå tilbage til
skærmen Home ved at klikke på BACK>BACK>HOME.
Dog kan der forekomme situationer, hvor lægen ønsker at benytte parameter-standby-modus, men ikke vil have
disse alarmer til at lyde, enten for en frakoblet FilterLine™ eller for en SpO2-sensor, fordi han eller hun har
godkendt frakoblingen. Til disse situationer giver monitoren mulighed for at sætte en eller begge parametre på
standby, mens disse aktiviteter finder sted.
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Når parameter-standby-modus er blevet slået til under institutionens standardindstillinger, kan den gøres aktiv
på følgende måde:
1. Afmonter FilterLine™ og/eller SpO2-sensoren fra enheden, eller fjern SpO2-sensoren fra patienten.
Bemærk: Parameter-standby-modus for kapnografi kan kun gøres aktiv, hvis alarmen for frakoblet
FilterLine™ i øjeblikket giver alarm, eller hvis der endnu ikke er sluttet en FilterLine™ til
enheden, efter at denne er blevet tændt. Tilsvarende kan man kun få adgang til parameterstandby-modus for pulsoximeteret, hvis alarmen for frakoblet SpO2-sensor eller alarmen
SpO2-sensor ikke på patient i øjeblikket giver alarm, eller hvis der endnu ikke er sluttet en
SpO2-sensor til enheden eller registreret en puls, efter at enheden er blevet tændt.
Bemærk: Parameter-standby-modus for kapnografi kan ikke aktiveres, hvis monitoren i øjeblikket
monitorerer en patient med kapnografi. Tilsvarende kan parameter-standby-modus for
pulsoximeteret ikke aktiveres, hvis monitoren i øjeblikket monitorerer en patient med
pulsoximetri.

2. Parameter-standby-modus aktiveres ved at trykke på knappen for afbrydelse af alarmlyd nederst på
frontpanelet (
) i 2 sekunder eller længere. En ny meddelelse CO2 STANDBY (CO2-standby) og/eller
SPO2 STANDBY (SPO2standby) (efter behov) vises nu i kurveområdet (hvis kurveområdet er til rådighed)
og i meddelelsesområdet. (Dette er som supplement til alarmerne FILTERLINE DISCONNECTED
(FilterLine afbrudt) eller SPO2 SENSOR DISCONNECTED (SPO2-sensor afbrudt) eller SpO2
SENSOR NOT ON PATIENT (SpO2-sensor ikke på patient) (afhængigt af, hvad der er relevant), som
fortsat vises i kurve- og meddelelsesområdet.)
Bemærk: Med et kort tryk på knappen for afbrydelse af alarmlyd slås de akustiske alarmer midlertidigt
fra (i 2 minutter), ligesom tidligere.

3. Når parameter-standby er aktiveret, sker der følgende: I denne modus findes CO2- og/eller SpO2-alarmen
ikke, så hverken akustiske alarmer, den blinkende gule LED på Capnostream™20p’s frontpanel, lagring af
disse alarmer ved hjælp af nogen datalagringsmetode eller overførsel af disse alarmer til centrale stationer,
aktivering af kaldefunktion osv. vil finde sted.
4. Der opnås adgang til begge parameter-standby-modi på én gang ved at aktivere dem én ad gangen eller ved
at trykke på knappen for afbrydelse af alarmlyd (
) mens FilterLine™ er frakoblet, og SpO2-sensoren
ikke er tilsluttet en patient eller enhed, for at aktivere begge samtidig.
Parameter-standby-modus for kapnografi afsluttes ved at tilslutte en FilterLine™ igen. Parameter-standbymodus for pulsoximeteret afsluttes ved at slutte SpO2-sensoren til patienten og enheden igen. (Det betyder, at
hvis brugeren ikke er klar over, at monitoren er i parameter-standby-modus, og igen slutter en FilterLine™ til
monitoren eller en SpO2-sensor til patienten, vil dette være tilstrækkeligt til at bevirke, at monitoren afslutter
parameter-standby-modus, og monitoreringen genoptages.)
Tabel 19 - Meddelelses- og alarmstatus under forskellige parameter-standby-situationer

Funktion

Status, når parameter- Status, når parameterstandbytilstand er
standbytilstand er
slået fra
slået til, men ikke
aktiveret

Status, når parameterstandbytilstand er slået til,
og parameter-standby er
aktiveret

Skærmmeddelelse
FilterLine™ frakoblet
(fra enhed) /
Skærmmeddelelse SpO2sensor frakoblet (fra enhed)

Ja

Ja

Ja

Alarm FilterLine™ frakoblet
(fra enhed) / Alarm SpO2sensor frakoblet (fra enhed)

Nej

Ja

Nej

Transportabel monitor til sengesiden kapnograf/pulsoximeter

79

Afbryd alarm

Funktion

Status, når parameter- Status, når parameterstandbytilstand er
standbytilstand er
slået fra
slået til, men ikke
aktiveret

Status, når parameterstandbytilstand er slået til,
og parameter-standby er
aktiveret

Akustisk
mellemprioritetsalarm SpO2sensor ikke på patient

Ja

Ja

Nej

Skærmmeddelelse SpO2sensor ikke på patient

Ja

Ja

Ja

Meddelelse CO2-standby /
Meddelelse SpO2-standby

Nej

Nej

Ja

(Patient-)alarmer med høj
prioritet

Ja

Ja

Nej (for parameteren i standby)

Blinkende røde og gule
LED'er på
Capnostream™20pfrontpanelet under (patient-)
alarmer med høj prioritet

Ja

Ja

Nej, for parameteren i standby
(eftersom [patient-]alarmer med
høj prioritet i tilknytning til
parameteren i standby ikke
findes i dette tilfælde)

Lagring eller overførsel af
(patient-)alarmer med høj
prioritet til fjernstationer

Ja

Ja

Nej, for parameteren i standby
(eftersom [patient-]alarmer med
høj prioritet i tilknytning til
parameteren i standby ikke
findes i dette tilfælde)

Afbryd alarm
En alarm afbrydes/deaktiveres midlertidigt ved at trykke på knappen for afbrydelse af alarmlyd:

.

Når der trykkes på knappen for afbrydelse af alarmlyd, slås lyden fra alle akustiske alarmer i 2 minutter. Dette
gælder både alarmer, der allerede lyder, og alarmer, der eventuelt opstår i løbet af det 2 minutter lange tidsrum.
Alarmlydpausen på 2 minutter kan annulleres ved at trykke endnu engang på knappen for afbrydelse af
alarmlyd.
Visuelle alarmer er stadig aktive. Mens tidsrummet for alarmlydpausen er aktivt, vises en klokke, der krydses af
stiplede linjer (
), på skærmen. En klokke, der krydses af fuldt optrukne linjer (
permanent deaktiveret i institutionens indstillinger.

), vises, hvis lydalarmer er

Hvis alarmlyden er permanent slået fra i institutionens standardindstillinger (med klik på
SYSTEM>SERVICE>Input Service password>INST DEFAULTS>AUDIO ALARM VOLUME >AUDIO
OFF (system>service>indtast serviceadgangskode>institutionelle standardindstillinger>lydstyrke for
lydalarm>lyd fra), se Ændring af institutionelle standardindstillinger på side 128), kan man ikke indstille denne
midlertidige alarmlydpause med denne knap ( ). Mens alarmlyden er permanent slået fra i institutionens
standardindstillinger, påvirker denne knap ikke alarmlydpause. Den afgiver et bip for forkert tast, når der
trykkes på den. Når permanent alarmlydpause er defineret, vil klokkeikonet ( ) blinke med jævne mellemrum.
ADVARSEL:

Slå ikke lyden fra de akustiske alarmer, før du får bekræftet, at patienten monitoreres på
anden måde.

Ændring af alarmgrænser
Alarmgrænserne er forskellige for voksen/pædiatrisk (for voksne og alle pædiatriske patienter) og
spædbørn/neonatale patienter. Hvert sæt af alarmer indstilles for sig.
Alarmgrænser kan ændres for højprioritetspatientalarmer (uopsættelige alarmer) og advarselsalarmer på
skærmen Alarm Limits (alarmgrænser). Alarmgrænseskærmen nås via skærmen Alarm Review (alarmoversigt).
På alarmgrænseskærmen kan advarselsalarmerne aktiveres eller deaktiveres. (Hvis advarselsalarmer er
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deaktiveret, vil værdierne i kolonnen Caution Alarm (advarselsalarm) være gråtonede.) Grænserne kan også
nulstilles til institutionens standardindstillinger ved hjælp af knappen DEFAULT RESET (nulstilling til
standard) på skærmen.
Bemærk: I miljøer i stor højde kan EtCO2-værdierne være lavere end værdier, der observeres i højde
med havets overflade, som beskrevet i Daltons lov om partialtryk. Ved brug af monitoren i
miljøer i stor højde kan det anbefales at overveje at justere indstillingerne for EtCO 2-alarm
tilsvarende.

Fig. 30 - Alarmgrænseskærm

 SÅDAN ÆNDRES ALARMGRÆNSER:
1. Åbn alarmgrænseskærmen ved at vælge knappen ALARM LIMITS (Alarmgrænser) på menulinjen nederst
på alarmoversigtsskærmen.
2. Foretag ændring af en indstilling ved at rulle hen til den enkelte grænseindstilling ved hjælp af styreknappen.
Klik på styreknappen for at vælge den pågældende indstilling, og drej derefter styreknappen for at vælge en
ny værdi. Klik på styreknappen igen for at indstille den nye værdi.
3. Advarselsalarmer slås til ved at klikke på knappen CAUTION ENABLE (slå advarsel til) på skærmen ved
hjælp af styreknappen. Grænseværdierne for advarselsalarmer bliver nu aktive og kan ændres på denne
skærm på samme måde, som alarmgrænserne for højprioritetspatienter (uopsættelige alarmer) kan ændres.
Knappen CAUTION ENABLE (slå advarsel til) vil vise CAUTION DISABLE (slå advarsel fra), når
advarselsalarmerne er slået til, og hvis der klikkes på knappen CAUTION DISABLE (slå advarsel fra), slås
advarselsalarmerne fra.
4. Vælg HOME med styreknappen, og klik på styreknappen igen for at vende tilbage til skærmen Home.
Hvis den øvre alarmgrænse ændres i retning af den nedre alarmgrænse, tvinges den nedre alarmgrænse om
nødvendigt ned for at bevare en forskel på mindst 5 enheder mellem den øvre og den nedre alarmgrænse. Denne
type justering får den nedre alarmgrænse til også at skifte farve for at gøre det tydeligt, at den er aktiv. Hvis den
nedre alarmgrænse ændres i retning af den øvre alarmgrænse, tvinges den øvre alarmgrænse på samme måde om
nødvendigt op for at bevare en forskel på mindst 5 enheder mellem den øvre og den nedre alarmgrænse. Denne
type justering får den øvre alarmgrænse til også at skifte farve for at gøre det tydeligt, at den er aktiv.
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Test af alarmindstillinger

Alarmen går i gang, hvis den overskrider den øvre grænseværdi eller går under den nedre grænse, ikke, hvis den
blot når værdien.
Alarmgrænserne nulstilles til deres fabriksindstillinger, når strømmen slås fra. Brug servicemodus til at ændre
institutionens indstillinger for alarmgrænserne, hvis du vil gøre ændringerne permanente (se Institutionelle
standardindstillinger på side 128).
Bemærk: Det kan være farligt, hvis der bruges forskellige alarmforudindstillinger for det samme eller
forskelligt udstyr inden for et bestemt område.
Bemærk: Når SpO2-alarmgrænsen er indstillet til under 85 %, vises meddelelsen SpO 2 LOW ALARM
LIMIT: xx (SpO2 nedre alarmgrænse: xx) i sidehovedområdet for at angive niveauet for SPO2
LOW (nedre) alarmgrænse.

Test af alarmindstillinger
Fremkald en visning af normal vejrtrækning på enheden, når alarmen NO BREATH (ingen vejrtrækning) skal
testes. Når der vises normal vejrtrækning, skal du fjerne prøveslangen fra patientens mund for at skabe en
situation uden vejrtrækning. Enheden skal nu vise en NO BREATH-alarm (ingen vejrtrækning).
For at kunne teste, at pulsoximetrialarmen SENSOR NOT ON PATIENT (sensor ikke på patient), skal der
oprettes en visning af SpO2-værdier på monitoren. Når SpO2-værdierne vises, skal sensoren fjernes fra
forsøgspersonen for at opnå en SENSOR NOT ON PATIENT (sensor ikke på patient) situation. Monitoren
skal nu vise en SENSOR NOT ON PATIENT-alarm (sensor ikke på patient).

SpO2-alarmer og SatSeconds
Capnostream™20p anvender Nellcor™´s SatSeconds-teknologi som hjælp til at reducere antallet og
hyppigheden af falske SpO2-alarmer. Teknologien fungerer sammen med grænserne for de røde uopsættelige
alarmer for SpO2 og ikke med de gule advarselsalarmer.
Ved monitorering af øvre og nedre alarmgrænser for oxygensaturation udløses der en akustisk alarm, når en af
disse grænser overskrides med bare ét procentpoint. Hvis der anvendes traditionel alarmstyring, og %SpO2niveauet krydser alarmgrænsen, lyder alarmen, hver gang grænsen overskrides.
Ønsker man ikke så hyppige alarmer, kan man forhindre dem ved hjælp af SatSeconds-teknikken, som Nellcor
har udviklet™. Ved brug af denne teknik indstilles øvre og nedre alarmgrænser på samme måde som i
traditionel alarmstyring. Der kan også indstilles en SatSeconds-grænse med henblik på at aktivere en alarm,
hvor ikke alene krydsningen af %SpO2-alarmgrænsen, men også den tid, hvor patientens %SpO2-værdi er over
eller under grænsen, tages i betragtning.
Beregningen foretages på følgende måde:
SatSeconds beregnes ved at gange antallet af procentpoint, som %SpO2 kommer uden for alarmgrænsen, med
antallet af sekunder, som %SpO2-niveauet forbliver uden for denne grænse. Dette kan formuleres som en
ligning:
Point x sekunder = SatSeconds
Hvor:
Point = %SpO2-procentpoint uden for grænsen
Sekunder = antallet af sekunder, som %SpO2 forbliver på dette point uden for grænsen.
Alarmens svartid er beskrevet og illustreret nedenfor, idet det antages, at SatSeconds-grænsen er indstillet til 50,
og SpO2 LOW (SpO2 lav)-alarmgrænsen er indstillet til 90.
I dette eksempel falder %SpO2-niveauet til 88 (2 point), hvor det forbliver i 2 sekunder (2 point x 2 sekunder =
4 SatSeconds).
%SpO2-niveauet falder derefter til 86 i 3 sekunder og derpå til 84 i 6 sekunder.
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Det giver følgende SatSeconds:
%SpO2

Sekunder SatSeconds

2

x

2

=

4

4

x

3

=

12

6

x

6

=

36

SatSeconds i alt = 52
Efter ca. 10,9 sekunder lyder SpO2-alarmen, fordi 50 SatSeconds er overskredet (bemærk pilen i figuren
nedenfor).

Saturationsniveauet kan variere i stedet for at ligge fast i en periode på adskillige sekunder. Ofte vil %SpO2niveauet bevæge sig over og under alarmgrænsen og derved bevæge sig ind i det ikke-alarmudløsende område
adskillige gange.
Under sådanne bevægelser integrerer Capnostream™20p antallet af %SpO2-point, både positive og negative,
indtil enten SatSeconds-grænsen (tidsindstillingen for SatSeconds) nås, eller %SpO2-niveauet vender tilbage til
et normalområde og bliver dér.
Visning af SatSeconds-alarmer
SatSeconds vises i SpO2-displayområdet på monitorskærmen. Når SatSeconds er slået til, og SpO2-værdien er
under minimum, går SatSeconds-tælleren i gang. Hvis SatSeconds-grænsen nås, lyder en akustisk alarm, og det
viste %SpO2-tal blinker. Ligesom ved standard-alarmstyring kan den akustiske alarm sættes på lydløs ved at
trykke på knappen ALARM SILENCE (afbrydelse af alarmlyd) (

).

Alarmgrænser – fabriksindstillinger
Fabriksindstillingerne for voksen- og neonatal-alarmgrænserne oplyses i Tabel 32 - Fabriksindstillede alarm/indikatorgrænser på side 131.
Advarselsalarmer er som standard slået fra.
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Kapitel 10

Brug af trends
Indledning
Tendensvisningsskærmene
Skærm for grafisk trendvisning
Skærm for trendvisning i tabelform
Valg af tendensparametre
Vigtige bemærkninger om trendrapporter
Specifikke hændelser set i trenddata
Brug af den grafiske trendskærm til monitorering af patienter
Udskrivning af trenddata
Rydning af tendenshukommelsen
Konfigurering af trends

Indledning
Capnostream™20p gemmer patientdata, som giver detaljerede oplysninger om patientens historik under
monitoreringen.
Tendensvisningerne giver mulighed for at studere patienthistorikken som led i den medicinske analyse og som
hjælp til at vurdere patienten.
Institutionen kan definere lagringen af trends som følger: 12 timers data ved opløsning på 5 sekunder, 24 timers
data ved opløsning på 10 sekunder eller 72 timers data ved en opløsning på 30 sekunder. Når tendensindholdet
når den maksimale kapacitet, vil nye data overskrive de data, der er registreret ved starten af de lagrede
tendensdata.
Tendensdataene gemmer følgende parametre:

•
•
•
•
•
•

Tid, Dato, EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI (hvis relevant).
Røde uopsættelige højprioritetsalarmer og gule advarselsalarmer.
Hændelser forårsaget af udstyr som f.eks. CLEARING FILTERLINE (frigør FilterLine) eller
andre monitor-relaterede meddelelser.
hændelsesmarkører indlæst af brugeren, sammen med eventuelle hændelsesmærkater.
CASE START-markør til indikation af start på en case.
Tælling af alarmforekomster (for alle røde uopsættelige højprioritetsalarmer og gule
advarselsalarmer).

Bemærk, at A/t og ODI (selvom de er til rådighed) ikke vises på trendskærmene eller -udskrifterne. A/t og ODI
registereres og kan ses på apnø- og O2-desaturationsrapportskærmen og på udskrifter heraf. Se Apnø- og O2desaturationsrapport på side 93 for at få flere oplysninger.
Bemærk: Det anbefales kraftigt at downloade trendoplysninger til en USB-enhed før nedlukning eller før
afslutning af en patientcase for at sikre backup af trenddata.

Opløsningen for, hvor ofte data gemmes, kan udelukkende ændres i skærmbilledet Institutional Defaults
(institutionens standardindstillinger) (se Institutionelle standardindstillinger på side 128).
Bemærk: Hvis indstillingen for opløsningen ændres, slettes de trenddata, der tidligere har været gemt i
hukommelsen.
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Trenddataene kan ses på monitoren, udskrives og downloades via en RS-232-forbindelse eller en USBflashhukommelsesenhed med henblik på overførsel til en computer og yderligere analyse. Hvis du vil henvise til
disse data på et senere tidspunkt, anbefales det at downloade trenddataene før afbrydelse af skærmen for at sikre
backup.
Hvis patienten skal monitoreres i en længere periode, end der kan lagres i monitorens hukommelse, anbefales
det jævnligt at downloade patientdata ved hjælp af USB-interfacet som beskrevet i Kapitel 12 Download af
patientdata på side 103.

Tendensvisningsskærmene
Tendensdata vises i to forskellige formater: grafisk og i tabelform. Skærmen Graphical Trend (trends i grafisk
form) giver mulighed for at se patientdata for et længere tidsrum (2, 4 eller 12 timer ad gangen) og rulle gennem
dataene for at finde mønstre, bestemte hændelser eller alarmer.
Når du har fundet de data, du er interesseret i, kan du zoome ind på den bestemte hændelse eller undersøge
meddelelserne og dataene ved hjælp af skærmen Tabular Trend (trends i tabelform). Tabular Trend præsenterer
dataene i et letlæseligt tabelformat.
Se Ændring af parameterrækkefølgen i trendvisningen på side 133 vedr. ændring af rækkefølgen af de
parametre, der vises på trendskærmene.

Skærm for grafisk trendvisning
 SÅDAN FÅR DU VIST SKÆRMEN FOR GRAFISK TRENDVISNING:
1. Åbn skærmen Home, og brug styreknappen til at vælge TREND blandt softknapperne i menulinjen nederst
på skærmen. Nu vises skærmen Graphical Trend, som ses i Fig. 31 - Grafisk trendvisning nedenfor.

Gul
markørlinje

Tidspunkt og
dato for
markørplacering
Zoom-niveau

Patientdata i
realtid

Patientdata
ved markørplacering

Hændelsesindikator

Fig. 31 - Grafisk trendvisning
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2. Bemærk, at trendskærmene viser både trendoplysninger (beskrives nedenfor) og realtids-patienttal, som
vises i skærmens højre side. De viste trenddata er historiske data fra trendhukommelsen. Når skærmen
åbnes, viser den først markørlinjen i midten af den grafiske visning, som er midterpunktet for de viste data.
Data vedrørende patienten på det punkt i tiden, der indikeres af markøren, vises til venstre. Detaljer
vedrørende den grafiske trendvisning følger i næste afsnit.
Graphical Trend Display (tendenser i grafisk form)
I midten af skærmen er de grafiske trendvisninger. De to øverste grafer viser historiske trenddata for kapnografi:
etCO2 i hvid og værdier for respirationsfrekvens i blå. Tilsvarende viser de to midterste grafer patientens
historiske pulsoximetriske trenddata: SpO2-data i lyserød og værdier for pulsfrekvens i grøn. Den nederste graf
viser IPI-værdier i en orangefarvet graf.
I venstre side af skærmen findes de historiske patientdata på den dato og tid, hvor markøren befinder sig. Den
præcise registrerede dato og tid for markørens placering vises.

•
•

•

•

Zoom-niveau: kan indstilles til 2, 4 eller 12 timer med ZOOM-tasten
Gul markørlinje: Den lodrette gule linje går igennem alle fire grafer og kan bevæges med
styreknappen, når valgmuligheden SCROLL (rul) er valgt. Markørlinjen viser den aktuelle
placering i trenddataene, idet den præcise dato og tid er anført under overskriften CURSOR
LOCATION (markørplacering) nær skærmens øverste venstre hjørne som vist i Fig. 31 - Grafisk
trendvisning på side 85.
Alarmindikator: brede lodrette, røde linjer (for røde uopsættelige alarmer) og gule linjer (for
gule advarselsalarmer), som evt. vises i de fire grafer og angiver, på hvilket tidspunkt en alarm
er opstået. Ved EtCO2-, SpO2-, RR- og PR-alarmer er den røde linje trukket gennem den
respektive kurvegraf for den pågældende parameter. I tilfælde af alarmer pga. NO BREATH
(ingen vejrtrækning) går den røde linje gennem både EtCO2- og RR-grafen. De faktiske
alarmoplysninger kan ses i skærmen med trendvisning i tabelform, beskrevet i Skærm for
trendvisning i tabelform, som ses på side 88.
Hændelsesindikator: Den lille lodrette, lyserøde linje langs bunden af grafen viser, hvornår en
hændelse blev registreret. Den faktiske hændelse kan ses i skærmen med trendvisning i
tabelform, beskrevet i Skærm for trendvisning i tabelform på side 88.

De følgende betjeningsknapper til visning af grafiske trends vælges fra menulinjen.

•

TABULAR (i tabelform) – skifter visningen fra grafisk til visning i tabelform (når trends vises i
tabelform, ændrer denne betjeningsknap visningen til grafisk). Se Skærm for trendvisning i
tabelform på side 88 vedr. en forklaring af trendvisningen i tabelform.

•

SCROLL – giver mulighed for at rulle gennem patientdataene. Datoen og tiden for markørens
placering er anført under CURSOR LOCATION (markørplacering).

•
•

ZOOM – giver mulighed for at forstørre eller formindske det tidssegment, der betragtes.

•

ALARM LIMITS (alarmgrænser) – viser skærmen Alarm Limits (alarmgrænser), hvor du kan
se, hvad indstillingerne er og ændre dem om nødvendigt.

PRINT TREND (udskriv trend) – giver en udskrift af den trendvisning, der aktuelt ses på
skærmen.

Brug af SCROLL og ZOOM
Trendskærmene kan bruges til at undersøge patientdata på mange måder. Det følgende er et kort overblik over
en generel metode til søgning efter og visning af bestemte hændelser i den grafiske trendskærm.
 SÅDAN FÅR DU VIST TRENDDATA I SCROLL-MODUS:
1. Aktivér den grafiske trendmodus, og vælg SCROLL fra menulinjen ved hjælp af styreknappen. Rammen
omkring ordet SCROLL i menulinjen og tid/dato-overskriften bliver begge gule som tegn på, at du befinder
dig i rullemodus.
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Fig. 32 - Scroll-modus i grafisk trend

2. Hvis du ruller til enden af skærmen og fortsætter med at rulle, skifter skærmen, så den næste eller forrige
halve tidsperiode føjes til visningen (hvis du for eksempel ser en 2-timers visning, fra kl. 16 til kl. 18, og
ruller tilbage til kl. 16, vil den gule linje bevæge sig tilbage til midten af skærmen, og på skærmen vises i
stedet kl. 15 til kl. 17). Hvis du ruller helt ud til højre, og der lyder et bip, befinder du dig på den aktuelle tid.
Ruller du helt ud til venstre, og der lyder et bip, befinder du dig ved starten af de registrerede data.
3. Vælg ZOOM på menulinjen, og drej styreknappen for at ændre opløsningen til 2, 4 eller 12 timer, hvis du vil
have vist en længere eller kortere tidsperiode. Rammen på menulinjen omkring ZOOM bliver gul som tegn
på, at du er ved at ændre zoom-niveauet. Klik på styreknappen igen for at afslutte zoom-funktionen. Derefter
kan du vende tilbage til rullemodus for at fortsætte med at undersøge patientens registrerede data.
Indstil opløsningen på 12 timer, hvis du vil se den størst mulige mængde patientdata. Det gøres ved at vælge
og klikke på ZOOM på menulinjen ved hjælp af styreknappen. Rammen omkring ZOOM skifter fra blå til
gul, og overskriftsområdet, der viser displayopløsningen, bliver også gul. Drej styreknappen for at vælge 12
HR DISPLAY (12-timers visning), og klik derefter på styreknappen.
Brug nu styreknappen til at vælge og klikke på SCROLL på menulinjen. Rammen omkring SCROLL skifter
fra blå til gul, og tid/dato-overskriften under CURSOR LOCATION (markørplacering) bliver også gul. Drej
styreknappen for at bevæge markøren til venstre eller højre. Når du drejer styreknappen, skifter tiden, og
patientdataene i venstre side af skærmen skifter også, så de målte værdier fra det pågældende tidspunkt vises.
Find en forekomst af en hændelse eller alarm ved at rulle den grafiske visning for at søge efter hændelses- og
alarmmarkører som vist ovenfor i Fig. 31 - Grafisk trendvisning på side 85. Placer den gule markørlinje på
den røde alarmmarkør, og afslut derefter rullemodus ved at klikke på styreknappen. Når du zoomer til en
anden tidsvisning, vises markøren i midten af den grafiske skærm på netop den tid, den markerede på den
forrige skærm.
Brug knappen ZOOM til at vælge en zoom-indstilling (dvs., til at gå til et lavere zoom-niveau, 4, 2 eller 1
time), og rul igen, indtil du har fundet netop det område, du er interesseret i.
Afslut zoom-ændringsmodus ved at klikke på styreknappen.
4. Afslut rullemodus ved at klikke på styreknappen.
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Hvis du vil se flere oplysninger om den viste patient, skal du bruge styreknappen til at vælge trendvisningen
TABULAR (i tabelform) på menulinjen og se vejledningen nedenfor i afsnittet Skærm for trendvisning i
tabelform på side 88.

Skærm for trendvisning i tabelform
 SÅDAN FÅR DU VIST SKÆRMEN FOR TRENDVISNING I TABELFORM:
1. Aktivér den grafiske trendmodus, og vælg TABULAR (i tabelform) fra menulinjen ved hjælp af
styreknappen. Skærmen for trendvisning i tabelform kommer frem. For at gå til modusen trendvisning i
tabelform fra skærmen Home skal du klikke på TREND på menulinjen og derefter på TABULAR
(i tabelform) på menulinjen.

Fig. 33 - Trendvisning i tabelform

2. Bemærk, at realtids-patientdataene vises i skærmens højre side, mens venstre side af skærmen viser trenden i
tabelform med detaljerede historiske patientdata.
3. Klik på ZOOM på menulinjen for at ændre tidsopløsningen fra den aktuelle visning til 60, 15, 3 eller 1,5
minutter eller indstillingen MINIMUM. Indstillingen MINIMUM er defineret som
trendregistreringsopløsningen og kan være 5, 10 eller 30 sekunder (se Institutionelle standardindstillinger på
side 128 vedr. vejledning i ændring af registreringsopløsningen).
Betjeningsknapperne til visning af data i tabelform er følgende:
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•

GRAPHICAL (grafisk) – skifter visningen til grafisk fra visning i tabelform (når trends vises
grafisk, skifter betjeningsknappen visningen til tabelform).

•
•

SCROLL – giver mulighed for at rulle gennem tabellen med patientdata.

•

PRINT TREND (udskriv trend) – giver en udskrift af den trendvisning, der aktuelt ses på
skærmen.

ZOOM – giver mulighed for at øge eller reducere det tidsrum, der tages et gennemsnit af i hvert
datapunkt, som vises i tabellen. Ved den laveste indstilling giver zoomet mulighed for at
undersøge detaljerede alarmer og hændelser.
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•

ALARM LIMITS (alarmgrænser) – viser alarmgrænseskærmen, som giver mulighed for at se,
hvad indstillingerne er, og om nødvendigt ændre dem.

Nedenstående tabel giver en prøve på visning i tabelform ved en opløsning på 1,5 minutter.
Tabel 20 - Eksempel på visning i tabelform
TIME (tid)
00:23
10
00:24
40
00:26
10
00:27
40
00:29
10
00:30

EtCO2
mmHg

RR
bpm

SpO2
%

PR
bpm

IPI

EVENTS
(hændelser)

17

98

71

9

2*

16

98

71

7

5*

16

98

70

7

17

98

71

7

16

98

71

8

23. maj 10
41
23. maj 10
48
23. maj 10
49

1

21*

23. maj 10
35

22*

23. maj 10
29

1

22*

23. maj 10

Hændelser indikeres med en trekant (lignende hændelsesknappen, der sidder på monitorens frontpanel), og
alarmer indikeres med en asterisk. Tallet ved siden af asterisken eller trekanten angiver, hvor mange alarmer
eller hændelser der er forekommet i løbet af det pågældende tidsrum.
4. Du får vist de specifikke hændelser og alarmer ved at skifte ZOOM-indstillingen til MINIMUM-værdien,
hvorved zoom-niveauet skiftes til det mindste tidsinterval. Nu vises specifikke hændelser og røde
uopsættelige højprioritetsalarmer og gule advarselsalarmer i tabellen, og du kan rulle op og ned i tabellen
ved hjælp af scroll-funktionen. Nedenstående tabel giver en prøve på visning i tabelform ved MINIMUMopløsning (i dette tilfælde er minimumopløsningen indstillet på 5 sekunder).
Tabel 21 - Eksempel på detaljeret visning i tabelform
TIME (tid)
sek
03:23
05
10
15
20
25
30
35
40
45
50

EtCO2
mmHg
23. maj 10
29
29
29
27
26
26
26
26
26
26

RR
bpm

SpO2
%

PR
bpm

IPI

EVENTS
(hændelser)

22
20
20
16
14
14
14
14
14
14

99
99
100
92
88
88
88
88
88
88

74
73
71
66
64
65
65
65
65
65

8
8
8
4
4
4
4
4
4
4

PROPOFOL

I ovenstående eksempel blev der givet oxygen til patienten i løbet af perioden mellem kl. 3:23:05 og
3:23:10, efterfulgt af en stigning i respirationsfrekvensen til et niveau, som udløste alarm pga. for høj
værdi. Dette indikeres af den røde opadgående pil. Tilsvarende vil en alarm pga. for lav respirationsfrekvens have en rød nedadgående pil.
Hvis hændelsesmarkeringsmodusen er indstillet til QUICK (hurtig), gives der ingen tekstinformation på
det laveste zoom-niveau, men der vises stadig en trekant som tegn på, at en hændelse blev markeret.
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5. Monitoren kan rumme op til 72 timers patientdata. Hvis der er flere data, end der kan ses på skærmen, kan
du få vist tidligere data (ved at rulle op) eller senere data (ved at rulle ned).

Valg af tendensparametre
Enheden viser følgende trendparametre: EtCO2, RR, SpO2, PR og IPI. Den ønskede rækkefølge af parametrene
kan indstilles af brugeren via skærmen Trend: Display Configuration (se Ændring af parameterrækkefølgen i
trendvisningen på side 133 for at få nærmere oplysninger). Hvis du ikke ønsker at få vist disse parametre i
trendrapporter, skal du vælge indstillingen BLANK (tom) for nogle felter i skærmen Trend: Display
Configuration (Inst. std.-indstill.: Trend: Visningskonfiguration).

Vigtige bemærkninger om trendrapporter
Bemærk følgende punkter vedrørende trendrapporter, herunder trendrapporter i tabelform på skærmen,
udskrevne trendrapporter og downloadede trendrapporter:

•

•

•

Hvert tal, der vises i trendhukommelsen, er et gennemsnit af resultaterne for hvert sekund over
målingsperioden. Ved en målingsperiode på 30 sekunder er det viste resultater for hver 30
sekunder for eksempel et gennemsnit af datapunkterne for hvert af de 30 sekunder inden for
målingsperioden.
Hvis der er forekommet en alarm på et tidspunkt under målingsperioden (dvs. på et tidspunkt i
løbet af de 30 sekunder i et tidsrum på 30-sekunder, når der registreres data hvert 30. sekund),
vil den blive registreret, selvom det registrerede gennemsnitstal ikke indikerer en årsag til en
alarm.
"EtCO2 not available" (EtCO2 ikke til rådighed) genereres hver gang, enheden udfører
selvvedligeholdelse og tager 10 sekunder. Dette sker efter 1 times brug og derefter cirka hver
12. time eller efter en ændring i omgivelsestryk eller -temperatur. Når dette sker, holdes etCO2
og andre fysiologiske værdier på de værdier, de havde før selvvedligeholdelsen.
Denne proces gør det muligt for modulet at tilpasse sig ændringer i omgivelsestemperatur og tryk.

Specifikke hændelser set i trenddata
 SÅDAN SØGES DER EFTER SPECIFIKKE HÆNDELSER I TRENDDATA:
1. Brug markøren i den grafiske trendskærm til at finde et område af interesse.
2. Brug ZOOM til at komme tættest muligt på det specifikke område.
3. Skift til trendvisning i tabelform.
4. Brug SCROLL til at finde det område, der interesserer dig.
5. Zoom til minimumopløsning for at se detaljerede alarm- og hændelsesoplysninger.

Brug af den grafiske trendskærm til monitorering af patienter
Det er muligt at benytte den grafiske trendskærm som den primære monitoreringsskærm i stedet for skærmen
Home. I stedet for at se kurverne i realtid kan du med grafisk trendvisning nemt spore ændringer i patientens
tilstand. Realtids-taldataene vises i skærmens højre side i både Trend- og Home-skærmen.
Ved brug af den grafiske trendskærm som den primære monitoreringsskærm er det vigtigt at sikre, at graferne er
opdateret med de seneste data. Dette sker automatisk, så længe rullefunktionen ikke er blevet brugt efter
aktivering af den grafiske trendskærm. I automatisk opdateringsmodus opdaterer skærmen automatisk nye data
til højre for den gule markørlinje. Når området til højre for markøren er fyldt, skifter graferne, så der kan plottes
flere datapunkter ind.
Hvis du benytter rullefunktionen og derefter ønsker igen at bruge den grafiske trendvisning til monitorering af
patienten, skal du blot gå til skærmen Home og derpå vælge TREND igen.
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Udskrivning af trenddata
Hvis den valgfrie printer er installeret, kan du få en udskrift af de trenddata, der vises på skærmen, ved at vælge
PRINT TREND (udskriv trend) i menulinjen.

Rydning af tendenshukommelsen
Det anbefales at slette tendenshukommelsen, når monitoren skiftes til en ny patient, for at undgå forveksling af
de tidligere data med den nye patients data. Hvis du arbejder med cases, og den aktuelle case er afsluttet, ryddes
trendhukommelsen automatisk.
Bemærk: Det anbefales kraftigt at downloade trendoplysninger til en USB-enhed før nedlukning eller før
afslutning af en patientcase for at sikre backup af trenddata.

 SÅDAN SLETTES TRENDHUKOMMELSEN:
1. For at slette trenddataene fra monitorens hukommelse skal du gå til skærmen Home ved hjælp af
styreknappen og vælge SYSTEM på menuen.
2. Vælg CLEAR TREND (slet trend) på systemskærmen. Ordet CONFIRM? (bekræft?) kommer frem
umiddelbart over menulinjen.
3. Klik på styreknappen, hvis du er sikker på, at du vil slette trendhukommelsen. Annuller ved at dreje
styreknappen til venstre eller højre, hvis du ikke vil slette trendhukommelsen.
4. Når maskinen tændes, vises en meddelelse med forslag om, at du sletter trendhukommelsen for at starte en
ny patient uden oplysninger fra tidligere patienter i trendhukommelsen. Denne skærm vises i Fig. 34 Meddelelse vedrørende trendhukommelse, nedenfor. Klik på YES (ja) for at slette trendhukommelsen. Hvis
du har tænkt dig at fortsætte monitorering af den samme patient som tidligere, ønsker du måske at bevare
trendhukommelsen. Klik i så fald på NO (nej). Hvis du registrerer patientdata som led i en case, vil
trendhukommelsen altid blive slettet, når du lukker casen.

Fig. 34 - Meddelelse vedrørende trendhukommelse
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Konfigurering af trends
For at ændre parametrene for trendvisninger skal du gå til skærmen Home og vælge SYSTEM for at få vist
systemopsætningsskærmen. Nedenstående tabel viser valgmulighederne, som de ses på
systemopsætningsskærmen.
Tabel 22 - Monitorparametre
DATE (dato)

25. MAJ 2011

TIME (tid)

11:27:32 AM

LANGUAGE (sprog)

ENGLISH (engelsk)

EVENT MARKING MODE
(hændelsesmarkeringstilstand)

DETAILED
(detaljeret)

TREND GRAPHICAL DISPLAY [hour] (grafisk
visning af trend [timer])

4 time

TREND INCREMENT DISPLAY [min]
(inkrementel visning af trend [min.])

1,5 min

NURSE CALL (kaldefunktion)

DISABLED (slået
fra)

HOME SCREEN (skærmen Home)

STANDARD

HOME IPI DISPLAY [hour] (IPI-visning på Homeskærm [timer])

1 time

IPI ALARM (IPI-alarm)

DISABLED
(slået fra)

Trenddataparametrene er hændelsesmarkeringsmodus, grafisk visning af trend og inkrementel visning af trend.
Trendvisningsindstillingerne refererer til, hvordan skærmen først vises, når trendmodus aktiveres. Så snart du
befinder dig i trendskærmen, kan disse visninger nemt ændres ved hjælp af zoom-funktionen. Disse indstillinger
bibeholdes, indtil monitoren slukkes.
Opløsningen for, hvor ofte data gemmes, kan udelukkende ændres i skærmbilledet Institutional Defaults
(institutionens standardindstillinger) (se Institutionelle standardindstillinger på side 128).
Event Marking Mode (hændelsesmarkeringstilstand)

•
•

Detaljeret hændelsesmarkering: Når der er trykket på knappen Event (hændelse), kan der
indkodes en specifik beskrivelse af hændelsen ud fra en tabel med 30 brugerdefinerbare værdier
(se afsnittet Registrering af patienthændelser på side 45).
Hurtig hændelsesmarkering: Markerer, at en hændelse er forekommet, når der trykkes på
knappen Event (hændelse), men giver ingen detaljer.

Hvis monitoren er indstillet på detaljeret hændelsesmarkeringsmodus, men der ikke er tid til at indkode den
detaljerede hændelse, kan du sætte et hurtigt hændelsesmærke ved at trykke to gange på Event-knappen.
Grafisk visning af trend
Valgmulighederne for grafisk visning af trend er 2, 4 og 12 timer. Fabriksindstillingen er 4 timer.
Inkrementel visning af tendens
Valgmulighederne for inkrementel visning af trend ved trendvisning i tabelform er MINIMUM, 1,5, 3, 15 og
60 minutter. Fabriksindstillingen er 1,5 minutter. Indstillingen MINIMUM er defineret som
trendregistreringsopløsningen og kan være 5, 10 eller 30 sekunder (se Ændring af institutionelle
standardindstillinger på side 128 vedr. vejledning i ændring af registreringsopløsningen).
Opløsningen for, hvor ofte data gemmes, kan udelukkende ændres i skærmbilledet Institutional Defaults
(institutionens standardindstillinger) (se Institutionelle standardindstillinger på side 128).
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Kapitel 11

Rapporter
Apnø- og O2-desaturationsrapport
Valgmuligheder for udskrevne rapporter
Udskrevne rapporter
Rapporteksempler

Når brugeren klikker på knappen REPORTS (rapporter) på skærmen Home, kommer apnø- og O2desaturationsrapporten frem på skærmen. Se Apnø- og O2-desaturationsrapport, nedenfor for at få flere
oplysninger. Klik på knappen PRINT REPORT (udskriv rapport) på apnø- og O2-desaturationsrapportskærmen. Se Udskrevne rapporter på side 97 for at få flere oplysninger.
Hvis A/t- og ODI-visning ikke er til rådighed eller er slået fra (enten i Institutional Defaults (institutionens
standardindstillinger) eller i skærmen System Setup (systemopsætning)), eller hvis patienttypen er indstillet til
spædbarn/neonatal eller en af de pædiatriske patienttyper, vises knappen REPORTS (rapporter) ikke. I stedet
åbnes skærmen Print (udskriv), hvis der klikkes på knappen PRINT (udskriv) på Home-skærmen. Se Udskrevne
rapporter på side 97 for at få flere oplysninger.

Apnø- og O2-desaturationsrapport
Apnø- og desatuationsrapporterne på skærmen og på udskrifter viser et omfattende billede af antallet af apnøog O2-desaturationshændelser i løbet af et indstillet tidsrum på 2, 4, 8 eller 12 timer. De viser det
gennemsnitlige A/t- og ODI-tal for hele perioden og anfører antallet af hændelser i løbet af hver enkelt del af det
indstillede tidsrum, idet apnøhændelserne anføres med det antal sekunder, hver enkelt hændelse varede.
Summen af hændelser i hver række over hele tidsrummet (2, 4, 8 eller 12 timer efter brugerens valg) vises også.
Rapporterne giver både detaljer vedrørende patientens A/t- og ODI-status og et generelt billede, som kan hjælpe
plejepersonalet med at opdage patienttrends inden for disse områder.
Denne rapport er kun til rådighed til voksne patienter, da A/t og ODI kun er til rådighed til voksne patienter.
I situationer, hvor en del af oplysningerne for den indstillede periode mangler (hvis for eksempel SpO2 ikke blev
målt i løbet af en bestemt halv time inden for de 12 timer, der ses på skærmen, så ODI ikke kunne måles i den
halve time), gråtones det pågældende tidsafsnit som tegn på, at der mangler data her. Hvis den første times
monitorering endnu ikke er gået, vil det relevante tidsafsnit på denne skærm også være gråtonet (da A/t og ODI
indikerer forekomster pr. time, kan de ikke beregnes og dermed heller ikke vises, hvis der er mindre end én
times data til rådighed).
Bemærk: Denne rapport opdateres hvert 60. sekund. Da A/t- og ODI-tallene på skærmen Home
opdateres én gang i sekundet, kan der fra tid til anden være en lille, midlertidig
uoverensstemmelse mellem tallene på de to skærme.
Bemærk: Den anbefalede brug af denne skærm er, at den betragtes, når plejepersonalet ønsker at vide
mere om patientens apnø- og O2-desaturationshændelser, eller når en indikator på skærmen
Home indikerer, at man bør se rapporten. Mens rapporten vises på monitorskærmen,
opdateres visningen ikke, så det er bedst ikke at lade monitoren vise denne rapport hele
tiden, men i stedet uafbrudt vise Home-skærmen under monitorering af en patient. Tallene for
EtCO2, FiCO2, RR, SpO2 og PR opdateres alle løbende på alle skærme, også på A/t- og O2desaturationsrapportskærmen.

Apnø- og O2-desaturationsrapportskærmen nås ved hjælp af knappen REPORTS (rapporter) på menulinjen på
Home-skærmen. Udskriftsrapporten, der ses på skærmen Print Report (udskriv rapport), kan udskrives fra apnø-
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og O2-desaturationsrapportskærmen med den indbyggede Capnostream™20p-printer (ved hjælp af knappen
START PRINTER) eller gemmes på et USB-flashhukommelsesdrev (med knappen START USB).
Apnø- og O2-desaturationsrapportskærmen rummer følgende softknapper:
 TREND – til den grafiske trendskærm
 PRINT (udskriv) – fører brugeren til standardudskrivningsskærmen
 ZOOM – ændrer det tidsrum, der vises på skærmen, til en anden valgmulighed. Valgmulighederne er
2, 4 og 12 timer.
 SCROLL – bevæger markøren hen over skærmen, så man kan betragte forskellige tidsintervaller
 PRINT REPORT (udskriv rapport) – fører brugeren til skærmen Apnea and O2 Desat Report: Print
Report (Apnø- og O2-desaturationsrapport: Udskriv rapport).
Apnø- og O2-desaturationsrapporten, der gemmes på et USB-flashhukommelsesdrev, indeholder følgende
oplysninger:
Rapportnavn

Beskrivelse

Apnea and O2 Desat
Report (apnø- og O2desaturationsrapport)

Tabulatorsepareret fil med
endelsen .txt. Rapporterer A/t- og
ODI-data og alle trenddata for de
forrige 2, 4, 8 eller 12 timer
(afhængig af valgt ZOOM-niveau).

Indeholdte felter
DATE (dato), TIME (tid), CASE ID (case-id), Patient type
(patienttype), valgt ZOOM.
Apnøtælling og desaturationstælling for hvert af
tidsrummene i rapporten, opsummering af apnøtælling og
desaturationstælling for hele perioden og gennemsnitlige
A/t- og ODI-tal.
Patientmålinger: EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI.
Forekomster af uopsættelige patientalarmer: HØJ EtCO2,
LAV EtCO2, HØJ RR, LAV RR, INGEN VEJRTRÆKNING,
HØJ SpO2, LAV SpO2, HØJ PR, LAV PR, LAV IPI.
Forekomster af rådgivende udstyrsmeddelelser:
Hændelser: HÆNDELSE 1, HÆNDELSE 2,
HÆNDELSE 3.

Den udskrevne apnø- og O2-desaturationsrapport indeholder følgende oplysninger:
Rapportnavn

Beskrivelse

Indeholdte felter

Apnea and O2 Desat
Report (apnø- og O2desaturationsrapport)

A/t- og ODI-data sammen med
patientmålinger (som de ses i
trendrapporten) og grafiske
trenddata. Rapport med viste data
for de forrige 2, 4, 8 eller 12 timer
(afhængigt af valgt ZOOMniveau).

DATE, TIME, CASE ID (case-id), Patient type
(patienttype), valgt ZOOM, opsummering af apnøtælling
og desaturationstælling for hele perioden, gennemsnitlige
A/t- og ODI-tal for perioden samt apnøtælling og
desaturationstælling for hvert af tidsrummene i rapporten.
Patientmålinger: EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI.
Patient Graphical Trend Graphs (grafisk trendrapport for
patienter) EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI.

Et eksempel på den udskrevne apnø- og O2-desaturationsrapport vises i Fig. 36 - Udskrevet apnø- og
desaturationsrapport på side 96.
Et eksempel på apnø- og O2-desaturationsrapportskærmen ses i Fig. 35 - Apnø- og desaturationsrapportskærm
på side 95.
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Apnøer i
gennemsnit
pr. time

Apnøtal og
apnøsummer

Desat Count
(Desaturationstælling)
Desaturationstælling
ODI

Fig. 35 - Apnø- og desaturationsrapportskærm

Patientoplysninger,
som set på
skærmen

Forklaring

A/hr
(apnøer pr. time)

Gennemsnitlig A/t pr. time over hele det tidsrum, der vises
på skærmen

Apnea Count
(Apnøtælling)

Sum af alle tilfælde af Ingen vejrtrækning (apnø) i hvert
tidskategori (≥10 sekunder, 10-19 sekunder, 20-29
sekunder) over hele det tidsrum, der vises på skærmen

SUM (apnøsum)

Antal tilfælde af Ingen vejrtrækning (apnø) i hver
tidskategori (≥10 sekunder, 10-19 sekunder,
20-29 sekunder) i hvert af intervallerne inden for det
relevante tidsrum (i dette tilfælde kl. 00:00 til kl. 1:00)

Desat Count
(Desaturationstælling)

Sum af alle tilfælde af desaturation over hele tidsrummet,
som vises på skærmen

SUM
(desaturationssum)

Antal tilfælde af desaturation i hvert af intervallerne inden
for det relevante tidsrum (i dette tilfælde kl. 12:00 til kl.
1:00)

ODI

Gennemsnitlig ODI pr. time over hele det tidsrum, der
vises på skærmen
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Fig. 36 - Udskrevet apnø- og desaturationsrapport
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Valgmuligheder for udskrevne rapporter
Capnostream™20p kan købes med en indbygget termo-strimmelprinter. Rapportudskrivningsmenuen i
Capnostream™20p er beregnet til brug med den valgfrie printer.
Hvis en rapport skal udskrives på en ekstern printer, anbefales det at gøre det ved at overføre dataene til en
computer ved hjælp af en USB-flashhukommelsesenhed (se Dataoverførsel via USB-dataporten på side 103).
Rapporten kan derefter formateres og udskrives via computeren.
Følgende udskrevne rapporter er til rådighed:

•
•
•
•
•
•
•

Tabular Case Report (caserapport i tabelform)
Graphical Case Report (grafisk caserapport)
Tabular Trend Report (trendrapport i tabelform)
Graphical Trend Report (grafisk trendrapport)
Real Time Continuous Waveforms (kontinuerlige kurver i realtid)
Real Time Continuous CO2 Waveform (kontinuerlig CO2-kurve i realtid)
Real Time Continuous Tabular (kontinuerlig tabel i realtid)

Den udskrevne apnø- og O2-desaturationsrapport (hvis til rådighed) beskrives ovenfor.
Dataene, der udskrives til trendrapporterne, er de data, der senest var blevet vist på trendskærmen på det
tidspunkt, hvor PRINT TREND (udskriv trend) blev valgt. Caserapportens opløsning er altid
minimumopløsningen (maksimal detaljeringsgrad).
Kontinuerlige tabeldata i realtid udskrives med samme interval, som tallene på skærmen opdateres i.
Grafer med kontinuerlige kurver i realtid udskrives, som de vises på skærmen.
Bemærk, at alle trend- og caserapporter skal udskrives, før casen afsluttes. Så snart en case afsluttes, slettes
case- og trenddataene fra hukommelsen, og udskrivning er ikke længere mulig.

Udskrevne rapporter
Print-skærmen nås fra apnø- og O2-desaturationsrapportskærmen (hvis A/t og ODI er slået til) eller fra skærmen
Home (hvis A/t og ODI ikke er til rådighed eller ikke er slået til).
Print-skærmen giver mulighed for at vælge, hvilken rapport der skal udskrives, samt starte og stoppe
udskrivningen af en rapport.
 SÅDAN UDSKRIVES EN RAPPORT:
1. Åbn skærmen Home, og vælg REPORTS (rapporter).
2. Vælg PRINT (udskriv) på den apnø- og O2-desaturationsskærm, der kommer frem, for at få vist den Printskærm, der ses i Fig. 37 - Print-skærm på side 98.
3. Vælg PRINT (udskriv) på skærmen Home for at få vist Print-skærmen, hvis der er tale om
spædbørn/neonatale patienter.
4. Brug styreknappen til at vælge typen af rapport, der skal udskrives. Der kan kun vælges én type rapport ad
gangen. En asterisk (*) indikerer, at rapporten er valgt. Hvis du vælger en caserapport, og ingen case i
øjeblikket er aktiv, vil der stå NO CASES (ingen cases) i feltet til højre for rapportnavnet.
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Fig. 37 - Print-skærm

5. Vælg de data, der skal udskrives:
Vælg PRINT FORMAT (udskriftsformat) fra Print-skærmen. Vælg på udskriftsformatskærmen de
parametre, du ønsker at udskrive i rapporten.
I tabelform-formaterne vises tre datakolonner i én udskrevet rapport, og i de grafiske formater vises to grafer
i én udskrevet rapport. Det valgte udskriftsformat gælder for alle rapporter, der skal udskrives.
Til rapporter i tabelform kan der vælges følgende: EtCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR, IPI og blank (tom). Til
grafiske rapporter kan der vælges følgende: EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI og blank (tom). Valg af blank
betyder, at der ikke udskrives noget i den pågældende kolonne.
6. Klik på BACK (tilbage) på menulinjen nederst på skærmen for at vende tilbage til Print-skærmen.
7. Klik på START PRINTER på Print-skærmen for at starte udskrivningen. Stop udskrivning (for at stoppe
kontinuerlig udskrivning eller afbryde andre rapporter, der ikke er færdige) ved at klikke på knappen STOP
PRINTER på skærmen.
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Tabel 23 - Udskrevne rapporter – parametre

Rapportnavn

Beskrivelse

All reports (Alle
rapporter)

Tabular Case
Report
(caserapport i
tabelform)

Indeholdte felter

Tidsrum for rapport

CS20P (dette angiver, at rapporten blev
genereret af en Capnostream™20p).
Serienummer på den enhed, som
rapporten blev udskrevet på
Rapportens navn (TREND REPORT
(trendrapport), CASE REPORT
(caserapport) eller REAL TIME REPORT
(realtidsrapport)).
Patienttype (ADULT (voksen), PEDIATRIC
(pædiatrisk) [3 aldersintervaller] eller
INFANT/NEONATAL
(spædbarn/neonatal)).
Case ID (case-id)
DATE (dato), TIME (tid)
Patientmålinger for
registreret case i
tabelformformat. Tiden
mellem dataposterne er
den laveste opløsning,
som findes til
inkrementel visning af
trend (30 sekunder).

Patientmålinger ved starten og slutningen
af registreringsperioden: EtCO2, FiCO2,
RR, SpO2, PR, IPI.

Fra casens start til aktuel
tid; når casen er stoppet, er
data ikke til rådighed.

Patientmålinger: Tre af følgende parametre
(i henhold til parametre, som vælges i
skærmbilledet PRINT FORMAT (udskriv
format). Se Sådan udskrives en rapport på
side 97): EtCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR, IPI.
Forekomster af uopsættelige patient- og
advarselsalarmer Alle uopsættelige patientog advarselsalarmer.
Forekomster af vejledende meddelelser
vedr. udstyr.
Hændelser: HÆNDELSE 1, HÆNDELSE
2, HÆNDELSE 3.

Graphical Case
Report (grafisk
caserapport)

Tabular Trend
Report
(trendrapport i
tabelform)

Patientmålinger for
registreret case i grafisk
format. Tiden mellem
dataposterne er den
laveste opløsning, som
findes til inkrementel
visning af trend
(30 sekunder).

Patientmålinger ved starten og slutningen
af registreringsperioden: EtCO2, RR, SpO2,
PR, IPI.

Patientmålinger i
trendhukommelse i
tabelformformat. Tiden
mellem dataposterne er
den indstillede opløsning
for inkrementel visning
af trend (MINIMUM
[30 sekunder],
1,5 minutter, 3 minutter,
15 minutter,
60 minutter).

DATE (dato), TIME (tid)

Fra casens start til aktuel
tid; når casen er stoppet, er
data ikke til rådighed.

Grafer over niveauerne af to af følgende
parametre (afhængigt af, hvilke parametre
der er valgt i udskriftsformatskærmen, se
Sådan udskrives en rapport på side 97) i
intervaller à 30 sekunder: EtCO2 (mmHg),
RR (bpm), SpO2 (%), PR (bpm), IPI.
Patientmålinger ved starten af
registreringsperioden: EtCO2, FiCO2, RR,
SpO2, PR, IPI.
Patientmålinger i de intervaller, der er
indstillet for inkrementel visning af trend:
Tre af følgende parametre (i henhold til
parametre, som vælges i skærmbilledet
PRINT FORMAT (udskriv format). Se
Sådan udskrives en rapport på side 97):
EtCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR, IPI.
Forekomster af uopsættelige patient- og
advarselsalarmer.
Forekomster af vejledende meddelelser
vedr. udstyr.
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Trenddata som de vises på
den trendskærm, der vises i
øjeblikket, eller – ved
udskrivning fra skærmen
PRINT – den trendskærm,
der senest er blevet vist.
Kun de datapunkter, der i
øjeblikket kan ses på
skærmen (ca. ti
datapunkter), vil blive
udskrevet. Således
bestemmer ZOOM-niveauet
på trendskærmen (der kan
vælges 2, 4 eller 12 timer)
antallet af minutters/timers
data, der ses på udskriften.
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Rapportnavn

Beskrivelse

Indeholdte felter

Tidsrum for rapport

Hændelser: HÆNDELSE 1, HÆNDELSE
2, HÆNDELSE 3.

Så snart trenden slettes, er
dataene ikke længere til
rådighed.

Graphical Trend
Report (grafisk
trendrapport)

Patientmålinger i
trendhukommelse i
grafisk format. Tiden
mellem dataposterne er
den indstillede opløsning
for inkrementel visning
af trend (MINIMUM
[30 sekunder],
1,5 minutter, 3 minutter,
15 minutter,
60 minutter).

Patientmålinger ved starten af
registreringsperioden: EtCO2, RR, SpO2,
PR, IPI.
Grafer over niveauerne af to af følgende
parametre (afhængigt af, hvilke parametre
der er valgt i udskriftsformatskærmen, se
Sådan udskrives en rapport på side 97) i
det interval, der er indstillet for inkrementel
visning af trend: EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI.

Trenddata som de vises på
den trendskærm, der vises i
øjeblikket, eller – ved
udskrivning fra skærmen
PRINT – den trendskærm,
der senest er blevet vist.
Således bestemmer ZOOMniveauet på trendskærmen
(der kan vælges 2, 4 eller
12 timer) antallet af timers
data, der ses på udskriften.
Så snart trenden slettes, er
dataene ikke længere til
rådighed.

Real Time
Continuous
Waveform
(kontinuerlig
kurve i realtid)

Grafisk præsentation af
niveauerne af etCO2 og
SpO2, med et datapunkt
hvert 50. millisekund.

Patientmålinger ved starten af
registreringsperioden: EtCO2, FiCO2 , RR,
SpO2 , PR.
Grafer over niveauerne af EtCO2 og SpO2 .

Data i realtid fra det
tidspunkt, hvor der trykkes
på START PRINTER, til
det tidspunkt, hvor der
trykkes på STOP
PRINTER.

Real Time
Continuous CO2
Waveform
(kontinuerlig
CO2-kurve i
realtid)

Grafisk præsentation af
niveauet af etCO2 med
et datapunkt hvert 50.
millisekund.

Patientmålinger ved starten af
registreringsperioden: etCO2, FiCO2 , RR,
SpO2 , PR.

Data i realtid fra det
tidspunkt, hvor der trykkes
på START PRINTER, til
det tidspunkt, hvor der
trykkes på STOP
PRINTER.

Real Time
Continuous
Tabular
(kontinuerlig
tabel i realtid)

Tabellarisk præsentation
af EtCO2, RR og PR,
med en datalinje hvert
2. sekund.

Patientmålinger ved starten af
registreringsperioden: EtCO2, FiCO2, RR,
SpO2, PR, IPI.
Tre af følgende parametre (i henhold til
parametre, som vælges i skærmbilledet
PRINT FORMAT (udskriv format). Se
Sådan udskrives en rapport på side 97):
EtCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR, IPI.

Data i realtid fra det
tidspunkt, hvor der trykkes
på START PRINTER, til
det tidspunkt, hvor der
trykkes på STOP
PRINTER.

* Bemærk, at EtCO2 og FiCO2 i alle tilfælde vises i udvalgte enheder, SpO2 i procent og RR samt PR i bpm (antal slag pr.
minut).
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Rapporteksempler

Rapporteksempler
Eksempler på caserapporter
Nedenfor vises eksempler på caserapporter i tabel- og grafisk form, som beskrevet ovenfor.

Fig. 38 - Eksempel på udskrift af caserapporter
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Rapporteksempler

Eksempler på trendrapporter
Nedenfor vises eksempler på trendrapporter i tabel- og grafisk form, som beskrevet ovenfor

Fig. 39 - Udskrevne trendrapporter
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Indledning

Kapitel 12

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

Download af patientdata
Indledning
Dataoverførsel via USB-dataporten
Dataoverførsel via RS-232-porten
Udlæsning af analogedata med Capnostream
Brug af kaldefunktionen
Typer af kaldeanlæg
Drift med hospitalspatientdatasystemer
Drift med Nuvon VEGA™*-systemer

Indledning
Capnostream™20p kan eksportere gemte og aktuelle data til eksterne enheder på følgende måder:

•
•
•

Dataoverførsel til en USB-flashhukommelsesenhed med henblik på senere overførsel til en
computer
Direkte forbindelse til en computer via RS-232-porten
7-kanals analogt output

Forekomsten af en alarmtilstand kan også indikeres til et eksternt system via kaldefunktionen.

Dataoverførsel via USB-dataporten
Der findes syv rapporttyper, der kan overføres til en USB-flashhukommelsesenhed, som beskrevet i
nedenstående tabel. Fem rapporttyper er i tekstformat og egnede til brug i programmer som f.eks. Microsoft
Excel. De to rapporttyper med binære data er beregnet til avancerede programmeringsapplikationer.
Derudover kan apnø- og O2-desaturationsrapporten (hvis A/t og ODI er til rådighed) downloades til en USBflashhukommelsesenhed. Se Apnø- og O2-desaturationsrapport på side 93 for at få flere oplysninger.
Alle A/t- og ODI-alarmer registreres ikke, når A/t og ODI ikke er til rådighed.
Tabel 24 - Dataoverførselstyper

Rapportnavn

Beskrivelse

Tabular Case Report
(caserapport i
tabelform)

Tabulatorsepareret fil med endelsen .txt.
(Tabulatorseparerede filer kan eksporteres
til Excel med “tab” som separator.)
Rapporterer data gemt i
trendhukommelsen, som er knyttet til den
valgte case. Tiden mellem dataposterne er
den opløsning, der er indstillet for
trendlagring (5, 10 eller 30 sekunder).

DATE (dato), TIME (tid)

Tabulatorsepareret (.txt-) fil. Rapporterer
alle lagrede data i trendhukommelsen.
Tiden mellem dataposterne er den
opløsning, der er indstillet for trendlagring
(5, 10 eller 30 sekunder).

DATE (dato), TIME (tid)

Tabular Trend Report
(trendrapport i
tabelform)

Indeholdte felter
Patientmålinger: EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI.
Forekomster af uopsættelige patient- og
advarselsalarmer.
Forekomster af vejledende meddelelser vedr.
udstyr.
Hændelser: HÆNDELSE 1, HÆNDELSE 2,
HÆNDELSE 3.
Patientmålinger: EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI.
Forekomster af uopsættelige patient- og
advarselsalarmer.
Forekomster af vejledende meddelelser vedr.
udstyr.
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Rapportnavn

Beskrivelse

Indeholdte felter
Hændelser: HÆNDELSE 1, HÆNDELSE 2,
HÆNDELSE 3.

Real Time Continuous
CO2 Waveform
(kontinuerlig CO2kurve i realtid)

Tabulatorsepareret (.txt-) fil med dataposter
hvert 50. millisekund.

Real Time Continuous
Tabular (kontinuerlig
tabel i realtid)

Tabulatorsepareret (.txt-) fil, ligner
trendrapporten i tabelform, men
transmitteres linje for linje i realtid.

DATE (dato), TIME (tid)
Patientmåling hvert 50. millisekund (til dannelse
af CO2-kurve): CO2*.
DATE (dato), TIME (tid)
Patientmålinger: EtCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR,
IPI, A/t, ODI.
Forekomster af uopsættelige patient- og
advarselsalarmer.
Forekomster af vejledende meddelelser vedr.
udstyr.
Hændelser: HÆNDELSE 1, HÆNDELSE 2,
HÆNDELSE 3.

Kontinuerlig tabel i
realtid med
kontinuerlig kurve i
realtid (det forkortede
navn er FULL
CONTINUOUS
TRANSFER (fuld
kontinuerlig
overførsel))

Tabulatorsepareret (.txt-) fil, ligner den
kontinuerlige tabelrapport i realtid,
transmitteres linje for linje i realtid, men
med dataposter hvert 50. millisekund
(20 gange i sekundet). CO2-data, som kan
anvendes til dannelse af en kontinuerlig
kurve i realtid, vises, med dataposter hvert
50. millisekund. Data i tabelform registreres
i datapunkter på grundlag af den opløsning,
der er indstillet for trendlagring (5, 10 eller
30 sekunder), så data mellem disse punkter
gentages i ekstra rækker.

DATE (dato), TIME (tid)
Patientmålinger (ved trendlagringsopløsning):
EtCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR, IPI, A/t, ODI.
Forekomster af uopsættelige patient- og
advarselsalarmer.
Forekomster af vejledende meddelelser vedr.
udstyr.
Hændelser: HÆNDELSE 1, HÆNDELSE 2,
HÆNDELSE 3.
Patientmåling hvert 50. millisekund (til dannelse
af CO2-kurve): CO2 wave (CO2-kurve)

Full Binary Continuous
Transfer (fuld binær,
kontinuerlig
overførsel)

Se dokumentet Capnostream™20p dataoverførselsprotokoller.

Full Binary Trend
Transfer (fuld binær
trendoverførsel)

Se dokumentet Capnostream™20p dataoverførselsprotokoller.

* CO2 i mm/Hg (millimeter kviksølv)
Bemærk, at de første seks datalinjer i .txt-filerne er som følger:
Linje 1 – Rapporttypens betegnelse
Linje 2 – Tom eller patient-ID (hvis rapporten er en caserapport)
Linje 3 – Patienttype (se Indstilling af patienttype på side 44 for at få oplysninger om patienttyper)
Linje 4 – Tom
Linje 5 – Kolonneoverskrifter
Linje 6 – Anden linje af kolonneoverskrifter
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Capnostream™20p genkender flashhukommelser fremstillet af SanDisk, Lexar og PNY Technologies. Den
genkender ikke flashhukommelser med avancerede funktioner, som kræver installering af yderligere drivere,
som f.eks. SanDisk U3. Kapacitetsgrænsen for et USB-drive, der kan benyttes sammen med
Capnostream™20p, er 8 GB. Nedenfor vises en typisk flashhukommelsesenhed.

Fig. 40 - Typisk flashhukommelsesenhed

 SÅDAN INDSPILLES CAPNOSTREAM™20P-DATA PÅ EN USB-ENHED:
1. Indsæt et USB-flashhukommelsesdrev i USB-porten på bagsiden af Capnostream™20p.
2. Når flashhukommelsesdrevet registreres, kommer USB-ikonet frem i displayets øverste højre hjørne ved
siden af alarmsymbolet. Afhængigt af drevtypen kan dette tage op til 40 sekunder.
Ikon for USBport
Fig. 41 - USB-ikon
Bemærk: USB-porten på Capnostream™20p-monitoren er udelukkende beregnet til brug sammen med
en flashhukommelsesenhed. Det er ikke en USB-port med fuld funktionalitet. Forsøg ikke at
slutte monitoren til en computer via USB-porten.
Bemærk: Flashhukommelsesdrevet skal sættes forsigtigt i USB-porten uden for stor kraft. Hvis
flashhukommelsesdrevet er svært at sætte i porten, må drevet ikke bruges.

3. Når USB-ikonet er kommet frem, er monitoren klar til at begynde udlæsning af data til USBflashhukommelsesenheden.
4. Åbn skærmen Home, vælg knappen SYSTEM på menulinjen for at åbne systemskærmen, og vælg derefter
DATA OUTPUT (dataudlæsning).
5. Brug styreknappen til at vælge den ønskede rapport fra tabellen DATA OUTPUT (dataudlæsning) som vist
nedenfor. Bemærk, at valgmulighederne Case i tabelform og Trend i tabelform kun er tilgængelige, mens en
case er aktiv. Hvis den aktuelle case lukkes, slettes case- og trendhukommelsen, og disse oplysninger vil
ikke længere være tilgængelige.
Table 25 - Vælg dataudlæsningstype
TABULAR CASE (case i tabelform)
TABULAR TREND (trend i tabelform)
REALTIME CONTINUOUS CO2 WAVEFORM (kontinuerlig CO2-kurve i realtid)
REALTIME CONTINUOUS TABULAR (kontinuerlig tabel i realtid)
FULL CONTINUOUS TRANSFER (fuld kontinuerlig overførsel)
FULL BINARY CONTINUOUS TRANSFER (fuld binær, kontinuerlig overførsel)
FULL BINARY TREND TRANSFER (fuld binær trendoverførsel)

6. En asterisk vises til venstre for det valgte rapportnavn. Hvis ingen case er aktiv, vises teksten NO CASES
(ingen cases) til højre for valgmuligheden Tabular Case ved valg af denne.
7. Drej styreknappen for at vælge START USB på menulinjen, og klik for at starte dataoverførslen.
Dataudlæsningen kan afbrydes ved at klikke igen for at vælge STOP USB.
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FORSIGTIG:

Hvis flashhukommelsesdrevet fjernes fra Capnostream™20p, mens data overføres, vil
dataene muligvis ikke være læselige. Før flashhukommelsesdrevet tages ud, bør
dataoverførslen være afsluttet eller stoppes ved at vælge STOP USB på menulinjen.

FORSIGTIG:

Sørg for, at der ikke er nogen virusser på USB-flashhukommelsesdrevet, før du benytter
monitoren.

Bemærk: Hvis Capnostream™20p ikke registrerer flashhukommelsesdrevet, skal du tage
flashhukommelsesdrevet ud og sætte det i igen. Kontrollér, at det benyttede drev kommer fra
en producent, hvis produkter understøttes, hvis flashhukommelsesdrevet stadig ikke
registreres.
Bemærk: Hvis den ledige diskplads på flashhukommelsesdrevet er mindre end 100 KB, er det ikke
muligt at skrive til USB-diskdrevet. Hvis dataoverførslen allerede er i gang, når denne tilstand
indtræder, afbrydes overførslen. Nye dataoverførsler KAN IKKE igangsættes, så længe der er
for lidt plads på det isatte diskdrev.
Bemærk: Bemærk yderligere detaljer vedrørende trendrapporter i Vigtige bemærkninger om
trendrapporter på side 90.

Den maksimale datamængde, der kan overføres i en enkelt fil, er 65.536 rækker (det svarer til den maksimale
arkstørrelse for en Excel-fil for Excel 2003 og ældre). Hvis dataene overstiger 65.536 rækker, åbnes automatisk
en ny fil, og dataoverførslen fortsættes til den nye fil. I denne situation indekseres det nye filnavn som beskrevet
nedenfor i Tabel 26 - Konventioner for navngivning af filer.
Det følgende er skøn over den omtrentlige størrelse på filerne, der kan forventes at blive genereret. Ved
patientcases, hvor hændelser og alarmer registreres i stort omfang, vil filstørrelserne være større.
Case i tabelform: 1 time ved 30 sek. opløsning: 21 kB
Trend i tabelform: 1 time ved 30 sek. opløsning: 24 kB
Kontinuerlig CO2-kurve i realtid: 1 time ved 50 sek. opløsning: 4,2 MB
Kontinuerlig tabel i realtid: 1 time ved 2 sek. opløsning: 264 kB
Fuld kontinuerlig overførsel: 1 time ved 50 sek. opløsning: 12 MB
Fuld binær, kontinuerlig overførsel: 1 time ved 50 sek. opløsning: 732 kB
Fuld binær trendoverførsel: 1 time ved 30 sek. opløsning: 5 kB
Konvention for navngivning af USB-filer
Til de forskellige rapporttyper benyttes følgende filnavngivningskonvention.
<RAPPORTTYPE>_<PATIENTTYPE>_<RAPPORTDATO>_<RAPPORTTID>_>PATIENT-ID>_>FIL-NR.>.ext
Hvor:
 REPORT TYPE (rapporttype) – rapporttypeidentifikator på tre bogstaver (se Tabel 26 - Konventioner
for navngivning af filer).
 PATIENT TYPE (patienttype) – patienttype (voksen, pædiatrisk 6-12 år osv.).
 REPORT DATE (rapportdato) – startdato, hvor rapporten blev udfærdiget, i formatet ååmmdd.
 REPORT TIME (rapporttid) – starttid, hvor rapporten blev udfærdiget, i formatet ttmmss.
 PATIENT ID (patient-id) – patient-id som indlæst i enheden (eller automatisk oplyst af enheden).
 FILE NO (fil nr.) – et løbende serienummer, som indikerer, om dataene er delt op på flere filer.
 Filtypeendelsen .ext er .txt (tabulatorsepareret filtype) eller .bin (binær filtype).
Patient-id-feltet i monitoren indeholder tegnet '/', som ikke er et gyldigt tegn til filnavne. Det erstattes med en
bindestreg '-' ved filnavne. Tegnet '/' anvendes af monitoren til at betegne flere filer med samme patient-ID
(f.eks. Olsen/1, Olsen/2, Olsen/3).
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Eksempler på filnavne:
Forskellige rapporter udfærdiget den 15. januar 2011 kl. 5:23:57 for en patient med patient-ID
"20090115035705" vil have følgende filnavne:
Tabel 26 - Konventioner for navngivning af filer

Rapporttype

Filnavn

Tabular Case Report (caserapport i
tabelform)

TCR_ADULT_110115_052357_20110115035705_1.txt

Tabular Trend Report (trendrapport i
tabelform)

TTR_ ADULT _110115_052357_20110115035705_1.txt

Real-time Continuous CO2 Waveform
(kontinuerlig CO2-kurve i realtid)

RCW_ ADULT_110115_052357_20110115035705_1.txt

Real-time Continuous Tabular (kontinuerlig
tabel i realtid)

RCT_ ADULT _110115_052357_20110115035705_1.txt

Full Continuous Transfer (fuld kontinuerlig
overførsel)

FCTR_ ADULT _110115_05235720110115035705_1.txt

Full Binary Continuous Transfer (fuld binær,
kontinuerlig overførsel)

FCT_ ADULT _110115_052357_20110115035705_1.bin

Full Binary Trend Transfer (fuld binær
trendoverførsel)

FTT_ ADULT _110115_052357_20110115035705_1.bin

Apnø- og O2-desaturationsrapport (hvis til
rådighed)

ADR_ ADULT _110115_052357_20110115035705_1.txt

Eksempler
Med udgangspunkt i det ovenfor beskrevne eksempel vil flere filer til den samme kontinuerlige tabelrapport i
realtid se ud som følger:
Rapporttype

Filnavn

Kontinuerlig tabelform i realtid

RCT_110115_052357_1.txt RCT_110115_052357_2.txt
RCT_110115_052357_3.txt RCT_110115_052357_4.txt ...
RCT_110115_052357_10.txt ... RCT_110115_052357_100.txt ...
RCT_110115_052357_1000.txt

Bemærk: Binære filer deles aldrig på flere filer, for de har ikke den længdebegrænsning, der pålægges
af MS Excel.

USB-fejlmeddelelser
Følgende meddelelser kan blive vist i monitorens meddelelsesområde:
NO USB DEVICE FOUND (ingen USB-enhed fundet): vejledende meddelelse, der vises, hvis der forsøges en
USB-handling i fravær af en USB-enhed.
USB DEVICE FAILED (USB-enhed har svigtet): vises, når USB-enheden er registreret, men dataoverførslen
ikke kan gennemføres uden fejl.
USB FLASH FULL (USB-flash fuld): vejledende meddelelse, der vises, når der ikke længere kan downloades
data til en USB-nøgle, fordi hukommelsen er fuld.
USB TIME OUT (USB tidsudløb): vejledende meddelelse, der vises, når monitoren er ude af stand til at
etablere kommunikation med en USB-enhed.
Læsning af patientdata fra gemte Capnostream™20p-filer
USB-rapporttyperne med en .txt- (tabulatorsepareret) filtype er tekstfiler. Det gør dem lette at læse i de fleste
regneark- og databasesoftwareprogrammer. I dette tilfælde betyder formattypen .txt, at der er et tabulatortegn
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mellem hver dataenhed i hver linje af filen. Anvendelsesnote angående overførsel af patientdata, som forklarer
brugen af de overførte data, findes på betjeningsvejlednings-cd'en.
De to USB-rapporttyper med filtypen .bin er binære filer. Disse filer er beregnet for programmører, som
udarbejder applikationsprogrammer til brug sammen med Capnostream™20p. De binære filformater er
beskrevet i dokumentet Capnostream dataoverførselsprotokoller, som findes på betjeningsvejlednings-cd'en.

Dataoverførsel via RS-232-porten
Capnostream™20p er udstyret med en 9-benet RS-232-tilslutning bag på monitoren. Se dokumentet
Capnostream dataoverførselsprotokoller, som findes på betjeningsvejlednings-cd'en, for at få detaljerede
oplysninger om brugen af denne funktion. Dataoverførselshastigheden for RS-232-interfacet indstilles i
Institutional Defaults (institutionens standardindstillinger): Monitor screen (monitorskærm).
Fabriksindstillingen er automatisk registrering af dataoverførselshastigheden. Se Ændring af institutionelle
standardindstillinger på side 128 for at få oplysninger om, hvordan man ændrer dataoverførselshastigheden.
Dataoverførsel via RS-232 kan finde sted samtidig med dataoverførsel med et USB-flashhukommelsesdrev.
Bemærk: RS-232-porten er forsynet med elektrisk isolering i henhold til IEC 60101-1-1. Ikkemedicinske enheder som pc'er og printere kan tilsluttes denne port uden yderligere elektrisk
isolering. Disse enheder skal placeres i en afstand af mindst 1,5 meter fra patientmiljøet.

RS-232-porten kan bruges til overførsel af data til en pc ved hjælp af Profox. Kontakt Profox Associates, Inc. på
http://www.profox.net/, hvis du vil have yderligere oplysninger.

Udlæsning af analogedata med Capnostream™20p
Nødvendigt udstyr
Nedenfor ses en liste over artikler, der er nødvendige for opsætning af en dataoverførsel mellem en
Capnostream™20p-monitor og et analogt system.
Komponent

Detaljer/Medtronic-varenummer

Capnostream™20p-monitor

Enhver Capnostream™20p (CS20)-monitor

Digital/analog-kabel

PM20ACB (skal købes separat)

Analogt system (søvnlaboratorium eller andet analogt system)

Ikke relevant

Til de fleste systemer: standardkommunikationskabler med 3,5 mm
(1/8") mono-audiostik til overførsel af data fra digital/analogkonverterkablet til det analoge system (antallet af nødvendige kabler
vil afhænge af, hvor mange kanaler der skal overføres data på).
Nogle systemer vil kræve andre kabler eller en adapter; dvs.
Remlogic, som kræver stik af jack-typen.

Disse kabler skal købes separat og kan fås i
enhver elektronikhandel.
Til ikke-standardsystemer vil der eventuelt
skulle bruges andre kabeltyper.

Til opsætning af dataoverførsel mellem monitoren og en analog enhed kræves, at følgende forbindelser
etableres:
 tilslutning af D/A-kablet til monitoren
 tilslutning af D/A-kablet til den analoge indspilningsenhed
Disse forbindelser beskrives nedenfor. Når disse forbindelser er etableret, vil data strømme fra monitoren til den
analoge enhed, så længe de to enheder er forbundne.
ADVARSEL:

Monitoren kan kun tilsluttes med D/A-kablet til enheder, der er IEC 60601-1-certificeret.

Datakablet, der forbinder de to enheder, omfatter syv datakanaler. Hver datakanal giver et output på 0-1 volt
(1 volt er Cal High-værdien, (øvre kalibreringsværdi), dvs. maksimumværdien) med en sink-strøm på mindst
12 mA. Alle kanaler er også sikret mod kortslutning af udgange.
For alle målte parametre er en målesignalværdi på 0,9 volt måling i fuld skala, det vil sige den højest mulige
gyldige værdi.
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Til kalibrering af parametre (som foretages før måling for at gøre enheden klar til nøjagtig måling) anvendes en
signalværdi på 1,0 volt (til Cal High eller Gain Cal (forstærkningskalibrering)); ved måling angiver dette tal en
ugyldig værdi. Ved 0,0 volt (Cal Low (nedre kalibrering), Zero Cal (nulkalibrering)) angiver signalet skalaens
nulværdi for et signal, der sendes ud af Capnostream™20p til den analoge enhed. Værdierne 0 V og 1,0 V
findes kun til kalibreringsformål. Bemærk, at 1,0 V ikke angiver en faktisk værdi, der kan genereres af en rigtig
patientmåling.
Bemærk også, at 1,0 V er det signal, der sendes ud af Capnostream™20p, målt ved enden af D/A-kablet. Ekstra
kabler, der sluttes til D/A-kablet, kan reducere dette signal en smule. En liste over de tilgængelige
analogsignalværdier vises i Tabel 28 - D/A-kalibreringsværdier nedenfor.
Oprettelse af forbindelse mellem Capnostream™20p og analog enhed ved hjælp af D/A-kablet
 SÅDAN SLUTTES D/A-KABLET TIL MONITOREN
1. Sæt kommunikationskablets stik til analog udlæsning i monitorens 15-benede analoge port. Denne port, som
sidder bag på Capnostream™20p-monitoren, er mærket med teksten Analog Out (analog udgang).
Stik til analog
enhed

Analogt
udgangsstik
(til at koble til
Capnostream™)

Fig. 42 - Capnostream™20p D/A-kabel (varenummer PM20ACB)
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Analog port

Fig. 43 - Den analoge port på Capnostream™20p

2. Capnostream™20p-enheden er konfigureret til udlæsning af syv analoge signaler, som hver især vil overføre
data vedrørende en anden parameter, som måles af enheden.
3. Se beskrivelsen nedenfor, hvis du vil ændre på de standardparametre, der udlæses på de forskellige kanaler.
4. Slut D/A-kablet til den analoge enhed som beskrevet nedenfor, hvis du ikke vil ændre
standardsignalværdierne for hver enkelt kanal.
 SÅDAN SLUTTES D/A-KABLET TIL DEN ANALOGE ENHED
1. I enden af D/A-kablet er der syv trådpar med stik, idet de syv tilgængelige kanaler er farvekodet, så de
matcher isoleringen på D/A-kablets tilsvarende trådpar. Se tabellen nedenfor vedrørende farvekodning. Du
har allerede specificeret signalværdierne for hvert af disse stik.
2. Vælg hvert af de ønskede udlæsningsstik (farvekodede tråde), og slut hvert stik til den relevante
udlæsningskanal på den analoge enhed ved hjælp af et standard-kommunikationskabel med 3,5 mm (1/8")
mono-audiostik. (Den ene ende af kablet skal have et 3,5 mm (1/8") mono-audiostik til tilslutning til D/Akablet; den anden ende skal have det passende stik til den analoge enhed.)
3. Gentag denne fremgangsmåde for hver forbindelse, der skal etableres.
I nedenstående tabel er anført kabelfarver og kanaler for D/A-kablet.
Tabel 27 - D/A-kablets farvekoder

Datakanal
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Farve

KAN1

RØD

KAN2

HVID

KAN3

GRØN

KAN4

BLÅ

KAN5

GUL

KAN6

BRUN

KAN7

ORANGE
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Ændring af standardværdier for digital/analog-kanaler på Capnostream™20p
Capnostream™20p kan udlæse syv analoge signaler svarende til de forskellige parametre, den monitorerer. Til
disse syv datakanaludgange er der 12 forskellige indstillinger til rådighed. Capnostream™20p leveres med
standardværdier for hver kanal, som kan ændres ved hjælp af følgende fremgangsmåde.
De aktuelle indstillinger og de tilgængelige valgmuligheder vises, når du åbner Capnostream™20p’s digitalanalog-opsætningsskærm, som vist i figuren nedenfor.
 SÅDAN ÆNDRES STANDARDVÆRDIER FOR D/A-KANALER PÅ CAPNOSTREAM™20P PERMANENT VIA
SKÆRMEN SERVICE
1. Gå til skærmen Institutional Defaults (institutionens standardindstillinger) på følgende måde, hvis du vil
foretage ændringer af indstillinger, som skal gemmes permanent i Capnostream(institutionens
standardindstillinger)-monitoren: Åbn skærmen Home på Capnostream™20p, og klik på
SYSTEM>SERVICE på menulinjen. Indtast serviceadgangskode (Capnostream™-serviceadgangskode på
side 148), og klik på INST DEFAULTS>MONITOR>D/A (institutionens
standardindstillinger>monitor>D/A).
2. Brug styreknappen til at vælge den kanal, du vil knytte et signal til, ved at dreje styreknappen, indtil du når
den ønskede kanal. Klik, når kanalen er fremhævet. Drej derefter styreknappen for at vælge det signal, der
skal knyttes til kanalen. Klik på styreknappen igen for at vælge signalet. Gentag proceduren for hver kanal,
som du vil knytte eller gentilknytte signaler til.
3. Alle signaler kan knyttes til alle kanaler. Desuden kan det samme signal knyttes til flere kanaler.
 SÅDAN ÆNDRES STANDARDVÆRDIER FOR D/A-KANALER PÅ CAPNOSTREAM™20P MIDLERTIDIGT VIA
SKÆRMEN SYSTEM
1. Vælg SYSTEM på menulinjen på Capnostream™20p’s Home-skærm, hvis du vil foretage midlertidige
ændringer af standardværdierne for D/A-kanalerne. Vælg D/A SETUP (digital-analog-opsætning) på
menulinjen på siden SYSTEM. De syv tilgængelige datakanaler er anført i skærmens venstre side.
Signalerne, der kan knyttes til kanalerne, er anført i højre side.
2. Fremgangsmåden for udførelse af ændringer er den samme som beskrevet i trin 2 i dette afsnit.
3. Afslut forbindelsesprocessen ved at slutte D/A-kablet til den analoge enhed som beskrevet ovenfor, når de
ønskede ændringer er udført.
4. Disse ændringer forbliver aktive, indtil monitoren slukkes. Se ovenfor vedrørende udførelse af permanente
ændringer af D/A-indstillingerne.
5. Afslut forbindelsesprocessen ved at slutte D/A-kablet til den analoge enhed som beskrevet ovenfor, når de
ønskede ændringer er udført.
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Fig. 44 - Capnostream™20p’s digital-analog-opsætningsskærm

Kalibrering af den analoge enhed til Capnostream™20p
Den analoge enhed skal kalibreres med D/A-kablet for at fungere sammen med Capnostream™20p-monitoren
ved hjælp af den nedenfor beskrevne fremgangsmåde. Eftersom signalet, der sendes fra monitoren til den
analoge enhed, er i volt, skal den analoge enhed kalibreres sådan, at den kan fortolke spændingstallet, den
modtager, som den korrekte patientværdi.
Kalibreringsproceduren består af to dele: forstærkningskalibrering og nulkalibrering.
 Forstærkningskalibrering bruges til at angive maksimumværdien for en parameter, som svarer til
maksimumspændingen (1,0 V) på den analoge enhed.
 Nulkalibrering bruges til at angive minimum-patientværdien (nul) for en parameter, som svarer til
nulspændingen (0,0 V) på den analoge enhed.
Kalibreringsproceduren
 SÅDAN KALIBRERES EN ANALOG ENHED (SOM F.EKS. EN POLYSOMNOGRAF) TIL BRUG SAMMEN MED
CAPNOSTREAM™20P
1. Sørg for, at Capnostream™20p-monitoren og den analoge enhed er forbundet via D/A-kablet som beskrevet
ovenfor, og at hver kanal har fået tilknyttet den nødvendige signalværdi, som beskrevet i Tabel 28 - D/Akalibreringsværdier nedenfor, hvis det ønskes.
2. Foretag nulkalibrering ved at vælge menuknappen D/A CAL (D/A-kalibrering) med styreknappen og vælge
indstillingen CAL LOW (nedre kalibrering). Alle kanaler indstilles på ALWAYS LOW (altid nedre).
Bekræft, at outputtet på den analoge enhed er nul på den eller de relevante kanaler.
3. Foretag forstærkningskalibrering ved at vælge menuknappen D/A CAL (D/A-kalibrering) med styreknappen
og vælge indstillingen CAL HIGH (øvre kalibrering). Alle kanaler indstilles på ALWAYS HIGH (altid
øvre). Bekræft, at outputtet på den analoge enhed er den eller de relevante kanaler og svarer til
kanalens/kanalernes højeste output.
4. Drej styreknappen på menulinjen, og klik på CAL RESET (kalibreringsnulstilling). Alle kanaler går tilbage
til at sende et signal svarende til de faktiske måleværdier.
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5. Når kalibreringsprocssen er færdig, er D/A-skalen etableret. Derfor vil den analoge enhed være i stand til at
fortolke det signal, den modtager fra monitoren, og registrere patientværdier korrekt. Da den nu for eksempel
ved, at 0 V = 0 mmHg (for CO2 ved expiration) og 1,0 V = 111 mmHg (for CO2 ved expiration), vil et signal
på 0,37 V, som modtages fra monitoren, blive fortolket som 41 mmHg på den analoge enhed.
6. Når D/A-skalen er indstillet, skal hver enkelt kanal nulkalibreres og forstærkningskalibreres uafhængigt på
polysomnografen.
7. Kontrollér, at værdierne på Capnostream™20p overføres nøjagtigt til den analoge enhed, ved at monitorere
et kort stykke tid og derefter kontrollere værdierne på både monitoren og den analoge enhed. Hvis værdierne
ikke overføres nøjagtigt, er kalibreringen og/eller kanaltilknytningerne muligvis ikke blevet udført korrekt.
Tabel 28 - D/A-kalibreringsværdier

Parameter

Skala

0 V-værdi
(nedre værdi
for
nulkalibrering)

1,0 V-værdi (øvre
værdi for
nulkalibrering)

EtCO2 + indikation ved slutning
af vejrtrækning (EtCO2-værdi,
når slutningen af vejrtrækningen
signaleres, ellers 0 V)

100 mmHg = 0,9 V
(standard-etCO2område for D/A)
Eller
150 mmHg = 0,9 V
(valgfri ændring af
etCO2-området for
D/A, kan foretages
på D/Aopsætningsskærmen)

0=0V

111 mmHg = 1,0 V
eller
167 mmHg = 1,0 V
(afhængig af
anvendt skala)

EtCO2

100 mmHg = 0,9 V

0=0V

111 mmHg = 1,0 V

FiCO2

100 mmHg = 0,9 V

0=0V

111 mmHg = 1,0 V

RR

150 BPM
(vejrtrækninger pr.
minut) = 0,9 V

0=0V

167 BPM = 1,0 V

CO2 Wave (CO2-kurve)

100 mmHg = 0,9 V

0=0V

111 mmHg = 1,0 V

CO2-måling gyldig

0 V=ja; 1 V = nej

0=0V

Ikke relevant

SpO2-saturation

100% sat = 0,9 V

0=0V

111% = 1,0 V

Pulsfrekvens

250 BPM (slag pr.
minut) = 0,9 V

0=0V

278 BPM = 1,0 V

SpO2-bølge
(pletysmografikurve)

255 pleth = 0,9 V

0=0V

283 pleth = 1,0 V

Firkantimpuls ved 1 Hz, 50 %
belastningscyklus

0 V –1 V p-p

0=0V

Ikke relevant

Intet signal (always high)

1V

0=0V

Ikke relevant

Intet signal (always low)

0V

0=0V

Ikke relevant

IPI*

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

0=0V

11 IPI = 1,0 V

* Et ugyldigt IPI-signal (som modtages, når der ikke er værdier til rådighed fra alle parametre, og IPI
derfor ikke beregnes) giver en værdi på 1,0 V.
Arbejde med digital-analog-systemet
Når enhederne er forbundet og kalibreret som beskrevet ovenfor, kan du begynde at arbejde med systemet.
Bemærk følgende oplysninger.
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Monitorfunktion
Monitoren fungerer normalt under kommunikation.
Bemærk: Bemærk, at det ikke er nødvendigt at bruge knappen DISABLE (slå fra) på
Capnostream™20p’s D/A-menulinje. Som standard er Capnostream™20p’s D/Avalgmulighed slået til. (Når D/A-kommunikation er slået til, står der DISABLE på denne knap.)
Denne knap kan bruges til om nødvendigt at deaktivere D/A-valgmuligheden på
Capnostream™20p.

Fejlfinding
Nogle af de problemer, du muligvis vil støde på ved opsætningen af digital-analog-konverteringsssystemet, er
beskrevet nedenfor, sammen med forslag til, hvordan de kan løses.
Table 29 - Fejlfinding

Problem

Relevant komponent

Problem

Løsning

CO2-data overføres
ikke.

Analog enhed

Kalibrering ikke udført
eller udført ukorrekt.

Kalibrer den analoge enhed
som beskrevet i dette
dokument.

CO2-data overføres
ikke.

D/A-kabel

Ikke-anvendt stik i D/Akabel er blevet
kortsluttet.

Undlad at kortslutte
tråde/stik, der ikke er i brug.

CO2-data overføres
ikke.

Monitor

D/A-kommunikation er
slået fra.

Gå til Capnostream™20p’s
D/A-opsætningsskærm, og
klik på knappen ENABLE
(slå til) på menulinjen.

Data overføres, men
værdierne svarer ikke til
værdierne på
Capnostream™20p

Monitor og analog
enhed

Kalibrering er ukorrekt

Foretag ny kalibrering for at
etablere voltskalaen i forhold
til parameterværdier

Data overføres, men
værdierne svarer ikke til
værdierne på
Capnostream™20p

Monitor og analog
enhed

Kanalerne er ikke
tilknyttet korrekt

Kontrollér kanalernes
tilknytning

Brug af kaldefunktionen
Capnostream™20p-monitoren giver mulighed for tilslutning til et eksternt kaldeanlæg. Når monitoren er
tilsluttet, sender den oplysning til institutionens kaldeanlæg, om at der er opstået en alarmtilstand, og advarer
det medicinske personale om, at patienten har behov for lægehjælp. De eneste data, der overføres til et
kaldeanlæg, er alarmdata som beskrevet i Tabel 31 - Kaldefunktionsindikatorer på side 117.
Kaldefunktionens alarmudgangssignal bliver aktivt samtidig med forekomsten af en alarm på monitoren og
forbliver aktivt, så længe alarmtilstanden foreligger. Når alarmtilstanden ikke længere foreligger (det vil sige,
når alarmen på monitoren ophører), bliver kaldefunktionens alarmudgangssignal også inaktivt.
Et kaldefunktionskabel (3,5 m) kan købes hos Medtronic (varenummer 011149). Den ene ende af
kaldefunktionskablet sluttes til Capnostream™20p-monitoren. Kablet leveres utermineret, så det kan tilpasses
kaldeanlægget.
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Typer af kaldeanlæg
Hvad angår aktivering/deaktivering af alarmer, kan kaldeanlæg sædvanligvis konfigureres på to måder, låsende
og ikke-låsende.
Låsende anlæg: Kaldefunktionslampen/-alarmen forbliver aktiv, indtil den tilsluttede enhed holder op med at
give alarm, og indtil sygeplejersken annullerer alarmen ved at trykke på kaldeanlæggets CANCEL ALARM
(annuller alarm)-knap.
Ikke-låsende anlæg: Kaldefunktionslampen/-alarmen forbliver aktiv, indtil den tilsluttede enhed holder op med
at give alarm. Indgreb fra brugerens side er IKKE nødvendig, hvis alarmtilstanden ophører. Det betyder, at hvis
alarmtilstanden afhjælpes af sig selv, ophører kaldefunktionslyset og -lyden automatisk.
Ved kommunikation mellem Capnostream™20p og et kaldeanlæg bør der benyttes en ikke-låsende
konfiguration.
Bemærk, at ingen af de to typer kaldeanlæg tillader, at en kaldefunktionsalarm sættes på lydløs, mens der er en
aktiv alarm fra en tilsluttet enhed som f.eks. Capnostream™20p-monitoren.
Kaldefunktionskablet
Monitoren har et indbygget relæ, som kan tilsluttes et hospitalskaldeanlæg ved hjælp af kaldefunktionskablet.
Detaljer om kaldefunktionskablet vises nedenfor.
Tabel 30 - Specifikationer for kaldefunktion

Parameter

Værdi

Nominel strømføring

2A

Maks. tilladt strøm

2A

Maks. tilladt spænding

24 V DC

Stereo-jackstik

3,5 mm (1/8")

Fig. 45 - Stereo-jackstik til kaldefunktion

Et diagram over det passende stereo-jackstiks pin-bestykning vises i Fig. 45 - Stereo-jackstik til kaldefunktion
ovenfor. Bemærk følgende:
 N1 (FÆLLES) - N2 (NORMALT SLUTTET): normalt sluttet relækonfiguration
 N1 (FÆLLES) - N3 (NORMALT BRUDT): normalt brudt relækonfiguration
 SÅDAN FORETAGES OPSÆTNING AF DATAOVERFØRSEL TIL KALDEFUNKTION:
1. Sæt kaldefunktionskablet i kaldefunktionsstikket bag på monitoren som vist nedenfor for at bruge
kaldefunktionen.
2. Slut den anden ende af kablet til institutionens system som fastlagt i institutionens krav.
3. Aktivér kaldefunktionstilslutningen som beskrevet i Aktivering af kaldefunktion nedenfor.
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Kaldefunktionsforbindelse

Fig. 46 - Tilslutningspunkt for kaldefunktion

Aktivering af kaldefunktion
Fabriksindstillingen for kaldefunktion er deaktiveret, og for at funktionen skal kunne bruges, skal den aktiveres.
Det kan gøres ved hjælp af systemopsætningsskærmen, men når monitoren slukkes, nulstilles funktionen til
deaktiveret igen. For at aktivere kaldefunktionen permanent skal du aktivere den ved hjælp af monitorskærmen i
sektionen Institutional Defaults i servicemodus som følger:
 SÅDAN AKTIVERES KALDEFUNKTIONEN:
1. Tænd monitoren, og vent på, at skærmen Home kommer frem. Brug styreknappen til at vælge knappen
SYSTEM, så systemskærmen åbnes, vælg derefter SERVICE, og indtast serviceadgangskoden (se
Capnostream™-serviceadgangskode på side 148).
2. Åbn skærmen SERVICE, vælg INST DEFAULTS (institutionens standardindstillinger), og vælg derefter
MONITOR.
3. Brug styreknappen til at vælge NURSE CALL (kaldefunktion), og skift valgmuligheden til ENABLED
(aktiveret).
4. Vælg BACK (tilbage), BACK (tilbage) og HOME for at afslutte servicemodus. Nu er den nye indstilling
gemt.
5. Test kaldeanlægget som beskrevet i Afprøvning af kaldefunktion nedenfor.
6. Bemærk, at kaldefunktionsdata ikke overføres, hvis alarmer midlertidigt er blevet sat på lydløs
(med alarmafbrydelsesknappen foran på monitoren). Se Afbryd alarm på side 80 for at få nærmere detaljer
om denne funktion. Kaldefunktionsdata vil stadig blive overført, hvis alarmerne sættes på lydløs via
institutionens standardindstillinger (se Institutionelle standardindstillinger på side 128).
Afprøvning af kaldefunktion
Kontrollér, at anlægget fungerer, ved at fremtvinge en test-alarmforekomst (for eksempel ved at ånde ind i
FilterLine™ et par sekunder og derefter ophøre med dette for at generere en alarm pga. NO BREATH (ingen
vejrtrækning)). Bekræft, at det forventede resultat blev modtaget i henhold til standarden for institutionens
kaldeanlæg. Det kan bestå i, at en advarselslampe tændes, eller at der genereres et lydsignal, når
alarmhændelsen opstår.
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Nedenstående tabel beskriver, hvilke alarmer der indikeres af kaldefunktionens udgangssignal.
Tabel 31 - Kaldefunktionsindikatorer

Alarmtype

Aktiverer kaldefunktion

(Røde) uopsættelige patientalarmer med høj prioritet

JA

(Gule) advarselsalarmer

NEJ

Mellemprioritetsalarmer

JA

Orienterende meddelelser

NEJ

Tavse rådgivende meddelelser

NEJ

Drift med hospitalspatientdatasystemer
Capnostream™20p-monitoren leverer kommunikationen med hospitalspatientdatasystemerne (Bernoulli og
Oxinet III), fremstillet og/eller markedsført af Cardiopulmonary Corporation (CPC). Denne valgmulighed
tillader regelmæssig dataoverførsel i realtid fra monitoren til hospitalspatientdatasystemer. Otte-sengs- eller
12-sengs-konfigurationer er til rådighed.
Sørg for at have følgende udstyr til rådighed, inden du påbegynder tilslutningen:
 Bernoulli- eller Oxinet III-system installeret på hospitalet
 Bernoulli-MSM eller Oxinet Client Bridge termineret med et kabel med 9-benet stik, type D
 Capnostream™20p-monitor
Tilslut systemet som beskrevet i brugsanvisningen, der følger med Bernoulli-MSM eller Oxinet Client Bridge.
Systemet anvendes med et Y-kabel, som forbinder klientbroen, Capnostream™20p og en stikkontakt.
Kontrollér, at alle stik er forsvarligt fastgjort, så Capnostream™20p fortsætter med at modtage strøm fra
stikkontakten under drift med dette system.
Når forbindelsen mellem enhederne er etableret som beskrevet ovenfor, overføres data i binært format
automatisk fra Capnostream™20p-monitoren til Bernoulli/Oxinet III-systemet. Der kræves ingen yderligere
indstilling af monitoren.
Følgende måledata overføres:
 Øjeblikkelig CO2
 EtCO2
 FiCO2
 Respirationsfrekvens
 SpO2
 Puls
Desuden overføres oplysninger om patienttype, alarmdata og enhedens indstillinger (alarmgrænser osv.).
Et udgående interface for vitalværdier til et klinisk informationssystem samt et indgående interface for ADT
(ADMIT, DISCHARGE & TRANSFER (indlæg, udskriv og overfør)) tilbydes også af Bernoulli-systemet.
Kontakt den lokale forhandler, hvis du ønsker flere oplysninger om Bernoulli/Oxinet III-systemet eller behøver
hjælp til løsning af problemer i opsætningsproceduren.
FORSIGTIG:

Hvis kommunikationen med hospitalspatientdatasystemet svigter som følge af en fejl i
hospitalspatientdatasystemet eller dets kabelføring, sender Capnostream™20p ikke data til
systemet.

FORSIGTIG:

Slå først Capnostream™20p’s akustiske alarmindikation fra, når du har sikret dig, at
patienten vil blive monitoreret kontinuerligt med andre acceptable midler.

Transportabel monitor til sengesiden kapnograf/pulsoximeter

117

Drift med Nuvon VEGA™*-systemer

Drift med Nuvon VEGA™*-systemer
Capnostream™20p kan også tilsluttes VEGA™*-systemet fra Nuvon med henblik på kommunikation med
kliniske informationssystemer og elektronisk kortlægning af patienters vitalværdier.
Capnostream™20p’s forbindelse til VEGA™*-systemet udføres fuldstændigt af Nuvons
implementeringsspecialist på stedet med hjælp fra en udpeget medarbejder fra hospitalets it-afdeling. Alle
fysiologiske patientdata, der udvikles af Capnostream™20p, sendes til VEGA™*-systemet for at blive anvendt
af det kliniske informationssystem. Kontakt en salgsrepræsentant fra Medtronic eller en salgsrepræsentant fra
Nuvon direkte, hvis du ønsker flere oplysninger om Nuvon VEGA™*-systemet.
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Kapitel 13

Vedligeholdelse og fejlfinding
Indledning
Bestemmelse af monitorens brugstimer
CO2-kalibrering
CO2 -kalibreringskontrol
Vedligeholdelse
Udskiftning af sikringer
Udskiftning af printerpapirrulle
Rengøring
Fejlfinding
Returnering af monitor
Teknisk assistance

Indledning
Capnostream™20p kræver ingen rutinemæssig service ud over de funktionstest, der eventuelt kræves af
operatørens institution. Monitoren skal blot serviceres af kvalificerede servicemedarbejdere én gang for hver
30.000 driftstimer.
Monitorens CO2-registreringsmekanisme skal kalibreres regelmæssigt som beskrevet nedenfor i CO2kalibrering på side 120. CO2-kalibreringen kan kontrolleres når som helst for at sikre, at kalibreringen befinder
sig inden for korrekte driftsgrænser.
Fejlfinding på side 124 beskriver potentielle vanskeligheder, mulige årsager og forslag til løsning af dem.
Bemærk: Kontakt den lokale forhandler, eller se servicevejledningen angående serviceanvisninger
samt funktionstest og -kontroller.

Bestemmelse af monitorens brugstimer
Oplysningerne på serviceskærmen indbefatter antallet af timer, der resterer, inden servicering eller kalibrering
skal foretages. Serviceskærmen nås ved at vælge SYSTEM fra menulinjen nederst på skærmen Home og
derefter vælge SERVICE. Der kræves ikke adgangskode for at se antallet af timer, før der skal foretages
servicering. Hovedserviceskærmen vises nedenfor.
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CO2-kalibrering

Fig. 47 - Serviceskærm

Send monitoren til et autoriseret servicecenter, når den har nået 30.000 timers brug. Kontakt den lokale
repræsentant for at få anvisninger for fragten.

CO2-kalibrering
Bemærk: Enheden er kalibreret, når den forlader fabrikken.

Monitoren skal kalibreres af kvalificerede servicemedarbejdere efter de første 1.200 driftstimer eller
12 måneder, afhængigt af, hvad der kommer først. Derefter skal der udføres kalibrering hver 12. måned eller
efter 4.000 driftstimer, afhængigt af, hvad der kommer først.
Som hjælp til at planlægge den forestående kalibreringsproces på forhånd gemmer monitoren både antallet af
driftstimer, før der skal foretages kalibrering, og datoen for den seneste kalibrering.
Når det er tid for kalibrering, viser monitoren den vejledende meddelelse CALIBRATION REQUIRED
(kalibrering påkrævet) i meddelelsesområdet.
Antallet af driftstimer, der resterer før kalibrering, vises på starthilsenskærmen, hver gang monitoren tændes
(se Fig. 9 - Starthilsenskærm på side 32). Når driftstimegrænsen er overskredet, skifter meddelelsen til
CALIBRATION OVERDUE (tid for kalibrering overskredet). Antallet af driftstimer før kalibrering kan også
ses på serviceskærmen, og den vil også skifte til CALIBRATION OVERDUE (tid for kalibrering overskredet)
på samme måde som starthilsenskærmen, hvis grænsen er nået. Dataene på serviceskærmen opdateres, når
monitoren tændes, samt hver gang adgangskoden indlæses med henblik på adgang til servicemodus.
Bemærk: Det anbefales at kalibrere monitoren senest to uger efter, at meddelelsen CALIBRATION
REQUIRED (kalibrering påkrævet) kommer frem på monitoren.
Bemærk: CO2-monitoreringen på Capnostream™20p-monitoren går automatisk i standby i tilfælde,
hvor Capnostream™20p-monitoren lades stå tændt i 30 minutter eller længere, uden at der er
tilsluttet en FilterLine™. Denne automatiske standbytilstand reducerer behovet for hyppig
kalibrering i anvendelsestilfælde, hvor monitoren lades stå tændt i længere tidsrum, uden at
der er tilsluttet en FilterLine™. I disse tilfælde vil tidsrummene, hvor en monitor er tændt, men
ingen FilterLine™ er tilsluttet, ikke indgå i nedtællingen til kalibrering. Derved undgås behovet
for unødvendige kalibreringer.

120

Transportabel monitor til sengesiden kapnograf/pulsoximeter

CO2 -kalibreringskontrol

Få vist datoen for den seneste kalibrering ved at aktivere servicemodus og gå til kalibreringsskærmen. Åbn
skærmen Home, vælg knappen SYSTEM for at åbne systemskærmen, og vælg derefter knappen SERVICE for
at åbne serviceskærmen. Indtast serviceadgangskoden, og vælg derefter CO2 CAL (CO2-kalibrering). Denne
skærm viser det antal timer, der mangler, inden der skal foretages service, datoen for den senest udførte
kalibrering og den dato, hvor den næste kalibrering bør finde sted (et år efter den seneste kalibrering). For at se
denne skærm skal du bruge den samme adgangskode, som giver adgang til servicemodus.

CO2 -kalibreringskontrol
Afhængigt af institutionens principper og procedure kan monitoren kontrolleres når som helst med henblik på at
fastslå, om CO2-registreringen ligger inden for de accepterede grænser. Proceduren for kalibreringskontrol
nedenfor beskriver trin for trin, hvordan en kalibreringskontrol skal udføres.
FORSIGTIG:

Kalibreringskontrollen skal udføres med et producentgodkendt kalibreringssæt, som
indeholder en gasblanding bestående af 5 % CO2, 21 % O2 og bal. N2 samt det godkendte
tilslutningsmiddel ("T"-stykke).

Et producentgodkendt kalibreringssæt kan købes hos Airgas, Scott Medical Product Division (delnummer
(Z03NI748BDC002, tidligere delnummer. 4653ORF-2BD).). Det leveres i en pakke med 2 og omfatter:
 Kalibreringsgas indeholdende 5 % CO2, 21 % O2 og bal. N2
 Slangeadapter ("T"-stykke)
 Kalibreringsslange (FilterLine™ til kalibrering)
Bemærk: Hvis denne proces udføres, mens monitoren kører på batteristrøm, skal du kontrollere, at
batteriet er fuldt opladet.
Bemærk: Kontrollér inden kalibreringskontrollen, at kalibreringsslangen, der følger med
kalibreringssættet, er forsvarligt fastgjort.

Procedure for kalibreringskontrol
Bemærk: På ethvert stadie i proceduren for kalibreringskontrol kan du gå tilbage til den første skærm
ved at klikke på knappen BACK (tilbage).

 SÅDAN UDFØRES KALIBRERINGSKONTROLLEN:
1. Brug styreknappen til at navigere til skærmen CO2 CALIBRATION CHECK (CO2-kalibreringskontrol).
Åbn skærmen Home, vælg knappen SYSTEM på menuen, og vælg derefter CAL CHECK. Eller åbn
serviceskærmen, vælg CO2 CAL (CO2-kalibrering), og vælg derefter CAL CHECK (kalibreringskontrol).
Skærmen CO2 CALIBRATION CHECK (CO2-kalibreringskontrol) vises. Vejledningen på skærmen vil føre
dig gennem et antal kalibreringskontroltrin.
2. Skærmen viser meddelelsen: CONNECT FILTERLINE TO MONITOR (slut FilterLine til monitoren). Slut
kalibreringsslangen til monitoren, og vælg START for at starte kalibreringskontrollen.
3. Skærmen viser meddelelsen: CONNECT CALIBRATION GAS [5% CO2 21% O2 BALANCE N2] (tilslut
kalibreringsgas [...]). Slut den anden ende af kalibreringsslangen til gasdunken, og vælg derefter
CONTINUE (fortsæt).
4. Skærmen viser meddelelsen: OPEN GAS SUPPLY FROM CYLINDER (åbn gasforsyning fra beholder).
Åbn gasdunken, og vælg CONTINUE (fortsæt).
Nu udfører modulet en kalibreringskontrol. Mens modulet gør det, viser det meddelelsen CALIBRATION
CHECK IN PROGRESS (kalibreringskontrol i gang). Hvis CO2-modulet stadig er ved at varme op, viser
monitoren meddelelsen NOT READY TO CALIBRATE (ikke klar til at kalibrere). Vent, til modulet er klar,
og vælg derefter CONTINUE (fortsæt).
5. Når modulet er færdig med kalibreringskontrolmålingerne og behandler data, viser det meddelelsen:
CALCULATING RESULTS, GAS SUPPLY MAY BE CLOSED (beregner resultater, gasforsyningen
kan lukkes).
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6. Luk gasforsyningen til kalibreringskontrollen. Brug styreknappen til at vælge STOP, hvis det bliver
nødvendigt at stoppe kalibreringskontrollen, inden den er færdig.
7. Skærmen viser meddelelsen: DISCONNECT CALIBRATION GAS AND FILTERLINE (frakobl
kalibreringsgas og FilterLine) og CONTINUE (fortsæt).
Derefter viser modulet:
CALIBRATION CHECK COMPLETE (kalibreringskontrol færdig)
MEASURED CO2 X.X% (målt CO2 x,x %)
ACCURACY SPECIFICATION FOR A 5% GAS IS 4.7–5.3%
(nøjagtighedsspecifikationen for en 5 %-gas er 4,7–5,3 %).
Vælg BACK for at vende tilbage til skærmen Home eller START for at udføre kalibreringskontrollen igen.
8. Hvis resultatet af kalibreringskontrollen tyder på, at monitoren er ude af kalibrering, vises meddelelsen
MEASURED CO2 NOT WITHIN SPECIFICATIONS. CALIBRATION RECOMMENDED (Målt CO2
ikke inden for specifikationerne. Kalibrering anbefales.). I så fald skal kalibreringsproceduren udføres. Se
servicevejledningen, eller kontakt autoriserede servicemedarbejdere fra Medtronic.
9. Hvis monitoren ikke er i stand til at gennemføre kalibreringskontrollen, vises meddelelsen CALIBRATION
FAILED (kalibrering slog fejl) med én af følgende fejlmeddelelser:
FILTERLINE NOT CONNECTED (FilterLine ikke tilsluttet)
CALIBRATION FAILED: NO GAS, WRONG GAS CONCENTRATION, OR UNSTABLE GAS
(kalibrering slog fejl: ingen gas, forkert gaskoncentration eller ustabil gas)
MEASUREMENT ERROR; CHECK ALL CONNECTIONS AND TRY AGAIN
(målefejl; kontrollér alle tilslutninger, og prøv igen)
CALIBRATION ABORTED BY USER (kalibrering blev afbrudt af bruger)
CO2 MODULE INTERNAL SELF–TEST FAILED (CO2-modulets interne selvtest slog fejl)
Bemærk: Kalibreringsgasser skal bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser angående bortskaffelse
af gasser.

Vedligeholdelse
Monitoren kræver ingen anden rutineservice end den afprøvning af ydeevne, der påbydes af brugerens
institution. Afsnittet Fejlfinding på side 124 beskriver potentielle vanskeligheder, deres mulige årsager og
forslag til løsning af dem.
Periodisk vedligeholdelse anbefales svarende til driftstimerne:
 CO2-pumpen skal udskiftes for hver 30.000 driftstimer.
 En kalibrering skal udføres efter de første 1.200 timers brug og efter denne kalibrering én gang om
året eller for hver 4.000 driftstimer, afhængigt af, hvad der kommer først (se CO2-kalibrering på
side 120).
 Monitorens antal resterende timer indtil grænsen på 30.000 driftstimer, hvor service er påkrævet,
vises, hver gang enheden tændes. Dette kan også ses i serviceskærmen.
 Lithium-ion-batteriets backup-tid kan aftage over et tidsrum. For at undgå forringelse af
batterikapaciteten anbefales det at udskifte batteripakken hvert andet år.
Bemærk: Kontakt den lokale repræsentant for at bestille reservedele, kalibreringssæt eller få svar på
eventuelle spørgsmål angående service og periodisk vedligeholdelse.

Udskiftning af sikringer
To sikringer beskytter monitoren mod elektriske strømstød. Hvis sikringerne springer, tændes monitoren ikke,
og batteripakken oplades ikke.
Sluk monitoren, og afbryd strømledningen fra monitoren, hvis sikringerne skal skiftes.
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Sikringerne sidder bag på monitoren under tilslutningen for den elektriske ledning. Brug en almindelig
skruetrækker til at tvinge sikringshuset op, og udskift altid sikringerne med sikringer med samme mærkeværdier
(F3.15 A 250 volt med lille sandsynlighed for brud). Tryk sikringshuset på plads igen, tilslut derefter
strømledningen igen, og tænd monitoren.
Bemærk: Sprungne sikringer tyder på, at der er opstået en unormal elektrisk tilstand. Kontakt
repræsentanten for at afgøre, om servicering er nødvendig, hvis årsagen ikke er kendt.

Udskiftning af printerpapirrulle
Hvis printeren løber tør for papir, skal printerpapirrullen erstattes med en rulle termoprinterpapir (Medtronic
varenummer 010516) eller lignende papir, som opfylder de specifikationer, der skitseres i specifikationerne i
Intern termoprinter (ekstraudstyr) på side 141.
 SÅDAN UDSKIFTES PRINTERPAPIRET:
1. Åbn plastdækslet på printeren.
2. Tag den tomme rulle i papirrummet ud.
3. Isæt en ny rulle papir i den retning, der vises i figuren nedenfor, så den løse ende af papiret kommer ud oven
på plastdækslet som vist.
Knappen
Feed
(fremføring)

Fig. 48 - Isætning af papirrulle i printer

4. Luk dækslet, så det går i med et klik. Tryk kort på knappen Feed (fremføring) for at kontrollere, at papiret er
justeret korrekt og ikke hænger fast i kanten af dækslet.

Rengøring
Rengør monitorens overflader ved at fugte en klud let med en 70 % spritopløsning og tørre alle overflader over.
Spritservietter kan også benyttes. Hyppigheden af rengøringsproceduren bør være i tråd med hospitalets
principper.
Brug en fugtig, fnugfri klud til rengøring af skærmen.
Fjern først sensoren fra patienten, og frakobl den fra Capnostream™20p-enheden for at rengøre Nellcor™’s
genanvendelige sensorer. Sensoren kan overfladerengøres med en opløsnng som f.eks. 70 % isopropylalkohol.
Benyt en 1:10 blegemiddelopløsning, hvis der ønskes et lavt desinfektionsniveau. Brug ikke ufortyndet
blegemiddel (5 %~5,25 % natriumhypochlorit) eller andre end de her anbefalede renseopløsninger, da der kan
ske varig skade på sensoren. Øreclip-sensoren kan rengøres ved at aftørre den eller lægge den i blød
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(i ti minutter) i isopropylalkohol (70 %). Hvis øreclipsen lægges i blød, skal den skylles med vand og lufttørre,
før den anvendes på næste patient. Øreclipsen må ikke steriliseres ved hjælp af stråling, damp eller ethylenoxid.
Der henvises til anvisningerne for hver genanvendelig sensor angående særlige instruktioner.
ADVARSEL:

Undlad at autoklavere eller sterilisere denne enhed.

FORSIGTIG:

Der må ikke sprayes eller hældes væske direkte på monitoren, tilbehøret eller
forbrugsvarerne.

FORSIGTIG:

Brug ikke ætsende eller slibende rengøringsmidler eller skrappe opløsningsmidler, herunder
opløsningsmidler på mineraloliebasis eller opløsninger af acetone, til rengøring af enheden.

FORSIGTIG:

Microstream™ EtCO2 forbrugsvarer er designet til brug til en enkelt patient og må ikke
genbruges. Forsøg ikke at rengøre, desinficere eller blæse FilterLine™ igennem, da
monitoren kan tage skade.

FORSIGTIG:

SpO2-sensorens stikben må ikke udsættes for rengøringsopløsning, da det kan skade
sensoren.

FORSIGTIG:

Hvis man anvender en kloropløsning på 1:10 (0,5 % til 1 % natriumhypochlorit-opløsning)
som vådservietter til at desinficere monitorens ydre overflader, skal man undgå at udsætte
stik og displayet for kloropløsningen. Gentagen rengøring med blegemiddel over tid kan
forårsage misfarvning samt restprodukt på overfladerne.

Fejlfinding
I dette afsnit anføres potentielle problemer, som kan opstå under brugen af monitoren, samt forslag til løsning af
dem. Kontakt kvalificeret servicepersonale eller den lokale repræsentant, hvis du er ude af stand til at rette
problemerne.
El-oplysninger
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Problem

Årsag

Handling

Monitor vil ikke tænde.

Det interne batteri er fuldstændig
afladet, og strømkablet er ikke
tilsluttet eller er tilsluttet forkert, eller
kablet har en fejlbehæftet elektrisk
tilslutning.

Kontrollér strømkablets tilslutning.

Stikkontakten har ingen strøm, og
det interne batteri oplades ikke.

Kontrollér forbindelser, og ret problemet.

Sprungne sikringer.

Skift sikringerne. Kontakt repræsentanten for
at fastslå årsagen til den elektriske fejl.

Netstrømmen er slået
til, og indikatorlamperne
for tændt monitor lyser,
men enheden vil ikke
køre på batteristrøm,
når netkablet afbrydes.

Batteripakken er ikke sluttet til
monitoren.

Åbn batterihuset, og kontrollér, at
batteripakkens kabel er forsvarligt tilsluttet
batteristikket. (Se Isætning af batteripakken på
side 23).

Monitoren er tilsluttet
strømnettet, men synes
ikke at oplade batteriet.

Vekselstrømmen kommer ikke frem
til monitoren.

Kontrollér, om den orange
strømindikatorlampe lyser. Hvis det ikke er
tilfældet: Kontrollér, at strømledningen er
korrekt tilsluttet en fungerende stikkontakt.

Batteriet er ikke fuldt
opladet efter at have
været tilsluttet i
24 timer.

Batteripakken er ikke genopladet
fuldstændigt.

Afbryd monitoren fra vekselstrøm i 3-4 timer,
og tilslut den derefter igen. Batteripakken
genoplades nu fuldstændigt, når den tilsluttes
vekselstrøm.
Udskift batteripakken, hvis den stadig ikke
genoplades fuldstændigt.
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CO2-problemer
Problem

Årsag

Handling

Meddelelsen NO
BREATH (ingen
vejrtrækning) vises
konstant, og den røde
alarmindikator blinker.

Fysiologisk årsag.

Kontrollér patienten.

Tilstoppet eller blokeret FilterLine™.

Kontrollér FilterLine™, og udskift den, hvis
den er blokeret.

FilterLine™ hænger fast i noget,
eller der er knæk på slangen.

Kontrollér FilterLine™ fra monitoren og helt
hen til patienten for at se, om slangen har
knæk, er tvundet eller hænger fast i seng eller
udstyr.

FilterLine™ er tilsluttet,
men pumpen arbejder
ikke, og der vises ingen
CO2-, EtCO2- eller RRmålinger.

FilterLine™ er ikke sat korrekt i.

Kontrollér, at FilterLine™-konnektoren er
skruet i monitoren.

Guldring slidt eller snavset.

Kontrollér, at guldringen i enden af
FilterLine™-konnektoren er til stede og ikke er
beskadiget eller dækket af snavs. Tør
eventuelt snavs af, eller udskift FilterLine™
efter behov.

EtCO2 værdier
fejlaflæst.

Mekanisk ventileret patient, som
trækker vejret spontant.

Ingen handling påkrævet.

En utæthed i luftvejen.

Kontrollér, om der findes forbindelses- og
slangeutætheder til patienten, og ret
problemet om nødvendigt.

Forkert kalibrering.

Kontrollér kalibrering. Se CO2 kalibreringskontrol på side 121.

BTPS-indstilling slået fra.

Kontrollér indstillingen af BTPS i institutionens
indstillinger. Se CO2-parametre på side 135
for at få nærmere oplysninger.

EtCO2 værdier er
konsekvent højere eller
lavere end ventet.

SpO2-sensor
Problem

Årsag

Handling

Ikke noget SpO2-signal:
Der vises nul for
oxygensaturation og
pulsfrekvens.

Sensoren er ikke tilsluttet monitor
eller forlængerkabel korrekt.

Kontrollér, at sensoren og forlængerkablet
(hvis det benyttes) er tilsluttet monitoren
korrekt.

Meddelelsen Replace
SpO2 sensor (udskift
SpO2-sensor) vises på
Capnostream™20p’s
skærm

SpO2-kortet modtager ikke
information fra kablet.

Frakobl SpO2-sensoren, tilslut den igen, og
prøv igen.
Udskift kablet eller sensoren, hvis
meddelelsen fortsat vises.

Manglende puls eller
SpO2 signal: Der vises
nul for oxygensaturation
og pulsfrekvens.

Sensoren er anvendt forkert til
patienten.

Kontrollér anvendelsen af sensoren.

Patientens perfusion er muligvis for
ringe.

Kontrollér patientens tilstand.

Sensoren eller
sensorforlængerkablet kan være
beskadiget.

Udskift sensoren eller sensorforlængerkablet.

Overdreven patientbevægelse eller
elektrokirurgisk interferens.

Hold om muligt patienten i ro. Kontrollér, om
sensoren er placeret korrekt og sikkert. Udskift
om nødvendigt, flyt sensoren til et nyt sted,
eller brug en sensor, der tillader mere
bevægelse.
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Der vises unøjagtige
SpO2-målinger.

For kraftig belysning.

Kontrollér sensorens placering, eller dæk
sensoren til med et mørkt eller uigennemsigtigt
materiale.

Sensoren er placeret på en
ekstremitet, der er forsynet med en
blodtryksmanchet, et arteriekateter
eller en intravaskulær slange eller
neglelak.

Kontrollér sensorens placering.

Patientens tilstand.

Kontrollér patienten.

For kraftig patientbevægelse.

Hold om muligt patienten i ro, og brug en
sensor, der tillader mere bevægelse.

Printer
Problem
Printeren udskriver
ikke. Den røde
alarmlampe på
printeren blinker.

Printeren arbejder, men
papiret, der kommer ud,
er blankt.

Årsag

Handling

Printerens dæksel står åbent.

Åbn printerens plastdæksel helt, sørg for, at
et kort stykke printerpapir er uden for
monitoren, og luk derefter dækslet, så det går
på plads med et klik.

Printerpapiret er enten ikke ført
kort over plastdækslet eller hænger
fast i plastdækslet.

Åbn plastdækslet, og træk i papiret, så et kort
stykke er uden for monitoren. Hold fast i
papiret, så det korte stykke printerpapir bliver
uden for monitoren, og luk derefter dækslet,
så det går på plads med et klik.

Printeren er løbet tør for papir.

Åbn plastdækslet, og isæt en ny rulle papir.

Papirrullen er placeret omvendt i
monitorens printerrum.

Åbn plastdækslet, vend papirrullen den
anden vej, og sæt plastdækslet på igen, idet
du sørger for at lade et kort stykke papir blive
uden for monitoren.

Nurse Call (kaldefunktion)
Problem
Kaldefunktionens
udgangssignal fungerer
ikke.

Årsag

Handling

Kaldefunktionen er ikke aktiveret.

Aktivér kaldefunktionen fra
systemopsætningsskærmen eller fra
skærmen Institutional Defaults i
servicemodus.

Problem med jackstikkets
trådføring.

Kontrollér trådføringen for kablet og
jackstikket, der er tilsluttet
kaldefunktionsstikket bag på monitoren.

CO2-kalibrering
Problem
Meddelelsen CALIBRATION
REQUIRED (kalibrering
påkrævet) vises på
monitoren, men
velkomstskærmen viser, at
der stadig er timer igen til
næste kalibrering.
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Årsag

Handling

Der er gået mere end et år siden den
seneste CO2-kalibrering.

Udfør en CO2-kalibrering.

Transportabel monitor til sengesiden kapnograf/pulsoximeter

Returnering af monitor

Returnering af monitor
Kontakt den lokale repræsentant angående fragtanvisninger, hvis det er nødvendigt at returnere monitoren til
reparation.
Frakobl tilbehøret fra monitoren, når den skal pakkes igen. Pak monitoren ind i den originale fragtemballage.
Hvis den originale kasse ikke kan bruges, anvendes en egnet kasse, der fyldes med en passende mængde
pakkemateriale. Det er ikke nødvendigt at returnere sensorerne, Microstream™ EtCO2-tilbehør eller
strømledninger.
Hvis der opstår fejl på monitoren, skal den pakkes omhyggeligt ind sammen med de ubrugte forbrugsvarer, der
blev anvendt på tidspunktet for fejlens opståen, og returneres til undersøgelse.

Teknisk assistance
Kontakt din lokale Medtronic-repræsentant eller skriv til Capnographytechnicalsupport@medtronic.com, hvis
du har brug for tekniske oplysninger.
Servicehåndbogen indeholder oplysninger, der er nødvendige, for at kvalificeret personale kan udføre service på
monitoren.
Kontakt den lokale repræsentant angående fragtanvisninger, hvis det er nødvendigt at returnere monitoren til
reparation.
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Institutionelle standardindstillinger
Capnostream™20p leveres fra fabrikken med alle indstillinger, der kan ændres, konfigureret i henhold til
tabellerne i afsnittet Ændring af monitorindstillinger på side 129. Dette kaldes fabriksindstillinger. Hvis det
givne anvendelsesmiljø indikerer, at andre indstillinger er at foretrække eller er nødvendige, eller institutionens
politik kræver andre værdier end fabriksindstillingerne, kan standardindstillingerne ændres, så de benyttes, hver
gang der tændes for monitoren. Dette er mere pålideligt end at forvente, at medarbejderne ændrer indstillingerne
før hver anvendelse.
Standardindstillinger kan ændres manuelt af en autoriseret tekniker/biomedicinsk tekniker, så der oprettes
standardindstillinger for institutionen. Standardindstillinger indstilles på skærmen Institutional Defaults
(Institutionens standardindstillinger), der er tilgængelig fra skærmen Service. Skærmen Service er beskyttet af
adgangskode. Fremgangsmåden beskrives i Ændring af institutionelle standardindstillinger, nedenfor.

Ændring af institutionelle standardindstillinger
Åbn skærmen Home og brug styreknappen til at vælge knappen SYSTEM og derefter knappen SERVICE i
menuen for at åbne skærmen Service. Feltet til indtastning af adgangskode vises øverst i skærmbilledet.
ENTER PASSWORD
(indtast adgangskode)

Brug styreknappen til at vælge ENTER PASSWORD (indtast adgangskode) som beskrevet i Skærmnavigation
på side 39, Indtast adgangskoden vha. styreknappen, og klik på styreknappen igen efter det sidste bogstav.
Adgangskoden vises i Capnostream™-serviceadgangskode på side 148. Siden med serviceadgangskoden kan
tages ud af vejledningen og gemmes.
Brug styreknappen til at vælge INST DEFAULTS (institutionens standardindstillinger). Det er muligt at ændre
standardindstillingerne for ALARM LIMITS (alarmgrænser), TRENDS, MONITOR, CO2 og SpO2.
Efter ændring af en fabriksindstillet standardindstilling til en institutionsspecifik indstilling skal enheden lukkes
ned ved hjælp af tænd/sluk-knappen og derefter genstartes for at sikre, at de nye indstillinger er blevet gemt.
ADVARSEL:

Ændring af indstillingerne kan påvirke overvågningen af patienterne i negativ retning. Kun
autoriseret personale må foretage ændringer af institutionsindstillingerne.

Bemærk: Der er ingen monitorering af patienterne i servicetilstanden, selvom monitoren er sluttet til en
patient. (Monitoren er i servicetilstand, så snart serviceadgangskoden er indtastet.) Derfor kan
det være fornuftigt at koble FilterLine™ fra patienten eller afbryde FilterLine™ fra monitoren,
mens monitoren sættes i servicetilstand. Der registreres ingen data, mens monitoren er i
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servicetilstand, og forsøg på at monitorere under servicetilstanden vil derfor føre til fejl mht.
manglende data.

Nulstilling til fabriksindstillinger
Hvert enkelt af de indstillingsafsnit, der er beskrevet nedenfor, giver mulighed for at nulstille til
fabriksindstillingerne for det pågældende afsnit. Det er også muligt at foretage en global nulstilling af alle
indstillinger i alle afsnit til deres respektive fabriksindstillinger. Det gøres ved at vælge RESET (nulstil), når
skærmen Institutional Defaults (Institutionens standardindstillinger) er valgt.

Figur 49 - Skærmen Institutional Defaults (Institutionens standardindstillinger)

Upload eller download af institutionens standardindstillinger
Capnostream™20p tilbyder mulighed for at downloade institutionens standardindstillinger fra monitoren til en
USB-nøgle eller uploade institutionens standardindstillinger fra en USB-nøgle til monitoren.
Denne funktion benyttes f.eks. til at forenkle processen, hvis institutionen ønsker, at alle enheder i en specifik
gruppe eller afdeling skal bruge de samme institutionsstandardindstillinger. I så fald kan ændringer af
institutionens standardindstillinger foretages på én enhed og indstillingerne derefter uploades til en USB-nøgle,
som beskrevet nedenfor. Derefter kan disse standardindstillinger indlæses på de øvrige Capnostream™20penheder i afdelingen/institutionen ved hjælp af denne fremgangsmåde.
 UPLOAD ELLER DOWNLOAD AF STANDARDINDSTILLINGER:
1. Foretag upload ved at sætte en USB-nøgle med mindst 2 KB ledig hukommelse ind i USB-porten på
Capnostream™20p. Foretag download ved at sætte en USB-nøgle med forud indlæste
institutionsstandardindstillinger ind i USB-porten på Capnostream™20p.
2. Klik på menuknappen SYSTEM for at åbne hovedskærmen for System.
3. Klik på menuknappen SERVICE for at åbne skærmen Service og indtaste service-adgangskoden
(se Capnostream™-serviceadgangskode på side 148).
4. Klik på menuknappen SOFTWARE SUPPORT for at åbne skærmen for Software Support. Skærmen
Software Support er vist i Figur 50 - Skærmen Software Support på side 130.
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5. Klik på knappen UPLOAD DEFAULTS (upload standardindstillinger) for at indlæse indstillingerne til en
USB-nøgle fra Capnostream™20p, eller klik på knappen DOWNLOAD DEFAULTS (download
standardindstillinger) for at downloade standardindstillingerne fra en USB-nøgle til Capnostream™20p. Ved
download af standardindstillingerne oprettes der en mappe med navnet settings (indstillinger) på USBnøglen. Mappen indeholder filer, der kan anvendes til at uploade standardindstillingerne til en anden
Capnostream™20p. Når standardindstillingerne er uploadet, slukker monitoren. Genstart monitoren for at
genoptage driften.

Figur 50 - Skærmen Software Support

Ændring af monitorindstillinger
Alarmgrænseværdier
Der er gemt to sæt alarmgrænser i monitoren, for voksne/pædiatriske patienter og for spædbørn/neonatale
patienter. (Grænserne for voksne/pædiatriske er relevante for voksne patienter og for alle tre pædiatriske
patienttyper.) Fabriksindstillingerne for voksen- og neonatal-alarmgrænserne oplyses i Tabel 32 Fabriksindstillede alarm-/indikatorgrænser på side 131.
Åbn skærmen Institutional Defaults (institutionens standardindstillinger) for at ændre alarmgrænserne for hver
enkelt patienttype. Vælg ALARM LIMITS (alarmgrænser) og benyt derefter styreknappen til at vælge SET
INFANT/NEONATAL (Indstil spædbarn/neonatal) eller SET ADULT/PEDIATRIC (Indstil voksen/pædiatrisk)
eller SET ALARM DELAY (Indstil alarmforsinkelse) efter behov. Derefter vises skærmen Institutional
Defaults: (institutionens standardindstillinger:) Alarm Limits: (alarmgrænser:) Infant/Neonatal
(spædbørn/neonatale) eller the Institutional Defaults: (institutionens standardindstillinger:) Alarm Limits:
(alarmgrænser:) Adult/Pediatric (voksen/pædiatrisk) eller skærmen Alarm Delay (alarmforsinkelse). Se mere
om valgmulighederne for Alarm Delay (alarmforsinkelse) i Alarmforsinkelse på side 72.
Foretag ændring af indstillingerne, som beskrevet i afsnittet Ændring af alarmgrænser på side 80.
Som standard er advarselsalarmerne deaktiveret og på skærmen Alarm Limits (alarmgrænser) vises tallene for
advarselsalarmindstillingerne med gråt. Vælg CAUTION ENABLE (slå advarsel til), hvis du vil aktivere
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advarselsalarmerne. Når advarselsalarmerne er aktiveret, skifter visningen af tallene for
advarselsalarmindstillingerne fra gråt til hvidt.

Figur 51 - Skærmen Institutional Defaults Alarm Limits (institutionens standardindstillinger/alarmgrænser)

Fabriksindstillingerne for alarmgrænserne for hhv. Adult/Pediatric (voksen/pædiatrisk) og Infant/Neonatal
(spædbarn/neonatal) er angivet nedenfor.
Tabel 32 - Fabriksindstillede alarm-/indikatorgrænser

Parameter

Voksen/
pædiatrisk rød
uopsættelig alarm

Voksen/
pædiatrisk gul
advarselsalarm

Spædbarn/
neonatal rød
uopsættelig alarm

Spædbarn/
neonatal gul
advarselsalarm

Område

EtCO2 High
(EtCO2 høj)

60

55

50

45

5-150 mmHg

EtCO2 Low
(EtCO2 lav)

15

17

20

22

0-145 mmHg

FiCO2 Høj

8

8

5

5

2-98 mmHg

RR High (RR høj)

30

25

65

60

5-150 bpm
(s/min.)

RR Low (RR Lav)

5

7

25

28

0-145 bpm
(s/min.)

No Breath
Detected (ingen
vejrtrækning
registreret)

30

Ikke relevant

15

Ikke relevant

10-60 sek.

SpO2 High (SpO2
høj)

100

100

98

98

25-100%
saturation

SpO2 Low (SpO2
lav)

85

90

85

90

20-95 %
saturation

Pulse Rate High
(høj pulsfrekvens)

140

140

200

200

30-240 bpm
(s/min.)
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Parameter

Voksen/
pædiatrisk rød
uopsættelig alarm

Voksen/
pædiatrisk gul
advarselsalarm

Spædbarn/
neonatal rød
uopsættelig alarm

Spædbarn/
neonatal gul
advarselsalarm

Område

Pulse Rate Low
(lav pulsfrekvens)

50

50

100

100

25-235 bpm
(s/min.)

IPI Low Alert
(advarsel pga. lav
IPI)

3

5

Ikke relevant

Ikke relevant

1-9 eller OFF
(DEAKTIVERET)

SatSeconds
(sat.-sekunder)

25

25

25

25

10, 25, 50, 100
eller Off
(DEAKTIVERET)

Alarmforsinkelse
Et antal alarmer kan om ønsket forsinkes med hhv. 10, 15, 20 eller 30 sekunder eller slet ikke (alarmforsinkelse
deaktiveret). Denne valgmulighed er til rådighed for alle patienttyper.
Alarmforsinkelsen kan indstilles på skærmen Institutional Defaults (institutionens standardindstillinger), der er
tilgængelig via SYSTEM>SERVICE>INPUT SERVICE PASSWORD (Indtast serviceadgangskode)
(se Capnostream™-serviceadgangskode på side 148) >INST DEFAULTS>ALARM LIMITS>SET ALARM
DELAY (Inst. std.-indstill.>Alarmgr.>Indst. alarmfors.).

Tabel 33 - Fabriksindstillinger og mulige indstillinger for alarmforsinkelse

Parameter

Valg

Fabriksindstillinger

EtCO2 Høj-alarmforsinkelse

10, 15, 20 eller 30 sekunder eller
deaktiveret

DISABLED (slået fra)

RR Høj-alarmforsinkelse

10, 15, 20 eller 30 sekunder eller
deaktiveret

DISABLED (slået fra)

SpO2 Lav-alarmforsinkelse

10, 15, 20 eller 30 sekunder eller
deaktiveret

DISABLED (slået fra)

PR Lav-alarmforsinkelse

10, 15, 20 eller 30 sekunder eller
deaktiveret

DISABLED (slået fra)

PR Høj-alarmforsinkelse

10, 15, 20 eller 30 sekunder eller
deaktiveret

DISABLED (slået fra)

Trendindstillinger
Institutionens standardindstillinger kan indstilles til at ændre den trend, der er gemt i monitoren, og hvordan den
vises på skærmen. Se de specifikke trendindstillinger for SpO2 og CO2 i de individuelle indstillinger, der er
beskrevet herunder for SpO2- og CO2-parametrene.
Tabel 34 - Fabriksindstillinger og mulige indstillinger for trend

Parameter

Valg

Fabriksindstillinger

Trendregistreringsopløsning

5 sekunder ved 12 timer
10 sekunder ved 24 timer
30 sekunder ved 72 timer

30 sekunder ved 72 timer

Standardtabelinkrementvisning

MINIMUM, 1,5, 3, 15 eller 60 minutter

1,5 minut

Standard grafisk visning

2, 4 eller 12 timer

4 timer

Standardvisning af IPI på Home-skærmen (se IPI-visning på side 65) vises også på skærmen Trend Settings
defaults (standardtrendindstillinger).
Standard-trendregistreringsopløsningen bestemmer, hvor mange timers patientoplysninger, der kan registreres.
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Tabelinkrementvisningen gør det muligt at indstille standardindstillingen til værdierne i tabellen.
Standard grafisk visning kan ændres, så trendvinduet viser en anden datatidsperiode.
Bemærk: Ændring af tendensopløsningen rydder tendenshukommelsen og sletter alle patientdata, der
befandt sig i monitoren.

Ændringer i standardtrendinstillingerne foretages ved at klikke på SERVICE > INST DEFAULTS > TREND
(service > inst. std.-indstill. > trend) i menulinjen. Navigér til de ovenfor beskrevne parametre med
styreknappen og klik for at få vist valgmulighederne. Vælg en mulighed vha. styreknappen, og klik for at
indstille denne mulighed som standard.
Ændring af parameterrækkefølgen i trendvisningen
Grafik- og tabelskærmene viser fem forskellige patientparametre. Trendparametrenes rækkefølge kan ændres på
skærmen Institutional defaults (Institutionens standardindstillinger) for at få vist de mest relevante på den første
trendvisningsskærm i stedet for på skærm nummer to. Fremgangsmåden er følgende: Klik på SYSTEM >
SERVICE > Enter Service password (Indtast serviceadgangskode) (se Capnostream™-serviceadgangskode på
side 148) > INST DEFAULTS > TREND > CONFIG. DISPLAY (> indtast serviceadgangskode > inst. std.indstill. > trend > konfig. visning) for at åbne skærmen Institutional Defaults: Trend: Display Configuration
(Inst. std.-indstill.: Trend: Visningskonfiguration).
For hver enkelt position, du vil ændre, skal du flytte markøren til den pågældende linje med styreknappen,
klikke på styreknappen og derefter i kolonnen med tilgængelige parametre vælge de parametre, du ønsker at få
vist i linjen. I parameter position 1 er standardindstillingen for eksempel EtCO2. For at ændre trendvisningen så
IPI vises som første parameter på trendskærmen skal du flytte markøren til Parameters Selected (Valgte
parametre): EtCO2, klikke på styreknappen, og derefter rulle med styreknappen indtil du når til IPI i kolonnen
Parameters Available (Tilgængelig parametre). Klik med styreknappen for at anbringe IPI som første parameter
i trendvisningerne.
Klik på BACK>BACK>BACK>HOME (tilbage>tilbage>tilbage>home) for at bevare dine valg, når du har
afsluttet ændringen af trendvisningen. Du kan skifte tilbage til standardvisningen ved at klikke på FACTORY
DEFAULTS (fabriksindstillinger) på skærmen Institutional Defaults: Trend: Display Configuration (Inst. std.indstill.: Trend: Visningskonfiguration).
Hændelsesmærkater, der benyttes i trendregistreringen, kan ligeledes ændres på skærmen Institutional Defaults:
Trend (Inst. std.-indstill.: Trend) ved hjælp af menulinjen. Der er en nærmere forklaring hertil i Events
(hændelser), nedenfor.
Events (hændelser)
Der kan gemmes op til 10 hændelsesnavne i hver af de tre kategorier i Capnostream™20p. Det gør det muligt
for det vagthavende sundhedspersonale at beskrive den hændelse, der indlæses i monitorens hukommelse. De
tre kategorier er medicingivning, patienthandlinger og kliniske interventionshandlinger.
De fleste hændelsesnavne er givet som fabriksindstillinger med adskillige tomme felter i hver af de tre
kategorier. Alle 30 hændelsesnavne kan dog redigeres for at få de mest passende beskrivelser i forhold til det
miljø, monitoren vil blive anvendt i.
Hvert hændelsesnavn kan have op til 11 alfanumeriske tegn. Hvis et hændelsesnavn er tomt, gemmes et udvalg
af den pågældende hændelse i trendhukommelsen som en Quick (Hurtig) hændelse (se Registrering af
patienthændelser på side 45 vedr. oplysninger om brugen af hændelser).
Medicingivningshændelser
Giver institutionen mulighed for at indtaste et sæt på 10 hændelsesmærkater, som operatøren kan benytte til at
markere medicinindgivelsen under monitoreringen. Standardmedicineringen er: FENTANYL, VERSED,
MIDAZOLAM, MORFIN, DEMEROL, PROPOFOL, SURFACTANT, og OTHER (ANDEN). De sidste tre
indstillinger er tomme. Alle indstillinger kan ændres. Medicingivningshændelserne kan nulstilles til
fabriksindstillingen ved at bruge styreknappen og vælge FACTORY DEFAULTS (fabriksindstillinger).
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Patienthændelser
Giver institutionen mulighed for at indtaste et sæt på 10 hændelsesmærkater, som operatøren kan benytte til at
markere hændelser, der sker for patienten under monitoreringen. Standardpatienthændelserne er: EATING
(spise), DRINKING (drikke), COUGHING (hoste), AMBULATING (ambulering), CHEST PT (brystfysioterapi), TURNED (vendt), SNORING (snorken) og OTHER (andet). De sidste to indstillinger er tomme.
Alle indstillinger kan ændres. Patienthændelserne kan nulstilles til fabriksindstillingen ved at bruge
styreknappen og vælge FACTORY DEFAULTS (fabriksindstillinger).
Interventionshændelser
Giver institutionen mulighed for at indtaste et sæt på 10 hændelsesmærkater, som operatøren kan benytte til at
markere hændelser, hvor der er sket fysisk eller anden intervention under monitoreringen.
Standardinterventionshændelserne er: OXYGEN (ilt), SUCTION (sugning), ADJ AIRWAY (tilpasn. af luftvej),
NARCAN (nalexon), ROMAZICON (flumazenil), NEB TX¨(nebulisatorbeh.), STIMULATED (stimuleret),
CO2 INSUFFL (CO2-insufflation), ABG og OTHER (andet). De sidste to indstillinger er tomme. Alle
indstillinger kan ændres. Interventionshændelserne kan nulstilles til fabriksindstillingen ved at bruge
styreknappen og vælge FACTORY DEFAULTS (fabriksindstillinger).
Ændring af standardhændelser
Åbn skærmen Service, vælg skærmen INST DEFAULTS (Institutionens standardindstillinger) og derefter
skærmen TREND. I menulinjen på skærmen Institutional Settings: Trend (Inst. std.-indstill.: Trend) kan der
vælges mellem mulighederne MED for at ændre indstillingerne for medicingivningshændelser, PAT for at
ændre indstillingerne for patienthændelser og INT for at ændre indstillingerne for interventionshændelser. For at
ændre en hændelse skal du rulle til en ønsket hændelsesmærkat og klikke på den for at rydde feltet og indtaste et
andet hændelsesnavn.
Monitorindstillinger
Åbn skærmen Institutional Defaults (Institutionens standardindstillinger) og vælg MONITOR.

Figur 52 - Institutional Defaults: Monitor
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Institutionens standardindstillinger kan indstilles som følger for monitoren:
Parameter

Valg

Fabriksindstillinger

Date Format (datoformat)

dd mmm åå eller
mmm dd, åå

mmm dd, åå

Time Format (tidsformat)

12 eller 24 timer

12 time

Language (sprog)

Engelsk, spansk, fransk, tysk, italiensk,
hollandsk, portugisisk, russisk, svensk,
norsk, japansk

English (engelsk)

Audio Alarm Silence
(audioalarmafbrydelse)

Maximum (maksimum), Last Setting
(seneste indstilling), Audio Off (lyd
slået fra)

MAXIMUM (maksimum)

Event Marking Mode
(hændelsesmarkeringstilstand)

Hurtig/detaljeret

DETAILED (detaljeret)

RS-232 Baud Rate (RS-232
baudrate)

AUTO; 9600 ; 19,2K; 57,6K;
115,2K

AUTO

Nurse Call (kaldefunktion)

Activated (aktiveret), Disabled
(deaktiveret)

DISABLED (slået fra)

Home Screen (skærmen Home)

Standard, numerisk

STANDARD

IPI Display (IPI-visning) (på
skærmene HOME, Trend og Alarm
Review (alarmoversigt))

Activated (aktiveret), Disabled
(deaktiveret)

ENABLED* (slået til)

IPI Alarm (IPI-alarm)

Activated (aktiveret), Disabled
(deaktiveret)

DISABLED (slået fra)

RS232 FUNCTION (RS232FUNKTION)

VueLink: IPI, A/t, ODI
VueLink: IPI
VueLink: KUN CO2
Standard

Standard; VueLink er ikke
længere tilgængelig med
Capnostream™20p.

A/t- og ODI-visning (hvis til
rådighed)

Activated (aktiveret), Disabled
(deaktiveret)

ENABLED* (slået til)

Parameter standby mode
(parameter-standbytilstand)

Activated (aktiveret), Disabled
(deaktiveret)

DISABLED (slået fra)

* Bemærk, at IPI ikke er til rådighed for spædbørn/neonatale patienter og derfor automatisk er slået fra ved
spædbørn/neonatale patienter. Desuden er A/t og ODI ikke til rådighed for spædbørn/neonatale eller pædiatriske
patienter.

CO2-parametre
Institutionelle standardindstillinger kan indstilles for alle CO2-parametre, der kan indstilles på monitoren.
Foretag ændring af parametrene ved at vælge CO2 på skærmen Institutional Defaults (institutionens
standardindstillinger).
Parameter

Valg

Fabriksindstillinger

CO2 Units

mmHg, kPa, Vol. %

mmHg

BTPS*

On/Off (til/fra)

On (til)

FiCO2-visning

On/Off (til/fra)

On (til)

Timeout for frakobling af pumpe
(minutter)

5, 10, 15 eller 30

15

CO2 Waveform Scale (CO2-kurveskala)
(mmHg)

50, 100, 150, auto

Auto

EtCO2 Scale for Trend Display (EtCO2skala for tendensvisning)

50, 100, 150

50
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Ændring af monitorindstillinger

Parameter

Valg

Fabriksindstillinger

RR Scale for Trend Display (RR-skala til
tendensdisplay)

50, 100, 150

50

Sweep Speed Adult/Pediatric
(sweephastighed voksen/pædiatrisk)
(mm/sek.)

3, 6,3, 12,5, 25

6,3

Sweep Speed Infant/Neonatal
(sweephastighed spædbarn/neonatal)
(mm/sek.)

3, 6,3, 12,5, 25

6,3

*

BTPS angiver den standardkorrektion, som anvendes til måling af kropstemperatur, tryk og saturation. BTPS bør
være indstillet på ON (slået til) under alle måleprocedurer. Enheden slår automatisk BTPS-korrektionen fra under
kalibreringsprocedurer og slår den til igen efter disse procedurer. Brugeren behøver ikke at foretage nogen
ændringer af BTPS-indstillingen.

SpO2-parametre
Institutionelle standardindstillinger kan indstilles for alle SpO2-parametre, der kan indstilles på monitoren.
Foretag ændring af parametrene ved at vælge SpO2 på skærmen Institutional Defaults (institutionelle
standardindstillinger).
Parameter
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Valg

Fabriksindstillinger

Pulse tone (pulstone)

On/Off (til/fra)

Fra

Sat Seconds (sat.-sekunder)

On/Off (til/fra)

On (til)

SpO2 Scale for Trend Display (SpO2skala for trendvisning)

0-100, 50-100

50-100

PR Scale for Trend Display (PR-skala for
trendvisning)

150, 300

150

Sweep Speed Adult/Pediatric
(sweephastighed voksen/pædiatrisk)
(mm/sek.)

3, 6,3, 12,5, 25

25

Sweep Speed Infant/Neonatal
(sweephastighed spædbarn/neonatal)
(mm/sek.)

3, 6,3, 12,5, 25

25

Transportabel monitor til sengesiden kapnograf/pulsoximeter

Strømadapter

Bilag 2

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

Specifikationer
Strømadapter
Batteri
Betjeningsknapper
Display
Microstream™-kapnografi
Nellcor™ Oximax™ pulsoximetri
Alarmer
Udgange
Intern termoprinter (ekstraudstyr)
Generelle egenskaber
Udstyrsklassificering
Overensstemmelses-

Strømadapter
Komponent

Værdi

Indgangsspænding

100-240 VAC, 50/60 Hz

Sikringer

To F3,15 A 250 volt med lille sandsynlighed for brud* **

Strømforsyning

90 VA

*Producenten kan vælge i stedet at levere F3.15 A 250 volt sikringer med stor sandsynlighed for brud.
**Anvend kun sikringer, som producenten har leveret.

Batteri
Komponent

Værdi

Batteritype

14,4V, 4,5Ah lithium-ion

Batteridrift

2,5 time (uden termoregistrering)

Batteriopladningstid

100 % i 12 t

Betjeningsknapper
Komponent
Frontpanel

Værdi
1 tænd/sluk-kontakt for monitor
4 dedikerede funktionstaster
1 optisk encoder med kontakt
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Display

Display
Komponent

Værdi

Skærm

162 mm (6,4") farve-TFT-display
Pixel pitch: 0,204 (H) x 0,204 (V) mm (0,008")
Aktivt displayområde: 130,56 (H) x 97,92 (V) mm (5,14" x 3,86")
Opløsning 640 x 480 pixels
Betragtningsvinkel (vertikal) 110
Betragtningsvinkel (horisontal) 140

Skanderingshastighed

3,0, 6,3, 12,5 og 25 mm/sek.

Kurvesamplingrate

75,7 prøver/sek. for SpO2 (fast)
20 prøver/sek. for kapnografi (fast)

Tendenslager

8640-punkts lager
- 12 t ved 5 s opløsning
- 24 t ved 10 s opløsning
- 72 t ved 30 s opløsning

Tendensvisning

Grafisk visning:
- 2 t, 6 t, 12 t visning
Tabelvisning
- 60 min.-, 15 min.-, 3 min.-, 1,5 min.- og minimumopløsning
(minimumopløsning kan indstilles til 5, 10 eller 30 sekunder)

Microstream™-kapnografi
Komponent
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Værdi

CO2 Units

mmHg eller kPa eller Vol%

CO2-, EtCO2-, FiCO2-område

0-150 mmHg

CO2-kurveopløsning

0,1 mm Hg

EtCO2-, FiCO2-opløsning

1 mm Hg

CO2-nøjagtighed

0-38 mmHg: ± 2 mmHg
39-150 mmHg: ± (5 % af måling + 8% for hver 1 mmHg over
38 mmHg)
Nøjagtigheden gælder for åndedrætningshastigheder op til
80 bpm. For åndedrætshastigheder på over 80 bpm er
nøjagtigheden 4 mmHg eller ±12 % af aflæsningen, alt efter hvad
der er større, for EtCO2-værdier, som overstiger 18 mmHg.

Respirationsfrekvensområde

0-150 bpm (s/min.)

Nøjagtighed af respirationsfrekvens

0-70 slag i min.: ±1 bpm
71-120 slag i min.: ±2 bpm
121-150 slag i min.: ±3 bpm

CO2-alarmer

No breath (ingen vejrtrækning), EtCO2 høj, EtCO2 lav, RR høj,
RR lav, lav IPI (IPI kræver også pulsoximetrioplysninger)

Flowhastighed

50 (42,5 ≤ flow ≤ 65) ml/min, flow målt efter volumen

Kurvesampling

20 prøver/sek.

Responstid

2,95 s (typisk) ved brug sammen med lange prøvelinjer, ~5,0 s

Initialiseringstid

40 sek. (typisk)

Kalibreringsinterval

Foretag første kalibrering efter 1.200 driftstimer og derefter en
gang om året eller efter 4.000 driftstimer, afhængigt af, hvad der
kommer først
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Nellcor™ Oximax™ pulsoximetri

Nellcor™ Oximax™ pulsoximetri
Komponent
SpO2-måleområde

Værdi
0-100 %

SpO2-nøjagtighed*
Voksen og pædiatrisk modus
SpO2-område 70 % - 100 %

 2 cifre

SpO2-område 0 - 69 %

Uspecificeret

Spædbarn/neonatal modus
SpO2-område 70 % - 100 %

 3 cifre

SpO2-område 0 - 69 %

Uspecificeret

Pulsfrekvensinteval

20-250 bpm (s/min.)

Pulsfrekvensnøjagtighed

3 bpm

Alarmer

Justerbare alarmgrænser
SpO2 høj, SpO2 lav, høj pulsfrekvens, lav pulsfrevens

SatSec-interval

10, 25, 50, 100

* Målingsnøjagtighed ved nedsat perfusion (registereret IR-pulsmodulationudsving på mellem 0,03 % og
1,5 %) blev bekræftet vha. signaler fra en patientsimulator. SpO2 og pulsfrekvensværdierne blev varieret
over måleområdet med en række svage signalforhold og sammenlignet med kendt, sand mætning og puls
fra inputsignalerne.

Alarmer
Komponent

Værdi

Patientadvarselsalarmer med høj
prioritet

Blinkende rød diode
Blinkende rødt tal
Gentaget bip-mønster
Alarmvisning på skærm
Nurse Call (kaldefunktion)

Advarselspatientalarmer

Blinkende gul diode
Blinkende gult tal
Ingen lydalarm

Alarm med mellem prioritet

Blinkende gul diode
Tre bip for hver tredive sekunder
Alarmvisning på skærm
Nurse Call (kaldefunktion)

Orienterende meddelelser

Ét bip
Visning af vejledende meddelelse på skærm

Tavse rådgivende meddelelser

Visning af vejledende meddelelse på skærm

Alarmvolumenkontrol

5 trin

Niveauområde for alarmens lydtryk

50 til 85 dB(A)

Midlertidig alarmafbrydelse

Alle lydalarmer afbrydes i 2 minutter
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Udgange

Udgange
Analog udgang
15-pin D-hunstik
Stikbensoversigt:

Stikben

Tilknytning

Stikben

Tilknytning

1

Jord

9

Jord

2

Kanal 1 signal

10

Jord

3

Jord

11

Kanal 5 signal

4

Kanal 2 signal

12

Jord

5

Jord

13

Kanal 6 signal

6

Kanal 3 signal

14

Jord

7

Jord

15

Kanal 7 signal

8

Kanal 4 signal

Nurse Call (kaldefunktion)
Relæ normalt brudt/normalt sluttet
Nominel strømføring: 2 A
Maks. tilladt strøm: 2 A
Maks. tilladt spænding: 24 V DC
Kontaktkapacitet: 2 A @ 24 V DC.
1/8” stereo-jackstik
Stikbestykning for passende stereo-jackstik

N1 - N2: Normalt sluttet relæ
N1 - N3: Normalt brudt relæ
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Intern termoprinter (ekstraudstyr)

RS-232
9-pin D-hunstik
Stikbensoversigt

Stikben

Tilknytning

1

--

2

PC_RX

3

PC_TX

4

5V

5

Isoleret jord

6

--

7

5V

8

--

9

--

USB
USB type A hoststik (hun)
Kun til brug med flashhukommelsesdrev.
Stikbensoversigt

Stikben

Tilknytning

1

VBUS

2

Data -

3

Data +

4

Jord

Intern termoprinter (ekstraudstyr)
Komponent

Værdi

Type

To-kanals

Printmetode

Termisk registrering

Opløsning

203 dpi

Papirbredde

58 mm (2 ¼")

Diameter, papirrulle (maks.)

40 mm ( 1 1/2")

Papirlængde (maks.)

15,2 meter (50 fod)

Hastighed

25 mm/sek.
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Generelle egenskaber

Generelle egenskaber
Komponent

Værdi

Enhedens dimensioner

167 mm (h) x 220 mm (b) x 192 mm (d)
(6,6,4in (h) x 8,7,4in (b) x 7,6,2in (d))

Enhedens vægt

2,2 kg (4,85lb)

Driftstemperatur

0C til 35C (32F til 95F)

Driftstryk og højde o.h.

Tryk: 430 mmHg til 795 mmHg
Højde o. havet: -381 m til 3000 m (-1250 fod til 9843 fod)

Luftfugtighed ved drift

10 % til 95 % ikke-kondenserende

Temperatur ved opbevaring og
transport

Indtil en nedre grænse på -20C (-4°F)
Op til en øvre grænse på 60C (140°F)

Tryk og højde o.h. ved opbevaring
og transport

Tryk: 430 mmHg til 795 mmHg
Højde o. havet: -381 m til 4572 m (-1250 fod til 15.000 fod)

Luftfugtighed ved opbevaring og
transport

10 % til -95 % ikke-kondenserende

Dimensioner med emballage

315 mm (h) x 340 mm (b) x 285 mm (d)
(12,4in (h) x 13,4in (b) x 11,2in (d))

Vægt med emballage

5,9 kg (13,0 lb)

Udstyrsklassificering
Komponent

Værdi

Type beskyttelse mod elektrisk stød

Klasse 1

Grad af beskyttelse mod elektrisk
stød

Type BF defibrillatorsikret anvendt del

Driftstilstand

Kontinuerlig

Beskyttelsesgrad mod
væskeindtrængen

IEC 60601-1, underafsnit 11.6.5 for klasse IPX1 drypsikkert
udstyr*

* IPx1 angiver, at enheden er beskyttet mod skadelige virkninger af lodret faldende vanddråber.

OverensstemmelsesDette produkt er konstrueret til at opfylde følgende standarder:
IEC/EN60601-1
UL 60601-1
CSA C22.2 nr. 601.1-M90
IEC/EN60601-1-2 Klasse A udstrålet og ledningsbåret emission
IEC 60601-1-8 (akustiske og visuelle alarmer)
ISO 80601-2-55 (kapnografi)
ISO 80601-2-61 (pulsoximetri)
IEC 60601-2-49 Særlige sikkerhedskrav for multifunktionsovervågningsudstyr
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Overensstemmelses-

Elektromagnetisk immunitet
Monitoren er egnet til brug i bestemte elektromagnetiske miljøer. Brugeren af monitoren skal sikre, at den
anvendes i et elektromagnetisk miljø som beskrevet nedenfor:
Tabel 35 - Vejledning og producentens erklæring – elektromagnetiske emissioner

Emissionstest

Overensstemmelses-

RF-emissioner
EN 55011

Gruppe 1

RF-emissioner
EN 55011

Klasse A

Harmoniske emissioner
IEC 61000-3-2

Klasse A

Spændingsudsving/
flicker emissioner
EN 61000-3-3

Paragraf 5

Elektromagnetisk miljø - vejledning
Capnostream™20p bruger kun RF-energi internt.
Derfor er RF-emissionerne meget lave og danner
sandsynligvis ingen interferens i elektronisk
udstyr i nærheden.
Monitoren er egnet til brug på hospitaler.

Tabel 36 - Vejledning og producentens erklæring – elektromagnetisk immunitet

Immunitetstest

IEC 60601-1-2
testniveau

Overholdelsesniveau

Elektromagnetisk miljø vejledning

Elektrostatisk
udladning (ESD)
EN 61000-4-2

± 8 kV kontakt
± (2, 4, 8, 15) kV luft

± 8 kV kontakt
± (2, 4, 8, 15) kV luft

Gulvene skal være af træ, beton eller
keramikfliser. Hvis gulvene er dækket
med et syntetisk materiale, bør den
relative luftfugtighed være minimum
30 %. Lav relativ luftfugtighed
sammen med brug af syntetiske
materialer kan resultere i forhøjet
elektrostatisk spænding. Elektrostatisk
afladning af forhøjet spænding kan
forårsage en forstyrrelse i enhedens
funktion.

Elektrisk hurtig
transient/strømstød
EN 61000-4-4

±2 kV for
strømforsyningsledninger

±2 kV for
strømforsyningsledninger

Elforsyning via elnettet skal være af
samme kvalitet, som er normalt til
erhvervs- og hospitalsdrift.

±1 kV for indgangs-/
udgangsledninger

±1 kV for indgangs-/
udgangsledninger

± 2 KV for vekselstrøm

± 2 KV for vekselstrøm

± 500V, ± 1 kV
differentialdrift

± 500V, ± 1 kV
differentialdrift

± 500V, ± 1 kV, ± 2 kV
almindelig funktion

± 500V, ± 1 kV, ± 2 kV
almindelig funktion

Strømstød
EN 61000-4-5
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Elforsyning via elnettet skal være af
samme kvalitet, som er normalt til
erhvervs- og hospitalsdrift.
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Overensstemmelses-

Immunitetstest

IEC 60601-1-2
testniveau

Overholdelsesniveau

Spændingsdyk, korte
afbrydelser og
variationer i
forsyningsspændingen
EN 61000-4-11

0 % UT; 0,5 cyklus
(0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° og 315°)

0 % UT; 0,5 cyklus

0 % UT; 1 cyklus
(0°)

0 % UT; 1 cyklus

70 % UT; 25/30 cyklusser
(0°)

70 % UT; 25/30 cyklusser

Driftsfrekvens
(50/60 Hz) magnetisk
felt
EN 61000-4-8

30 A/m

30 A/m

Magnetiske effektfrekvensfelter bør
være på et niveau, der er
karakteristisk for en typisk placering i
et typisk erhvervs- eller hospitalsmiljø.

Ledningsbåret
RF IEC 61000-4-6

3 Vrms, 150 kHz til
80 MHz
6 Vrms, i ISM-bånd
150 kHz og 80 MHz

3 Vrms, 6 Vrms
(umoduleret)

Udstrålet
RF IEC 61000-4-3

Udstrålet RF EM
Felter:
3 V/m 80 MHz til
2,7 GHz

Transportabelt og mobilt RFkommunikationsudstyr må ikke
anvendes tættere på nogen del af
Capnostream™20P, inkl. kabler, end
den anbefalede sikkerhedsafstand,
der er beregnet efter den pågældende
senders frekvens.
Anbefalede adskillelsesafstande:
d= 1,2√𝑃
d= 1,2√𝑃 80 MHz til 800 MHz:
d= 2,3√𝑃 800 MHz til 2,5 GHz:
hvor P er senderens maksimale
udgangseffekt målt i watt (W) i
henhold til producenten af senderen,
og d er den anbefalede afstand i
meter (m).2
Feltstyrken fra faste RF-sendere, der
bestemmes ved elektromagnetisk
undersøgelse på stedet, skal være
under overholdelsesniveauet i det
relevante frekvensområde.ab
Der kan opstå interferens i nærheden
af udstyret, hvor det er mærket med
symbolet:

3 V/m (moduleret, rms)

Udstrålede RFnærfelter
27V/m, 385 MHz

27V/m

28V/m, 450 MHz
(28V/m)

28V/m

9V/m, 710, 745,
780 MHz

9V/m

28V/m, 810, 870,
930 MHz

28V/m

28V/m, 1720, 1845,
1970 MHz

28V/m

28V/m, 2450 MHz

28V/m

9V/m, 5240, 5500,
5875 MHz

9V/m

Elektromagnetisk miljø vejledning
Elforsyning via elnettet skal være af
samme kvalitet, som er normalt til
erhvervs- og hospitalsdrift. Hvis det er
nødvendigt, at Capnostream™20p
forbliver i drift på trods af afbrydelser i
strømforsyningen, anbefales det, at
monitoren forsynes med strøm fra en
nødstrømsforsyning eller fra et batteri.

Mindste adskillelsesafstand for højere
IMMUNITETSNIVEAUER skal
beregnes ved hjælp af følgende
ligning:

E=

6
𝑑

√𝑃

Hvor P er den maksimale effekt i W, d
er den mindste separationsafstand i m
og E er IMMUNITETSTESTNIVEAUET i V/m.
Mindste adskillelsesafstand er 0,3 m
for nærfelter.
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Overensstemmelses-

Immunitetstest

IEC 60601-1-2
testniveau

Overholdelsesniveau

Elektromagnetisk miljø vejledning

1

UT er netstrømspændingen ved vekselstrøm forud for anvendelse af testniveauet.
Ved 80 MHz og 800MHz gælder det højeste frekvensområde.
BEMÆRK: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Den elektromagnetiske udbredelse påvirkes af absorption og refleksion fra
bygninger, genstande og personer.
2

a Feltstyrker fra faste sendere, såsom basestationer til mobil- og trådløse telefoner og landmobile radioer, amatørradio, AM- og FM-radio og tv, kan ikke forudsiges teoretisk med
nøjagtighed. Hvis det elektromagnetiske miljø forårsaget af faste RF-sendere skal vurderes, bør man overveje at få foretaget en elektromagnetisk måling på stedet. Hvis den
målte feltstyrke på det sted, hvor Capnostream™20p anvendes, overstiger ovennævnte relevante RF-niveau, skal det kontrolleres, at Capnostream™20p fungerer normalt. Hvis
der konstateres unormal ydelse, kan ekstra forholdsregler være nødvendige, som f.eks. at dreje Capnostream™20p eller flytte den.
b I frekvensområdet 150 kHz-80 MHz skal feltstyrken være under [V1] V/m.

Monitoren er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø med reguleret feltbåret RF-støj. Kunden hhv.
brugeren af monitoren kan bidrage til at forhindre elektromagnetisk interferens ved at overholde
minimumsafstanden mellem transportabelt og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) og monitoren efter
nedenstående anvisning, alt efter kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt.
Tabel 37 - Anbefalet sikkerhedsafstand mellem transportabelt og mobilt RF-kommunikationsudstyr og monitoren

Transmitterens nominelle
maksimale udgangseffekt
W

Afstand ifølge senderfrekvens i m1
150 kHz til 80 MHz
d= 1,2√𝑃

80 MHz til 800 MHz
d= 1,2√𝑃

800 MHz til 2,5 GHz
d= 2,3√𝑃

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,27

100

12

12

23

For sendere, der er klassificeret til en maksimal effekt, der ikke er vist ovenfor, kan den anbefalede
separationsafstand d i meter (m) beregnes ved at bruge den ligning, der anvendes til senderens frekvens, hvor P er
senderens maksimale afgivne effekt i watt (W) i henhold til fabrikanten af senderen.
1

Ved 80 MHz og 800 MHz gælder sikkerhedsafstanden for det højeste frekvensområde.

BEMÆRK: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Den elektromagnetiske udbredelse påvirkes af absorption og refleksion
fra bygninger, genstande og personer.
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Microstream™ EtCO2-forbrugsvarer
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Bilag 3

Microstream™ EtCO2-forbrugsvarer
Microstream™ EtCO2-forbrugsvarer

Microstream™ EtCO2-forbrugsvarer
H-produkter (til brug i befugtede omgivelser) er mærket med en stjerne (*) i tabellen nedenfor.
Microstream™-forbrugsvarer

Intuberede forbrugsvarer
FilterLine™-sæt, voksen/pædiatrisk

XS04620

FilterLine™-sæt, voksen/pædiatrisk 100 enheder

010579

FilterLine™ H-sæt, voksen/pædiatrisk*

XS04624

FilterLine™ H-sæt, voksen/pædiatrisk 100 enheder*

010580

FilterLine™ H-sæt, spædbarn/neonatal*
FilterLine™-sæt, voksen/pædiatrisk lang

006324
007768

FilterLine™ H-sæt, voksen/pædiatrisk lang*

007737

FilterLine™ H-sæt, spædbarn/neonatal lang*

007738

VitaLine™ H-sæt, voksen/pædiatrisk*
VitaLine™ H-sæt, spædbarn/neonatal*
Ikke-intuberede forbrugsvarer
Smart CapnoLine™ Plus (O2-stik)

010787
010807

Smart CapnoLine™ Plus (O2-stik), 100 enheder

010209

Smart CapnoLine™ Plus lang (O2-stik)
Smart CapnoLine™ Plus lang (O2-stik), 100 enheder

010340
010339

Smart CapnoLine™ Plus O2 (O2-slange)
Smart CapnoLine™ Plus O2 (O2-slange), 100 enheder

009822
010210

Smart CapnoLine™ Plus O2 lang (O2-slange)
Smart CapnoLine™ plus O2 lang (O2-slange), 100 enheder

009826
010341

Smart CapnoLine™ pædiatrisk
Smart CapnoLine™ O2 pædiatrisk (O2-slange)
Smart CapnoLine™ O2 pæd. lang (O2-slange)

007266
007269
007743

Smart CapnoLine™ H Plus O2 (O2-slange)*
Smart CapnoLine™ H Plus O2 (O2-slange), 100 enheder*

010433
010625

Smart CapnoLine™ H Plus O2 lang (O2-slange)*
Smart CapnoLine™ H O2 pædiatrisk (O2-slange)*
Smart CapnoLine™ H O2 pædiatrisk lang (O2-slange)*

012463
010582
012464

Smart CapnoLine Guardian™ (O2-stik)
Smart CapnoLine Guardian™ (O2-stik) 100 enhed

012528
012537
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Microstream™ EtCO2-forbrugsvarer

Microstream™-forbrugsvarer

Smart CapnoLine Guardian™ O2 (O2-slange)

012529

Smart Capnoline Guardian™ O2O2-slange) 100 enhed

012538

Smart CapnoLine Guardian™ O2 lang (O2-slange)

012530

Smart Capnoline Guardian™ O2 long (O2-slange) 100 enhed

012539

Krog- og løkkestrop

012542

O2/CO2 nasal FilterLine voksen (O2-slange)
O2/CO2 nasal FilterLine™ voksen (O2-slange) 100 enheder

006912
010304

O2/CO2 nasal FilterLine™ voksen lang (O2-slange)

007739

O2/CO2 nasal FilterLine™ voksen lang (O2-slange), 100 enheder
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Capnostream™-serviceadgangskode

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

Bilag 4

Capnostream™-serviceadgangskode
Capnostream™-serviceadgangskode

|
|

Capnostream™-serviceadgangskode
Denne serviceadgangskode er: SERV

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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