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1 Sikkerhedsoplysninger
Oversigt
Dette kapitel indeholder sikkerhedsoplysninger og instruerer brugeren i at udvise
den nødvendige forsigtighed ved brug af OxiMax N-600x™ pulsoximeter.

Advarsler angives med det advarselssymbol, der er vist ovenfor.
Advarsler advarer dig om mulige alvorlige følger (død, skade eller uønskede
bivirkninger) for patient eller bruger.

Forsigtighedsregler angives med det forsigtighedssymbol, der er vist ovenfor.
Forholdsregler advarer brugeren om, at der skal udvises den fornødne forsigtighed
for at opnå sikker og effektiv brug af OxiMax N-600x pulsoximeter.

Bemærkninger angives med det symbol på oplysninger, der er vist ovenfor.
Bemærkningerne er anført før eller efter trin i en fremgangsmåde eller før eller efter
oplysninger og giver brugeren yderligere retningslinjer eller oplysninger om det
beskrevne emne.

Advarsler
ADVARSEL
OxiMax pulsoximetrisensoren ekstrapolerer fra den dato og det tidspunkt, der angives
af Nellcor OxiMax N-600x pulsoximeter, når sensoren registrerer hændelsesdata.
Præcisionen for dato/tid afhænger af indstillingen for dato/tid på pulsoximetrimonitoren.
Indstil pulsoximeterets dato og tid korrekt, før en hændelsesaktiveret sensor tilsluttes,
for at sikre dig, at angivelsen af dato og tid forbliver korrekt, så længe sensoren er
tilsluttet. Da en sensor med sensorhændelsesdata kan flyttes fra et oximeter til et
andet, kan uoverensstemmelser i dato og tidspunkt mellem oximetrene og
sensorhændelsesdataene indvirke på den rækkefølge, hvormed sensorhændelsesdataene
vises. For at undgå dette mulige problem skal alle oximetre på et hospital indstilles,
så klokkeslættet passer.
Brugerhåndbog
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ADVARSEL
Eksplosionsfare — OxiMax N-600x pulsoximeter må ikke anvendes i nærheden af
brandfarlige anæstetika.
ADVARSEL
Sørg for ikke at sprøjte, hælde eller spilde væske på pulsoximetret, dets tilbehør, stik,
kontakter eller åbninger i understellet.
ADVARSEL
Ekstra ilt vil dæmpe eventuelle desaturationsmønstre. Patientens respirationsproblemer
kan blive proportionalt mere alvorlige, før mønstrene fremgår i saturationstrenden.
Patienter der modtager ekstra ilt skal fortsat monitoreres.
ADVARSEL
LCD-panelet indeholder giftige kemikalier. Beskadigede LCD-paneler må ikke berøres.
Fysisk kontakt med et beskadiget LCD-panel kan forårsage overførsel eller indtagelse
af giftige stoffer.
ADVARSEL
Skru ikke ned eller sluk helt for lyden i den indbyggede alarm i OxiMax N-600x
pulsoximeter, som lyder hvis patientsikkerheden kompromitteres.
ADVARSEL
Hvis ikke sensorstedet på OxiMax pulsoximetret dækkes med uigennemskinneligt
materiale på steder med kraftigt omgivende lys, kan dette medføre upræcise målinger.
Pulsoximetrimålinger og pulssignaler kan blive påvirket af visse miljøforhold, forkert
anvendelse af sensorer i OxiMax og visse patienttilstande. Der findes konkrete
sikkerhedsoplysninger i de relevante afsnit i denne håndbog.
ADVARSEL
Hvis der anvendes andet tilbehør eller andre sensorer og kabler end dem, der er
angivet, kan det resultere i unøjagtige målinger på OxiMax N-600x pulsoximeter
og forøget emission og/eller at oximetrets elektromagnetiske immunitet nedsættes.
ADVARSEL
Når pulsoximetrets vekselstrømsledning installeres, skal det sikres, at ledningen
placeres med stor omhu for at forebygge, at man falder over den, eller at den hænger
fast i andre dele.
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Forsigtighedsregler
Forsigtig!
Når OxiMax N-600x pulsoximeter tilsluttes til andre instrumenter, skal det sikres, at apparaturet
fungerer korrekt, inden det anvendes til kliniske formål. Både pulsoximetret og det andet
instrument skal tilsluttes til en stikkontakt med jord. Ekstraudstyr, der tilsluttes til pulsoximetrets
datainterface, skal være godkendt i henhold til standarden IEC 60950 -1: 2005 for edb-udstyr,
eller standarderne IEC 60601-1:1988 + A1:1991 + A2:1995 der omfatter elektromedicinsk udstyr.
Alle udstyrskombinationer skal overholde de i standarden IEC 60601-1-1:2000 anførte krav til
medicinske el-systemer. Alle personer, der tilslutter yderligere udstyr til signalindgangs- eller
udgangsporten (dataportstikket), konfigurerer et medicinsk system, og er derfor ansvarlige for
at sikre sig, at systemet overholder de i standarden IEC 60601-1-1:2000 anførte krav til medicinske
el-systemer og de i standarderne IEC 60601-1-2:2001 + A1:2004 anførte krav om
elektromagnetisk kompatibilitet i. Det kan nedsætte pulsoximetrets præcision, hvis det tilsluttes
andre I/O-enheder, når instrumentet ikke er jordforbundet.
Forsigtig!
Ifølge amerikansk lov må denne anordning kun sælges af en læge eller på en læges
ordinering.
Forsigtig!
Batteriet skal bortskaffes i henhold til lokale krav og regler.

Brugerhåndbog
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2 Generel indledning
Oversigt
ADVARSEL
OxiMax N-600x pulsoximeter er kun tænkt som et hjælpemiddel i forbindelse
med en patientbedømmelse. Det skal anvendes i kombination med kliniske tegn
og symptomer.

Denne håndbog indeholder oplysninger om betjening af OxiMax N-600x™ pulsoximeter.
Læs brugsanvisningen for N-600x, før oximetret betjenes. Den seneste udgave af
denne håndbog findes på internettet på følgende adresse:
http://www.nellcor.com/serv/manuals.aspx

Beskrivelse af oximetret og forventet brug
Beskrivelse
OxiMax N-600x pulsoximeter giver en kontinuerlig non-invasiv monitorering
af funktionel oxygensaturation af arteriel hæmoglobin (SpO2) og pulsfrekvens.
Når det korrekte firmware er installeret, kan pulsoximetrets OxiMax SPD™ advarsel
(SPD)-funktion aktiveres.

Anvendelse
OxiMax N-600x pulsoximeter er beregnet til lægeordineret anvendelse til nyfødte,
pædiatriske og voksne patienter med god eller dårlig perfusion, på hospitaler,
hospitals-lignende faciliteter, hospitalstransport og hjemmemiljøer. OxiMax SPD™
advarsel (SPD)-funktionen er kun beregnet til brug på hospitalsfaciliteter til pleje af
voksne med det formål at registrere desaturationsmønstre, der viser gentagen reduktion
i luftpassage i de øvre luftveje og ind i lungerne.
Bemærk:
Typisk forventet brug af OxiMax N-600x pulsoximeter kan defineres som nedenfor angivet:

•

Pulsoximeteret anvendes normalt på f.eks. plejeafdelinger, operationsstuer, særlige procedureområder og
intensivafdelinger på selve hospitalet og på hospitalslignende steder. Hospitalslignende steder omfatter
lægekonsultationer, søvnlaboratorier, plejehjem med særligt uddannet plejepersonale, privatklinikker og
-subakutte centre.

•
•

Hospitalstransport omfatter transport af en patient inden for hospitalet eller det hospitalslignende sted.
Hjemmebrug omfatter en lægmand (forælder eller anden tilsvarende bruger) i hjemmemiljøet.

Brugerhåndbog
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Ved anvendelse af apparatet skal der udvælges en passende OxiMax™ pulsoximetrisensor
til patienten. Se Brug af OxiMax™ pulsoximetrisensorer og tilbehør, side 95.
Ved hjælp af en softkey-løsning kan brugerne få adgang til trendoplysninger, skifte
alarmgrænser, justere det interne ur, vælge kommunikationsprotokol og vælge
interfacesprog i overensstemmelse med det sprog der tales i det land, hvor det
hospitalslignende sted ligger eller i overensstemmelse med plejepersonalets eller
brugerens modersmål. Se Sådan bruges oximetrets softkeymenuer, side 47.
Figur 1. Frontpanelets Menusoftkeys

Oximetret kan køre på vekselstrøm eller på et indvendigt batteri. Oximetrets
betjeningsknapper og indikatorer er vist og beskrevet i OxiMax N-600x pulsoximeter
Frontpanel, Figur 2 på side 13 og OxiMax N-600x pulsoximeter Bagpanel, Figur 3 på
side 19.

Oversigt over komponenter
Kassen med OxiMax N-600x pulsoximeter indeholder ved køb som standard
følgende komponenter (pakkeliste).
Tabel 1. Standard-pakkeliste
Antal

12

Komponent

1

OxiMax N-600x pulsoximeter

1

Nellcor OxiMax pulsoximetrisensor eller sensorsortimentpakke

1

DOC10-pulsoximetrikabel

1

Brugerhåndbog til N-600xx (på det sprog der tales i det land, hvor den
sælges) og/eller cd

1

Elkabel til hospitalsbrug (passer til det land, hvor den sælges)

2

Sikringer, 0,5 A, 250 V, træge-, IEC
(5 x 20 mm)

1

N-600x Funktionsoversigt

Brugerhåndbog

Frontpanel

Frontpanel
Figur 2. OxiMax N-600x pulsoximeter Frontpanel

Tabel 2. Liste over komponenter i frontpanelet
1

SpO2-sensorport

14

Justeringsknapper OP & NED

2

Indikator for lav batteristand

15

Pulsfrekvens (slag pr. minut), øvre
grænseværdi

3

Netstrømsindikator

16

Pulsfrekvens (slag pr. minut), nedre
grænseværdi

4

AFBRYDER/STANDBY-knap

17

Ikon for neonatal-funktion

5

Batterimåler

18

HJÆLP/KONTRAST-knap

6

SatSeconds™, Ikon og grænseværdi

19

Ikon for hurtig responsfunktion

7

SPD, Ikon og følsomhedsværdi

20

Pulsfrekvens (slag pr. minut)

8

Lysbjælke

21

Softkeys til menuvalg

9

%SpO2, realtid værdi

22

Menubjælke

10

%SpO2, øvre grænseværdi

23

Indikator for sensordata

11

%SpO2, nedre grænseværdi

24

Interferensindikator

12

Indikator for alarmafbrydelse

25

Pulssøgningsindikator

13

ALARMAFBRYDER-knap

26

Oximeterets højttaler

Brugergrænseflade
Bemærk:
Med undtagelse af AFBRYDER/STANDBY-knappen skal et tryk på en knap resultere i enten
en gyldig eller ugyldig tastetone. Kontakt en uddannet servicetekniker, hvis den tast, der
trykkes på, ikke afgiver en tone.

AFBRYDER/STANDBY-knap — Tryk på denne knap for at tænde og slukke for oximetret.

Brugerhåndbog
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ALARMAFBRYDER-knap — Tryk på denne knap for at stoppe evt. aktuelle alarmer i
alarmafbrydelsesperioden. Når en alarm er stoppet, så tryk på knappen en gang til
for igen at aktivere alarmen. Knappen anvendes ligeledes til visning og justering af
alarmafbrydelsens varighed og alarmlydstyrken. Alarmafbryderknappen sletter
meddelelserne ”SENSOR FRA”, ”LAV BATTERISTAND” og ”SENSOR AFBRUDT” fra
displayet. Den lyser konstant, når en lydalarm er blevet afbrudt. Indikatoren blinker,
når varigheden af alarmafbrydelsen er indstillet til OFF.
ADVARSEL
Hvis der trykkes på ALARMAFBRYDERKNAPPEN, vil ingen alarmer lyde i hele
alarmafbrydelsesperioden.
ADVARSEL
Hvis plejepersonalet afbryder en SPD-alarm, nulstiller dette indekset der sporer
gentagne desaturationsmønstre og afbryder ALLE alarmer.
Forsigtig!
Hvis plejepersonalet ikke fjerner en primær lydalarm inden for to (2) minutter, lyder
der en sekundær alarm med en unik tonehøjde.

JUSTERINGSKNAP OP — Tryk på denne knap for at øge oximetrets variable
parametre.
JUSTERINGSKNAP NED — Tryk på denne knap for at reducere oximetrets variable
parametre.
HJÆLP/KONTRAST-knap — Giver brugeren adgang til hjælpefunktionen på
skærmen og mulighed for at justere skærmkontrasten.
• Når HJÆLP/KONTRAST-knappen trykkes og slippes igen, starter hjælpefunktionen på
skærmen.

• Tryk på HJÆLP/KONTRAST-knappen samtidig med justeringsknap OP eller justeringsknap
NED for at øge eller reducere kontrasten på skærmen.

Menubjælken for softkeys — Denne giver adgang til at få vist de aktuelle softkey
menufunktioner.

Visuelle indikatorer på oximetret
Netstrømsindikator — Lyser konstant når apparatet er tilsluttet til en
vekselstrømkild, og viser også når batteriet lades op. Indikatoren lyser ikke, når
oximetret kører på batterikraft.
Indikator for lav batteristand— Indikatoren lyser konstant, når der er 15 minutters
batterikapacitet eller mindre tilbage og blinker, når batterikapaciteten når et kritisk
lavt niveau.
Pulssøgningsindikator — Indikatoren lyser konstant, inden det første pulssignal
opfanges samt under langvarige og vanskelige monitoreringsforhold.
Pulssøgningsindikatoren blinker ved manglende pulssignal.
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Interferensindikator — Lyser når oximetrets algoritme detekterer, at den indgående
signalkvalitet er forringet. En interferensindikator, der lyser intermitterende, er almindeligt
under patientmonitorering og angiver, at oximetrets algoritme dynamisk justerer
mængden af data der er påkrævet til måling af SpO2 og pulsfrekvens. Når den lyser
konstant, har oximetrets algoritme udvidet mængden af påkrævede data til måling
af SpO2 og pulsfrekvens. I dette tilfælde kan præcisionen af hurtige ændringer i
værdierne være nedsat.
Bemærk:
Forringelse kan forårsages af omgivende lys, ukorrekt placering af sensorerne, elektrisk støj,
elektrokirurgisk interferens, patientaktivitet eller andre årsager.

Indikatoren for sensordata — Lyser for at indikere, at den tilsluttede OxiMax
pulsoximetrisensor indeholder en patients sensorhændelsesjournal. Oplysningerne
i sensorhændelsesjournalen kan vises eller udskrives.
Batterimåler — Viser hvor meget batteriladning der er er tilbage på oximetret.
Batterimåleren består af fire bjælker, der hver svarer til ca. 1,5 timers driftstid. Alle
fire bjælker lyser, når batteriet er fuldt opladet. Ingen bjælker lyser, når der er en lav
batteritilstand. Kan ses i alle displayvisninger. Se Batterimåler, side 33.
Plethysmografisk kurve (pleth) — Denne ikke-normaliserede kurveform anvender
realtid sensorsignaler og afspejler den relative pulsstyrke og kvaliteten af de
indgående signaler. Denne indikator kan kun ses i pleth-visningen.
Pulsamplitude (lysbjælke) — Angiver pulsslag og den relative (ikke-normaliserede)
pulsamplitude. Antallet af lysbjælker stiger i takt med, at den detekterede puls bliver
kraftigere. Denne indikator ses kun i lysbjælke- og plejeformatvisning (GCF).
% SpO2 Værdi — Angiver hæmoglobinets oxygensaturationsniveauer. Der vises
blinkende nuller under de alarmer, der angiver manglende detektering af puls, og
%SpO2-værdien blinker, når SpO2 ligger uden for alarmgrænserne. Oximetret
opdaterer fortsat displayet under pulssøgning. Aktuelle indstillinger for øvre og
nedre alarmgrænser er angivet som mindre værdier til højre for den dynamiske
%SpO2-værdi. Kan ses i alle displayvisninger.
Pulsfrekvensværdi — Viser pulsfrekvensen i slag pr. minut. Den blinker under
de alarmer, der angiver manglende detektering af puls, og når pulsfrekvensen
overskrider alarmgrænserne. Under pulssøgningen fortsætter oximetret med at
opdatere displayet. Pulsfrekvenser uden for pulsfrekvensområdet på 20-250 slag pr.
minut vises som hhv. 0 og 250. Aktuelle indstillinger for øvre og nedre alarmgrænser
er angivet som mindre værdier til højre for den dynamiske pulsværdi. Kan ses i alle
displayvisninger.
Ikon for påvisning af saturationsmønster (SPD) — OxiMax SPD™ advarsel (SPD)
funktionen påviser desaturationsmønstre i SpO2-trends for voksne. Når SPDfunktionen er aktiveret, påviser oximetret desaturationsmønstre, som viser gentagen
reduktion i luftpassage i patientens øvre luftveje og ind i lungerne. Når SPDfunktionen detekterer desaturationsmønstre i SpO2-trends for voksne, advares
plejepersonalet herom via en visuel indikator og, hvis det ønskes, en lydalarm.
Trekantsikonet for SPD vises på skærmen, når funktionen er aktiveret. Trekanten
bliver fyldt ud nedefra og opad efterhånden, som mønstrene bliver mere alvorlige.
Brugerhåndbog
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Trekanten tømmes ovenfra og nedad efterhånden, som mønstrene bliver mindre
alvorlige. Hvis trekanten bliver fyldt ud, lyder en alarm. Når SPD er aktiveret, er
standardindstillingen ”slået til” (On) med følsomhed indstillet til 1. Funktionen kan
slås fra i menuen LIMITS (grænser). Plejepersonalet kan vælge mellem tre indstillinger
af alarmfølsomhed: 1 (mest følsom), 2 (middelhøj følsomhed) og 3 (mindst følsom);
1 resulterer i flere alarmer, og 3 resulterer i færre alarmer. Hastigheden hvormed
SPD-ikonet fyldes afhænger af følsomhedsindstillingen for SPD. For oplysninger
om aktivering kan man kontakte den tekniske serviceafdeling hos Nellcor på
+1 800 63 55 26 7 eller den lokale Nellcor-repræsentant. Der henvises til Sådan bruges
funktionen OxiMax SPD™ advarsel, side 60 for oplysninger om brug af denne funktion.
SatSeconds-ikon — SatSeconds-funktionen giver mulighed for indstilling af alarmer,
der udløses i forbindelse med mindre eller kortvarige overtrædelser af grænseværdierne
for SpO2. Når SatSeconds-funktionen aktiveres, fyldes SatSeconds cirkelikonet i retning
med uret, efterhånden som systemet til SatSeconds alarmindstilling registrerer målinger
uden for grænseværdierne for SpO2. SatSeconds-ikonet tømmes i retning mod uret, når
SpO2-målingerne ligger inden for grænserne. Når SatSeconds-ikonet er fyldt, lyder der
en mellemprioritetsalarm. Kan ses i alle displayvisninger. Der henvises til Sådan bruges
SatSeconds™ alarmstyringsfunktionen, side 64.
for yderligere oplysninger om brug af denne funktion.
Ikon for hurtig responsfunktion — Ikonet fremkommer nederst til højre i
menubjælken, når funktionen aktiveres. Oximetrets algoritme reagerer på ændringer
i SpO2-data ved forskellige frekvenser: to til fire sekunder ved hurtig funktion og fem
til syv sekunder ved normal funktion ved beregning af %SpO2. Responsfunktionen
har ingen effekt på algoritmens beregning af pulsfrekvensen og har heller ingen
indflydelse på registreringen af trenddata, hvilket sker med intervaller af 1 sekund.
Responsfunktionen kan dog påvirke SPD-alarmen. Kan ses i alle displayvisninger,
når den er aktiveret. Der henvises til Sådan indstilles responstilstanden, side 55. for
yderligere oplysninger om brug af denne funktion.
Ikon for alarmgrænser for nyfødte — Ikonet fremkommer nederst helt til højre i
menubjælken, når funktionen aktiveres. Det kan ses, når alarmgrænserne er indstillet
til grænserne for nyfødte men ikke, når de er indstillet til grænserne for voksne.
Der henvises til Sådan indstilles funktionerne Voksen eller Neonatal, side 58. for
yderligere oplysninger om brug af denne funktion.

Monitoreringsværdier
ADVARSEL
Hvis ikke sensorstedet på OxiMax pulsoximetret dækkes med uigennemskinneligt
materiale på steder med kraftigt omgivende lys, kan dette medføre upræcise målinger.

OxiMax N-600x pulsoximeter vurderer konstant kvaliteten af pulsoximetrets signal
under monitoreringen af patientens SpO2 og pulsfrekvens. Værdierne i oximetrets
frontpanel viser de parametre, der afledes under monitoreringen.
N-600x pulsoximeter s algoritme forøger automatisk den mængde data, der er
påkrævet til måling af SpO2 og pulsfrekvensen, afhængigt af måleforholdene.
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Frontpanel

• Normale forhold — Under normale måleforhold er gennemsnitstiden seks til syv
sekunder (ca. tre sekunder i hurtig funktion).

• Kortvarigt unormale forhold — Under forhold, som f.eks. de forhold, der forårsages

af lav perfusion, interferens (f.eks. ekstern interferens som omgivende lys) eller en
kombination af disse forhold, forøger oximetrets algoritme automatisk den påkrævede
mængde data udover 7 sekunder. Hvis det resulterende dynamiske gennemsnitstidsrum
er over 20 sekunder, lyser pulssøgningsindikatoren konstant, og %SpO2 og pulsfrekvens
opdateres hvert sekund.

• Mere alvorlige forhold — Efterhånden som disse forhold pågår, fortsætter mængden

af de påkrævede data med at stige. Hvis den dynamiske gennemsnitstid når 40 sekunder,
blinker pulssøgningsindikatoren for at angive manglende detektering af puls og %SpO2
og pulsfrekvens blinker 0-værdier. Dette aktiverer lydalarmen.

Lydindikatorer
Lydindikatorer omfatter høje toner og bip. Plejepersonalet kan vælge at slukke
for alarmerne ved at trykke på ALARMAFBRYDER-knappen.
ADVARSEL
Hvis der trykkes på ALARMAFBRYDERKNAPPEN, vil ingen alarmer lyde i hele
alarmafbrydelsesperioden.
Forsigtig!
Hvis plejepersonalet ikke fjerner en primær lydalarm inden for to (2) minutter, lyder
der en sekundær alarm med en unik tonehøjde.
Tabel 3. Lydindikatorfunktioner
Funktion

Beskrivelse

Påmindelse om
alarmafbrydelse

Tre bip, der afgives ca. hvert tredje minut, når alarmerne afbrydes mens
alarmafbrydelsesperioden er indstillet til FRA, og funktionen til påmindelse om
alarmafbrydelse er aktiveret.

Piezotone

Der lyder en høj piezotone, hvis brugeren ikke reagerer på en lydalarm, eller hvis oximetret
ikke påviser en fejl i den primære højttaler.

Pulsbip

Der lyder et enkelt pulsbip for hvert registreret pulsslag. Pulsbiptonens tonehøjde ændres
ved en trinvis stigning eller et trinvist fald i saturationsniveauet.

Højprioritetsalarm

En høj,- hurtigt-pulserende tone, der angiver manglende detektering af puls.
Bemærk: Hvis en højprioritetsalarm ikke afbrydes i løbet af 30 sekunder ved at
trykke på ALARMAFBRYDER-knappen, øger oximetrets vigtighedsniveauet af
lydalarmsignalet ved at skifte mellem en piezotone og den primære alarmtone.

Mellemprioritetsalarm

En pulserende tone af middelstyrke, der angiver, at grænsen for SpO2 eller pulsfrekvens er
overskredet.
Bemærk: Hvis en mellemprioritetsalarm ikke afbrydes i løbet af to minutter ved at
trykke på ALARMAFBRYDER-knappen, øger oximetret vigtighedsniveauet af
lydalarmsignalet ved at skifte mellem en piezotone og den primære alarmtone.
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Tabel 3. Lydindikatorfunktioner
Funktion
Lavprioritetsalarm

Beskrivelse
En langsompulserende tone af lav styrke, der lyder med 3,5 sekunders intervaller, angiver,
at OxiMax pulsoximetrets sensor ikke er tilsluttet, at der er lav batteristand, eller at der er
fejlfunktion i oximetret.
Bemærk: Hvis en lavprioritetsalarm ikke afbrydes i løbet af to minutter ved at
trykke på ALARMAFBRYDER-knappen, øger oximetret vigtighedsniveauet af
lydalarmsignalet ved at skifte mellem en piezotone og den primære alarmtone.

SPD Alarm

En kombination med tre hurtige toner (høj-medium-høj) med 2,5 sekunders intervaller.

Øvre grænse for SpO2 Alarm

To hurtige mellemtoner efterfulgt af en høj pulserende tone med 2,5 sekunders intervaller.

Udført selvtest ved opstart

En tone af et sekunds varighed angiver, at oximetret er tændt og har udført en vellykket
selvtest ved opstart.

Bekræftelsestone

Der udsendes tre bip for at bekræfte, at standardindstillingerne enten er blevet gemt eller
stillet tilbage til fabriksindstillingerne, eller at der er slettet trenddata.

Trykket på forkert softkey

En hurtig tone af lav styrke angiver, at der er blevet trykket på en softkey, som ikke passer
til oximetrets aktuelle status.

Trykket på korrekt softkey

En hurtig tone af mellemhøj styrke angiver, at der er blevet trykket på den korrekte
softkey.

Lydstyrkeindstillingstone

En kontinuerlig tone angiver, at lydstyrken for alarmerne justeres.
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Bagpanel

Bagpanel
Figur 3. OxiMax N-600x pulsoximeter Bagpanel

Tabel 4. Komponenter på bagpanelet
1

Ækvipotentiel klemme (jord)

2

Stik til netstrøm

3

Dataportstik

4

Sikringsholder

5

Spændingsomskifter

Bagpanelets symboler og forklaringer
Advarsel! Se brugsanvisningen
Udskiftning af sikring
Ækvipotentiel klemme (jord)
Produktionsdato
Datainterface
Korrekt WEEE-bortskaffelse af affald
Type BF anvendt del - ikke defibrillatorsikker

Brugerhåndbog

19

Generel indledning

Oximetrets funktioner
OxiMax SPD™ advarsel Funktion
OxiMax SPD™ advarsel (SPD)-funktionen detekterer desaturationsmønstre hos
voksne. Mønstrene viser gentagen reduktion i luftpassage i patientens øvre luftveje
og ind i lungerne. Relative reduktioner i patientens ventilation i løbet af et minut
målt over et tidsrum kan forårsage et progressivt fald i det alveolære partialtryk af ilt,
hvilken kan føre til arteriel desaturation. Hvis disse fald i ventilationen gentager sig,
genererer de særlige mønstre i saturationstrenden. Mønstre med gentagen
desaturation udvikles ofte gradvist med tiden og bliver mere alvorlige. Hvis sådanne
mønstre detekteres, er det tegn på, at patienten sandsynligvis vil mærke til nedsat
luftpassage gennem luftvejene - en tilstand der forværres, hvis den ikke behandles.
Desaturationsmønstrene er flere på hinanden følgende desaturationshændelser
efterfulgt af resaturation. SPD-funktionen kategoriserer desaturationsmønstrene,
der kommer fra sådanne gentagne reduktioner i luftpassagen, baseret på særlige
egenskaber.
• Alvorligheden af desaturationshændelsen (dybden af desaturationen i løbet af
hændelsen) og graden af den efterfølgende resaturation

• Desaturationshændelsernes regelmæssighed (hvor ofte mønstrene gentager sig)
• Hældningen på de desaturations-/resaturationstrends, som hændelserne danner
SPD-funktionen vurderer desaturationsmønstrene over et tidsrum på seks (6)
minutter. Afhængigt af indstillingen for følsomhed for SPD kan vedvarende
mønstre udløse en SPD-alarm for at advare plejepersonalet om patientens tilstand.
Figur 4. Klinisk signifikante desaturationsmønstre

For yderligere oplysninger henvises til Oximetrets displayvisningsfunktioner, side 24,
Styring af visningsdiplay, side 39, Sådan bruges funktionen OxiMax SPD™ advarsel, side
60 og OxiMax SPD™ advarsel Funktion, side 126.
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SatSeconds™ alarmstyringsfunktion
Oximetret monitorerer procentværdien af hæmoglobinets bindingssteder satureret
med ilt i blodet. Med den traditionelle alarmstyring indstilles der øvre og nedre
alarmgrænser til advare ved specifikke SpO2-niveauer. Når SpO2-niveauet fluktuerer
omkring en alarmgrænse, lyder alarmen, hver gang målingen overskrider alarmgræsen.
SatSeconds monitorerer både desaturationsgraden og -varigheden for at indikere
alvorligheden af desaturationen. På denne måde hjælper SatSeconds-funktionen
til at skelne mellem klinisk signifikante hændelser og mindre, korte desaturationer,
som kan resultere i forstyrrende alarmer.
Figur 5. Første SpO2-hændelse: Ingen SatSeconds-alarm
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Figur 6. Anden SpO2 -hændelse: Ingen SatSeconds-alarm
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Figur 7. Tredje SpO2 -hændelse: Udløser en SatSeconds-alarm

SatSeconds-”sikkerhedsnettet” er beregnet til patienter med en saturation,
der hyppigt falder under grænsen, men som ikke bliver under grænsen så længe,
at SatSeconds-tidsindstillingen nås. Når der forekommer mere end tre overskridelser
af alarmgrænsen på 60 sekunder, afgives der en alarm, også selv om SatSecondstidsindstillingen ikke er nået.
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For yderligere oplysninger henvises til Oximetrets displayvisningsfunktioner, side 24,
Styring af visningsdiplay, side 39, Sådan bruges SatSeconds™ alarmstyringsfunktionen,
side 64 og SatSeconds™ alarmstyringsfunktion, side 125.

Styring af Tidsindstillet pulsfrekvensalarm
Oximetret monitorerer pulsfrekvensen ved at at registrere antallet af pleth-bølger
over en tidsenhed. Med den traditionelle alarmstyring indstilles der øvre og nedre
alarmgrænser for monitorering af pulsfrekvens. Når pulsfrekvensen fluktuerer
omkring en alarmgrænse, lyder alarmen, hver gang alarmgrænsen overskrides.
Benyt funktionen Tidsindstillet pulsfrekvens til at skelne klinisk signifikante
hændelser fra mindre, korte overskridelser af grænserne for pulsfrekvens, som
giver forstyrrende alarmer. Funktionen Tidsindstillet pulsfrekvens giver mulighed
for at en grænseperiode kan passere, før alarmen for pulsfrekvens lyder. På denne
måde hjælper funktionen Tidsindstillet pulsfrekvens til at skelne klinisk signifikante
hændelser fra mindre, korte overskridelser af grænserne for pulsfrekvens, som kan
give forstyrrende alarmer.
Indstil de øvre og nedre alarmgrænser for pulsfrekvens i den traditionelle alarmstyring
for at benytte funktionen Tidsindstillet pulsfrekvens. Indstil så tidindstillingen for
pulsfrekvensen. Tidsindstillingsgrænsen for pulsfrekvens registrerer den angivne tid,
pulsfrekvensniveauet skal overskride en af grænserne i, før lydalarmen går i gang.
For yderligere oplysninger henvises til Oximetrets displayvisningsfunktioner, side 24,
Styring af visningsdiplay, side 39, Sådan bruges funktionen Tidsindstillet
pulsfrekvensalarm, side 63 og Styring af Tidsindstillet pulsfrekvensalarm, side 126.

Oximetrets displayvisningsfunktioner
Valg af displayvisning
Vælg den displayvisning på OxiMax N-600x pulsoximeter, der er bedst egnet til
situationen. Standardfabriksindstillingen for displayvisning er plejeformat (GCF).
Forsigtig!
Verificér lysbjælkens bevægelser eller den plethysmografiske kurveform eller det blinkende
ikon for hjerteslag, inden en vist oximeterdata accepteres som en aktuel måling.
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Plejeformat display (GCF)
Figur 8. Plejeformat displayvisning

Dette display benyttes til store, letlæselige monitoreringsoplysninger. Plejeformat
display (GCF) indeholder en lysbjælke for pulsamplitude, den aktuelle målte SpO2værdi og pulsfrekvens samt de aktuelle øvre og nedre grænser for SpO2 og
pulsfrekvens. Det viser også en batteristandsmåler, hvis apparatet kører på batteri.
Hvis SatSeconds og SPD er aktiveret, vises ikonerne herfor også. For yderligere
oplysninger henvises til Styring af visningsdiplay, side 39.

Plethysmografisk (Pleth-) display
Figur 9. Pleth-displayvisning

Dette display benyttes til visuel monitoreringsoplysninger i kurveform. Det
plethysmografiske (pleth-) display med opdateringsbjælke viser en plethysmografisk
kurveform, en menubjælke og den aktuelt målte SpO2, pulsfrekvens samt øvre og
nedre grænseindstillinger. Det viser også en batteristandsmåler, hvis apparatet kører
på batteri. Plethysmografiske kurver med spids til spids-amplituder på mindre end ti
PAU'er er forbundet til hinanden. Hvis SatSeconds og SPD er aktiveret, vises ikonerne
herfor også. For yderligere oplysninger henvises til Styring af visningsdiplay, side 39.

Lysbjælke-display
Figur 10. Lysbjæke-displayvisning

Dette display benyttes til visuel monitoreringsoplysninger i lysbjælkeform.
Lysbjælke-displayet (også kaldet blip-displayet) viser en pulsamplitudelysbjælke,
den aktuelt målte SpO2-værdi og pulsfrekvensen, samt de aktuelle øvre og nedre
SpO2-værdier og grænsen for pulsfrekvensen. Det viser også en batteristandsmåler,
hvis apparatet kører på batteri. Hvis SatSeconds og SPD er aktiveret, vises ikonerne
herfor også. For yderligere oplysninger henvises til Styring af visningsdiplay, side 39.
Brugerhåndbog
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Realtid trenddisplay
Figur 11. Realtid trenddisplayvisning

Dette display benyttes til visuelle monitoreringsoplysninger i forbindelse med realtid
trends. Trenddataplottene opdateres automatisk, efterhånden som oximetret
beregner hvert nyt trendpunkt, hvor intervallet mellem beregninger er baseret
på den valgte displaytidsskala. Det realtid trenddisplay viser SpO2-værdier og/eller
pulsfrekvens trenddataplot og aktuelt målte SpO2-værdier og pulsfrekvens. Det viser
også en batteristandsmåler, hvis apparatet kører på batteri. Hver gang oximeteret
registrerer en puls, blinker hjerteikonet. Hvis SatSeconds og SPD er aktiveret, vises
ikonerne herfor også. For yderligere oplysninger henvises til Styring af visningsdiplay,
side 39.
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3 Opstilling af oximetret
Sikkerhedspåmindelse
ADVARSEL
Som det er tilfældet med alt medicinsk udstyr, skal patientledninger/-kabler
omhyggeligt føres på en sådan måde, at patienten ikke risikerer at blive viklet
ind i disse eller risikerer at blive stranguleret.
ADVARSEL
Det skal sikres, at højttaleren ikke er tildækket. Hvis højttaleren er tildækket,
kan det medføre, at alarmtonen ikke kan høres.
ADVARSEL
Oximetret og Nellcor OxiMax pulsoximetrisensoren skal frakobles fra patienten under
MR-scanning. Genstande, der indeholder metal, kan udvikle sig til farlige projektiler,
når de udsættes for de stærke, magnetiske felter, der dannes af MR-udstyr. Induceret
strøm kan forårsage forbrændinger.
ADVARSEL
For at sikre optimal ydelse og for at undgå funktionssvigt må OxiMax N-600x
pulsoximeter ikke udsættes for kraftig fugt, f.eks. regn. Dette kan medføre upræcise
målinger eller funktionssvigt.
ADVARSEL
OxiMax N-600x pulsoximeter, OxiMax pulsoximetrisensorer, kabler eller stik, der viser
tegn på beskadigelse, må ikke anvendes.
ADVARSEL
Løft ikke pulsoximetret i oximetrets kabel eller strømledningen.. Kablet eller
ledningen kan falde ud, hvorved der er fare for at tabe pulsoximetret på patienten
eller en skadelig overflade.
ADVARSEL
OxiMax N-600x pulsoximeter er ikke defibrillatorsikker. Det kan forblive forbundet
til patienten under defibrillering eller under brug af elektrokirurgiske instrumenter.
Aflæsningerne kan dog blive unøjagtige under og kort efter defibrillering.
ADVARSEL
Gælder for USA: forbind ikke pulsoximetret til en elektrisk udgang med en kontakt
i væggen, da dette øger risikoen for, at strømmen til pulsoximetret afbrydes.
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ADVARSEL
Brug kun OxiMax pulsoximetrisensorer og pulsoximetrikabler, der er godkendt af
Nellcor, ved tilslutning til OxiMax-sensorstikket. Tilslutning til andre kabler eller
sensorer indvirker på sensordataenes nøjagtighed, hvilket kan føre til ukorrekte
resultater.
ADVARSEL
Brug kun Nellcor DOC-10 pulsoximetrikabel til OxiMax N-600x pulsoximeter.
Anvendelse af andre pulsoximetrikabler har en negativ indvirkning på ydelsen.
Kabler, der er beregnet til computerbrug, må ikke tilsluttes til SpO2-sensorporten.
ADVARSEL
OxiMax N-600x pulsoximeter bør ikke anvendes ved siden af eller oven på eller neden
under andet udstyr. Hvis det er nødvendigt at anvende apparatet ved siden af eller
oven på eller neden under andet udstyr, skal apparatet holdes under opsyn for at
kontrollere, at driften er normal i henhold til den ønskede konfiguration.
Bemærk:
OxiMax N-600x™ pulsoximeter indeholder integrerede tidsure, der nulstiller oximetret i
tilfælde af softwarefejl.

Tilslutning til en vekselsstrømkilde
ADVARSEL
Gælder for USA: forbind ikke pulsoximetret til en elektrisk udgang med en kontakt
i væggen, da dette øger risikoen for, at strømmen til pulsoximetret afbrydes.
Forsigtig!
Indstil spændingsomskifteren til den korrekte spænding (115V eller 230V) for at undgå
beskadigelse af udstyret og for at sikre en korrekt batteriladning.
Forsigtig!
Sørg for, at pulsoximetret har korrekt jordforbindelse, når det betjenes på vekselstrøm.
Hvis De ikke er sikker på, om vekselstrømkontakten har korrekt jordafledning, kobles
pulsoximetret fra kontakten og betjenes vha. batteriet. Kontakt en kvalificeret tekniker
for at undersøge kontakten mhp. jordforbindelser.
Forsigtig!
Kun den medicinske strømledning, der leveres af Nellcor, må anvendes.

Tilslutning til en vekselsstrømkilde
1. Indstil spændingsomskifteren på den relevante netspænding.
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Figur 12. Bagpanelets spændingsomskifter og strømtilslutning

2. Sæt strømledningens hunstik i strømtilslutningen bag på oximetret.
3. Sæt strømledningens hanstik i en stikkontakt med jord.
4. Kontrollér at oximetrets vekselsstrømsindikator er tændt.
Bemærk:
Hvis netstrømsindikatoren ikke tændes, så kontrollér strømledningen,
spændingsomskifteren, de sikringer som brugeren har adgang til og
vekselstrømsudgangen.

Brug af batteristrøm
OxiMax N-600x pulsoximeter forsynes med strøm enten fra et vekselstrømstik
(100-120 eller 200-240 VAC) eller fra et 6-volts-, 4 ampere-timers batteri. Oximetrets
interne batteri kan forsyne oximetret med strøm under transport, eller når der ikke er
mulighed for at slutte oximetret til vekselstrømnettet. Skiftet mellem strømkilderne
kan ikke ses af brugeren (fra vekselstrøm til battistrøm eller batteristrøm til
vekselstrøm). Et nyt, helt opladet batteri giver under visse forhold ca. syv timers
monitoreringstid.
• Pulssimulator indstillet til 200 slag pr. minut, kraftigt lys og lav modulation
• Ingen lydalarmer høres
• Ingen analoge eller serielle udlæseenheder er tilsluttet til oximetret, herunder seriel data,
analog udlæsning og nurse call

• Standardindstilling af displayets lysstyrke
Fuld opladning af batteriet
Forsigtig!
Et afladet batteri eller et batteri med lav ladestand oplades helt ved at slutte oximetret til
en vekselstrømskontakt. Oplad batteriet i mindst otte timer med oximetret slukket eller tolv
timer med oximetret tændt. Batteriet skal udskiftes, hvis færre end fire bjælker lyser efter
batteriet er blevet fuldt opladet. Oplad batteriet mindst en gang hver tredje måned, og
lad batteriet lade hele den fulde ladetid, hvis det er første opladning i mange uger.

1. Tilslut oximetret til en vekselsstrømkilde. Oximetret vil ikke tænde, hvis ikke
det er forbundet til vekselstrøm

Brugerhåndbog

29

Opstilling af oximetret

2. Kontrollér at oximetret er slukket, og at netstrømsindikatoren/batteriladeindikatoren
er tændt. Ved opstart på vekselstrøm, viser batterimåleren, at batteriet er afladet.
Oximetret kører på vekselstrøm, mens batteriet lader. Når oximetret er fuldt
opladet, lyser alle fire bjælker på indikatoren.
3. Indtil batteriet er ladet op, fremkomer meddelelsen, “APPARATET STOPPER VED
VEKSELSTRØMSVIGT”. Tryk på ALARMAFBRYDER-knappen to gange for fjerne
meddelelsen fra skærmen, før oximetret kan anvendes til patientmonitorering.
Oximetret kan nu benyttes.
Forsigtig!
Såfremt en alarm for lav batteristand lyder, så tilslut oximetret til en vekselstrømkilde, og
fjern alarmen ved at trykke på ALARMAFBRYDER-knappen. Hvis oximetret betjenes på en
vekselstrømskilde med et afladet batteri, og vekselstrømmen svigter, vil oximetret stoppe
øjeblikkeligt.

Når alle følgende forhold er til stede i 15 minutter, slukker N-600x pulsoximetret
automatisk.
• Oximetret kører på sit interne batteri.
• Der er ikke blevet trykket på nogen knapper.
• Der er ikke detekteret nogen puls. Hvis ingen patient er forbundet til OxiMax™

pulsoximetrisensoren, eller hvis sensoren er frakoblet fra oximetret, kan oximetret
ikke registrere data.

• Der er ingen aktuelle alarmer (bortset fra lav batteristand eller en fejl, der ikke kan afhjælpes).
Bemærk:
Batteriet oplades, når oximetret tilsluttes til vekselstrømkilden. Nellcor anbefaler, at
oximetret forbliver tilsluttet til en vekselstrømkilde, selvom når det ikke er i brug. Dette
sikrer fuld batteristrøm, når oximetret skal bruges.

Tilslutning af en OxiMax™ pulsoximetrisensor
ADVARSEL
Brug kun OxiMax pulsoximetrisensorer og pulsoximetrikabler, der er godkendt af
Nellcor, ved tilslutning til OxiMax-sensorstikket. Tilslutning til andre kabler eller
sensorer indvirker på sensordataenes nøjagtighed, hvilket kan føre til ukorrekte
resultater.

Nederst i oximetrets skærm vises OxiMax pulsoximetrisensortypen, når en OxiMax
pulsoximetrisensor tilsluttes til oximetret, eller når oximetret udfører selvtest ved
opstart med en OxiMax pulsoximetrisensor tilsluttet.
Bemærk:
Fysiologiske forhold, medicinske procedurer eller udvendige stoffer, der kan forstyrre
oximetrets evne til at foretage og vise målinger, omfatter bl.a. dysfunktionelt hæmoglobin,
arterielle farvestoffer, nedsat perfusion, mørkt pigment og udvendigt påført farve, som f.eks.
neglelak, hårfarve eller pigmenteret creme.
Bemærk:
Sensorlysdiodernes lysemissioner er i henhold til klasse 1-niveau i overensstemmelse
med IEC 60825-1:2001.
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1. Forbind et pulsoximetrikabel model DOC-10 til oximetrets SpO2 sensorport.
Figur 13. Frontpanelets sensorportstik

2. Åbn plastikdækslet i den anden ende af DOC-10 pulsoximetrikablet.
Figur 14. Isætning af kablet ind i plastikdækslet på DOC-10 pulsoximetrikabel

3. Forbind kablet og Nellcor OxiMax SpO2-sensoren.
4. Luk plastikdækslet på plads ned over stikkene.
5. Når oximetret detekterer en gyldig puls, skifter de til monitoreringsfunktion
og viser realtid patientdata.
6. Sæt sensoren på patienten Sørg for at læse Brugsanvisningen der medfølger
ved levering af sensoren.

Reduktion af EMI (elektromagnetisk interferens)
Forsigtig!
Dette produkt er blevet afprøvet i henhold til IEC 60601-2 og opfylder de anførte krav til
medicinske produkter. 1988 + A1: 1991 + A2: 1995, EN60601-1:1990 + A11: 1993 + A12: 1993
+ A13: 1996, og direktivet vedr. medicinsk udstyr 93/42/EØF. Disse standarder tager sigte
mod at yde typiske medicinske installationer en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens.

På grund af den udbredte brug af RF-transmissionsudstyr og andre kilder til elektrisk
støj i hospitalsmiljøet (f.eks. elektrokirurgiske instrumenter, mobiltelefoner, mobile
to-vejsradioanlæg, elektrisk udstyr og høj-definitionsfjernsyn) er der risiko for, at et
højt niveau af denne form for interferens kan have en negativ indvirkning på N-600x
pulsoximetrets ydelse, hvis apparatet befinder sig i umiddelbar nærhed af en sådan
interferenskilde, eller hvis der er tale om en meget kraftig form for interferens.
OxiMax N-600x pulsoximeter er beregnet til brug på steder, hvor pulssignalet kan være
svært at opfange på grund af elektromagnetisk interferens. Ved en sådan interferens
kan målinger virke forkerte, eller oximetret kan synes ikke at fungere korrekt.
Forstyrrelse af oximetret kan give sig udslag i uregelmæssige målinger, driftsstop eller

Brugerhåndbog

31

Opstilling af oximetret

andre funktionsfejl. Hvis dette forekommer, skal området undersøges for at finde frem
til kilden til interferens, og følgende skridt skal tages for at fjerne kilden:
1. Sluk og tænd for udstyr i nærheden for at isolere det udstyr, der er skyld i
interferensen.
2. Vend det udstyr, der forårsager interferensen, i en anden retning, eller anbring
det et andet sted.
3. Anbring det udstyr, der forårsager interferens, længere væk fra oximetret.
Oximetret genererer, anvender og kan udsende radiofrekvensenergi, som kan
forårsage skadelig interferens med andet udstyr i nærheden, hvis oximetret ikke
installeres og anvendes i overensstemmelse med de medfølgende anvisninger.
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Oversigt
ADVARSEL
Det interne batteri skal bortskaffes i henhold til lokale krav og regler.

Dette kapitel identificerer metoder til visning og indhentning af data for patientens
oxygensaturation ved brug af OxiMax N-600x™ pulsoximeter. Det beskriver
menunavigering, valgmuligheder for tændt/slukket og display, parameterområder,
OxiMax™-pulsoximetrisensortilslutninger, og konfigurering af standardindstillinger,
der er egnede til det pågældende plejemiljø.
Planlæg regelmæssig vedligeholdelse og sikkerhedstjeks udført af en kvalificeret
servicetekniker hvert andet år. I tilfælde af mekaniske eller funktionelle fejl kan
man kontakte den tekniske serviceafdeling hos Nellcor på +1 800 63 55 26 7 eller
den lokale Nellcor-repræsentant.

Overvågning af oximetrets strøm
Batterimåler
Oximetret kører på det interne batteri, når oximetret ikke er tilsluttet til
vekselstrømkilden. En batterimålerindikator viser den tilbageværende batteristrøm.
For yderligere oplysninger henvises til Tilslutning til en vekselsstrømkilde, side 28 og
Brug af batteristrøm, side 29.
Forsigtig!
Hvis batteriet er helt afladet, og vekselstrømmen svigter, lukker oximetret ned.
Tabel 5. Batterimålerniveauer
Niveau

Beskrivelse
Angiver 89-100% (ca. 6-7 timer) batterikapacitet tilbage.

Angiver 64-88% (ca. 4,5-6 timer) batterikapacitet tilbage.

Angiver 39-63% (ca. 2,5-4,5 timer) batterikapacitet tilbage.
Angiver 14-38% (ca. 1-2,5 timer) batterikapacitet tilbage.

Angiver 1-13% (under 1 time) batterikapacitet tilbage.
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Bemærk:
Niveauerne i Tabel 5 er baseret på et nyt batteri. Efterhånden som et batteri bruges og
genoplades med tiden, har det muligvis kun 75 % af et helt nyt batteris kapacitet. Et batteri,
der f.eks. er to år gammelt, har muligvis kun 75 % (3 bjælker) af et nyt batteris kapacitet.

Indikator for lav batteristand
Forsigtig!
Lad en uddannet servicetekniker udskifte det interne batteri hvert 2. år. Blybatteriet kan
genbruges. Bortskaf ikke batteriet ved at smide det ud med almindeligt affald. Bortskaf
batteriet i overensstemmelse med de lokale retningslinjer, eller kontakt Nellcors tekniske
serviceadeling for oplysninger om bortskaffelse.
Forsigtig!
Pulsoximetrets standardindstillinger vender tilbage til fabriksindstillingerne med et helt
afladet batteri, eller hvis batteriet udskiftes. Lad en kvalificeret servicetekniker genindstille
oximetret til de lokale standardindstillinger i henhold til anvisningerne i N-600x
Reparationshåndbog.
Bemærk:
Hvis spændingsomskifteren på bagpanelet af oximetret ikke er indstillet til de lokale
spændingsforhold, vil oximetret sandsynligvis køre på batteristrøm, selvom oximetret
er tilsluttet en vekselstrømskilde. Dette udløser dog til sidst en lavprioritetsalarm, og
indikatoren for lav batteristand begynder at lyse. Det skal sikres, at spændingsomskifteren
er indstillet til de lokale spændingsforhold.

Indikatoren for lav batteristand lyser, og der lyder en lavprioritetsalarm,
når der kun er strøm til ca. 15 minutters monitorering tilbage på batteriet.
Se Tabel 5 for at få en beskrivelse af lav og kritisk batteristand. Når batteristanden
bliver kritisk lav, begynder indiktoren for lav batteristand at blinke, og en
højprioritetsalarm lyder i ca. ti sekunder, før oximetret slukkes.
Sluk for en lydalarm for lav batteritilstand kan annulleres ved at trykke på
ALARMAFBRYDER-knappen. Indikatoren for lav batteristand og meddelelsen på
displayskærmen vises stadigvæk. Sluk for lydalarmen ved at tilslutte oximetret til en
vekselsstrømkilde. Indikatoren for lav batteristand forbliver tændt, så længe batteriet
er i lav tilstand.
Hvis oximetrets baggrundsbelysning slukkes ved lav batteristand, kan det ikke
tændes igen, før det tilsluttes til en vekselstrømkilde.
Bemærk:
Den tid, der går mellem en alarm for lav batteristand og nedlukning af oximetret, bliver
muligvis kortere og kortere, i takt med at batteriet bruges og genoplades.
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Start af oximetret
Strømkrav
Forsigtig!
Hvis en indikator eller et displayelement ikke lyser, når pulsoximetret tændes, må
pulsoximetret ikke anvendes. Kontakt i stedet en uddannet servicetekniker, den lokale
Nellcor-repræsentant eller den tekniske serviceafdeling hos Nellcor.
Forsigtig!
Under selvtesten (umiddelbart efter opstart) skal det kontrolleres, at alle displaysegmenter
og indikatoren lyser, og at pulsoximetrets højttaler afgiver en sekvens af tre stigende toner.
Når selvtesten er afsluttet, skal det verificeres, at der lyder en enkelt tone på et sekund.

Inden oximetret tages i brug i et klinisk miljø, skal det verificeres, at oximetret er
sikkert at bruge og fungerer korrekt. Kontrollér at oximetret fungerer korret, hver
gang det startes op. Følg nedenstående procedure.

Selvtest ved opstart (POST)
OxiMax N-600x pulsoximeter udfører en selvtest (POST), når apparatet startes,
for at teste oximetrets kredsløb og funktioner og fortsætter til standarddisplayet.
Når et sensorkabel og en OxiMax pulsoximetrisensor er tilsluttet, er enheden klar
til at registrere og lagre trenddata for patienten.
Bemærk:
Fysiologiske forhold, medicinske procedurer eller udvendige stoffer, der kan forstyrre
pulsoximetrets evne til at foretage og vise målinger, omfatter bl.a. dysfunktionelt hæmoglobin,
arterielle farvestoffer, nedsat perfusion, mørkt pigment og udvendigt påført farve, som f.eks.
neglelak, hårfarve eller pigmenteret creme.

Opstart af oximetret
ADVARSEL
Hvis der ikke afgives en tone efter selvtesten, må pulsoximetret ikke anvendes.
Kontakt i stedet den lokale Nellcor-repræsentant eller den tekniske serviceafdeling
hos Nellcor.
ADVARSEL
Det skal sikres, at højttaleren ikke er tildækket. Hvis højttaleren er tildækket, kan
det medføre, at alarmtonen ikke kan høres.
Bemærk:
Godkendelsestonen efter selvtesten bekræfter både, at selvtesten har været vellykket,
og at højttaleren fungerer. Hvis højttaleren ikke fungerer, lyder der ingen alarmer.

1. Tænd for oximetret ved at trykke på AFBRYDER/STANDBY-knappen.
2. Kontrollér at alle indikatorer på frontpanelet lyser i ca. to sekunder.
3. Kig på LCD-skærmen for at se selvtestens skærmbillede, som vises i ca.
5 sekunder.
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4. Lyt efter tre stigende toner efterfulgt af et bip, der varer i et sekund. Dette indikerer,
at højttaleren fungerer korrekt, og at selvtesten ved opstart er udført korrekt.
Figur 15. Skærmbillede for selvtest ved opstart for Firmwareversion 2.0.1.2

Bemærk:
Firmwareversionen som er vist ovenfor er kun et eksempel. Kontrollér oximetret for den
aktuelt installerede formwareversion, og notér disse oplysninger ned, før der tilkaldes
teknisk assistance. Hav altid disse oplysninger klar ved henvendelse til Nellcors tekniske
serviceafdeling eller den lokale Nellcor-repræsentant for teknisk assistance.

Hvis oximetret detekterer et internt problem under selvtesten, lyder der en fejltone,
og oximetret viser en fejlkode (EEE) med et tilhørende nummer. Se Fejlfinding, side 107.
Figur 16. Fejlskærm, batterifejl

Bemærk:
Fysiologiske forhold, medicinske procedurer eller udvendige stoffer, der kan forstyrre
monitorens evne til at foretage og vise målinger, omfatter bl.a. dysfunktionelt hæmoglobin,
arterielle farvestoffer, nedsat perfusion, mørkt pigment og udvendigt påført farve, som f.eks.
neglelak, hårfarve eller pigmenteret creme.

Automatisk nedlukning og slukning
Automatisk nedlukning
Når alle følgende forhold varer ved i 15 minutter, lukker OxiMax N-600x
pulsoximeterautomatisk ned.
• Oximetret kører på sit interne batteri.
• Der er ikke blevet trykket på nogen knapper.
• Der er ikke detekteret nogen puls (f.eks. hvis der ikke er sluttet en patient til OxiMax
pulsoximetrisensoren, eller hvis sensoren er koblet fra oximetret).

• Der er ingen aktuelle alarmer (bortset fra lav batteristand eller en fejl, der ikke kan afhjælpes).
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Slukning
For at slukke for oximetret skal man holde ABRYDER/STANDBY-knappen nede, indtil
displayet bliver mørkt, og apparatet slukker.

Brug af OxiMax™ pulsoximetrisensorer
For yderligere oplysninger om valg af den rigtige pulsoximetrisensor til patienten
og situationen henvises til Valg af OxiMax™ pulsoximetrisensor, side 95. Overvej
alle de mulige variable omstændigheder. Hvis der stadig hersker usikkerhed, kan
man kontakte den tekniske serviceafdeling hos Nellcor på +1 800 63 55 26 7 eller
den lokale Nellcor-repræsentant.

Detektion af sensor
ADVARSEL
Brug ikke andre kabler til at forlænge DOC-10 pulsoximeterkablet. Hvis DOC-10
kablets længde øges, vil det nedsætte signalkvaliteten, hvilket kan resultere i
unøjagtige målinger.
ADVARSEL
Brug kun Nellcor DOC-10 pulsoximetrikabel til OxiMax N-600x pulsoximeter.
Anvendelse af andre pulsoximetrikabler har en negativ indvirkning på ydelsen.
Kabler, der er beregnet til computerbrug, må ikke tilsluttes til SpO2-sensorporten.
ADVARSEL
Brug kun OxiMax pulsoximetrisensorer og pulsoximetrikabler, der er godkendt af
Nellcor, ved tilslutning til sensorstikket. Tilslutning til andre kabler eller sensorer
indvirker på sensordataenes nøjagtighed, hvilket kan føre til ukorrekte resultater.

Når en OxiMax pulsoximetrisensor tilsluttes til oximetret, vises en “SENSORTYPE:
xxxx”-meddelelse i mellem fire og seks sekunder i bunden af oximetrets display.
Meddelelsen angiver den type (model) pulsoximetrisensor, der er tilsluttet til
oximetret. Typen bruges ved bestemmelse af handlingsmeddelelser i
sensormeddelelsesfunktionen. Hvis en pulsoximetrisensor indeholder data,
identificerer meddelelsen sensordatatypen. Hvis sensoren er tom, identificerer
meddelelsen oximetrets aktuelle indstilling til skrivning af data til sensoren.
Indstillingerne er SpO2 og SpO2+BPM (slag pr. minut).
Figur 17. Sensortype meddelelsesdisplay

Bemærk:
Den registrerede type data vises kun, når der er data i OxiMax pulsoximetrisensoren.
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Oximetret viser nuller i %SpO2- og pulsfrekvensdisplayene, mens der søges efter
en gyldig puls. For at opnå en optimal ydelse skal oximetret søge efter og måle
en puls i ca. fem til ti sekunder.
Når oximetret detekterer en gyldig puls, skifter den til monitoreringsfunktion og
viser patientparametre i et af de tilgængelige displays: plejeformat (fabriksstandard
displayvisning), kurveform, lysbjælke eller realtid trendvisning. SatSeconds-ikonet
vises i alle displayskærme, når funktionen aktiveres. Hvis SPD-funktionen aktiveres,
vises både SatSeconds- og SPD-ikonerne i alle displays. Se Oximetrets
displayvisningsfunktioner, side 24.
Lysbjælken, den plethysmografiske kurveform eller det blinkende ikon for hjerteslag
indikerer realtid datavisning. Pulsens bippetone er en lydindikator for realtid
patientdata.
Forsigtig!
Hvis der ikke lyder en biptone for hvert pulsslag, er lydstyrken for pulsbip indstillet til nul,
højttaleren fungerer ikke, eller signalet er ødelagt.

Når OxiMax pulsoximetrisensoren sættes på patienten for første gang, kan oximetret
miste pulssignalet. Hvis et pulssignal mistes, lyder der en alarm, og en meddelelse
om dårligt signal i oximetrets skærm. På dette tidspunkt viser oximetret [--- / ---] (tre
tankestreger / tre tankestreger) og forbliver i funktionen Pulssøgning i fem sekunder,
inden skærmbilledet for dårligt signal vises. Skærmbilledet Dårligt signal er en del af
sensormeddelelsesfunktionen.
Figur 18. Meddelelse om dårligt signal

Fejl ved detektion af sensor
Efter vellykket udførelse af selvtesten ved opstart afgiver oximetret en 1-sekunds
tone, som angiver, at oximetret har gennemført selvtesten uden fejl.
Hvis oximetret ikke kan detektere OxiMax pulsoximetrisensoren, viser oximetret
tankestreger [- - -], og pulssøgningsindikatoren lyser ikke.

Styring af oximetrets baggrundslys
Justér oximetrets lysstyrke, kontrast og baggrundslys, så det passer til den
individuelle situation.
Sådan slukkes oximetrets baggrundsbelysning
1. Tryk på softkey'en LYS.
2. Tryk så på OFF (SLUK).
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Bemærk:
Et eller flere af følgende forhold tænder for baggrundsbelysningen:

•
•
•
•

når der trykkes på en vilkårlig softkey
når der trykkes på HJÆLP/KONTRAST-knappen
når der trykkes på ALARMAFBRYDER-knappen
når der opstår en alarmtilstand

Sådan justeres baggrundslysets lysstyrke
1. Tryk på softkey'en LYS, mens oximetret er i normal monitoreringsfunktion.
2. Tryk på JUSTERINGS-knapperne (op eller ned) under ALARMAFBRYDER-knappen
på oximeterpanelet, indtil den ønskede lysstyrke opnås.
Sådan justeres oximetrets skærmkontrast
1. Mens oximetret befinder sig i normal monitoreringsfunktion trykkes på HJÆLP/
KONTRAST-knappen i ca. to sekunder. Derefter trykkes der på JUSTERINGSknapperne (op eller ned) under ALARMAFBRYDER-knappen på oximeterpanelet,
indtil den ønskede kontrast opnås.
2. Tryk på HJÆLP/KONTRAST-knappen for at vende tilbage til normal
monitoreringsfunktion.

Styring af visningsdiplay
Vælg den ønskede metode til visning af realtid data. Der henvises til Oximetrets
displayvisningsfunktioner, side 24. Valgene varer til næste gang, apparatet lukkes
ned og startes op igen, eller indtil der manuelt vælges en anden visning.

Brug af Plejeformat display (GCF)
Oversigt over plejeformat display (GCF)
Dette er displayvisningen i fabriksstandard. GCF-displayet benyttes til store,
letlæselige monitoreringsoplysninger. GCF-displayet viser pulsamplitudelysbjælken,
den aktuelt målte %SpO2-værdi og pulsfrekvensen, samt de aktuelle øvre og nedre
SpO2-værdier og grænsen for pulsfrekvensen. Det viser også en batteristandsmåler,
hvis apparatet kører på batteri. Hvis SatSeconds og SPD er aktiveret, vises ikonerne
herfor også.
• SatSeconds-funktion — Ved mindre eller korte overskridelser af SpO2-grænserne benyttes

SatSeconds-funktionen til at reducere antallet af forstyrrende alarmer. Når SatSeconds-funktionen
er aktiveret, fyldes SatSeconds cirkelikonet i retning med uret, efterhånden som systemet til
SatSeconds alarmindstilling registrerer målinger uden for grænseværdierne for SpO2. SatSeconds
cirkelikonet tømmes i retning mod uret, når SpO2-målingerne ligger inden for grænserne. Når
ikonet er fyldt, lyder der en mellemprioritetsalarm. Der henvises til Sådan bruges SatSeconds™
alarmstyringsfunktionen, side 64 for yderligere oplysninger om brug af denne funktion.

• SPD-funktion — OxiMax SPD™ advarsel (SPD)-funktionen benyttes til at detektere

desaturationsmønstre i SpO2-trends hos voksne. Når SPD-funktionen er aktiveret, indeholder
displayvisningen både SatSeconds cirkelikonet og SPD trekantsikonet og deres indstillinger. SPDfunktionen alarmfølsomhedsværdi vises lige under SPD-ikonet. Når SPD-funktionen er aktiveret,
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fyldes trekantsikonet fra bund til top, efterhånden som desaturationsmønstret udvikler sig.
Trekantsikonet tømmes ovenfra og nedad efterhånden, efterhånden som mønstrene forsvinder.
Hvis SPD-ikonet fyldes helt, indikerer det, at grænsen er overskredet, og SPD-alarmen lyder.
Oximetret aktiverer SPD-alarm hurtigere, hvis SPD-alarmfølsomheden er indstillet til
standardværdien på en (1). En mindre følsom indstilling vil betyde, at alarmen lyder sjældnere.
Synlig når SPD-funktionen er aktiveret, og SPD-funktionen benyttes. For yderligere oplysninger
om aktivering kan man kontakte den tekniske serviceafdeling hos Nellcor på +1 800 63 55 26 7
eller den lokale Nellcor-repræsentant. Der henvises til Sådan bruges funktionen OxiMax SPD™
advarsel, side 60 for yderligere oplysninger om brug af denne funktion.

Oximetret kører på det interne batteri, når oximetret ikke er tilsluttet til
vekselstrømkilden. Når apparatet kører på det interne batteri, vises batterimåleren
i displayets øverste venstre hjørne.
Sådan vælges GCF-display
1. Tryk på softkey'en OPSÆT., mens oximetret er i normal monitoreringsfunktion.
2. Tryk på softkey'en VIS.
3. Teyk på softkey'en GCF.
Figur 19. Plejeformat displayvisning

Sådan bruges Pleth-displayet
Oversigt over Pleth-displayet
Dette display benyttes til visuel monitoreringsoplysninger i kurveform. Det
plethysmografiske (pleth-) display med opdateringsbjælke viser en plethysmografisk
kurveform, en menubjælke og den aktuelt målte SpO2, pulsfrekvens samt øvre og
nedre grænseindstillinger. Det viser også en batteristandsmåler, hvis apparatet kører
på batteri. Plethysmografiske kurver med spids til spids-amplituder på mindre end
ti PAU'er er forbundet. Se Driftsprincip, side 123, for at få en beskrivelse af den
plethysmografiske kurveform. Hvis SatSeconds og SPD er aktiveret, vises ikonerne
herfor også.
• SatSeconds-funktion — Ved mindre eller korte overskridelser af SpO2-grænserne

benyttes SatSeconds-funktionen til at reducere antallet af forstyrrende alarmer. Når
SatSeconds-funktionen er aktiveret, fyldes SatSeconds cirkelikonet i retning med uret,
efterhånden som systemet til SatSeconds alarmindstilling registrerer målinger uden
for grænseværdierne for SpO2. SatSeconds cirkelikonet tømmes i retning mod uret,
når SpO2-målingerne ligger inden for grænserne. Når ikonet er fyldt, lyder der en
mellemprioritetsalarm. Der henvises til Sådan bruges SatSeconds™ alarmstyringsfunktionen,
side 64 for yderligere oplysninger om brug af denne funktion.
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• SPD-funktion — OxiMax SPD™ advarsel (SPD)-funktionen benyttes til at detektere

desaturationsmønstre i SpO2-trends hos voksne. Når SPD-funktionen er aktiveret,
indeholder displayvisningen både SatSeconds cirkelikonet og SPD trekantsikonet og
deres indstillinger. SPD-funktionen alarmfølsomhedsværdi vises lige under SPD-ikonet.
Når SPD-funktionen er aktiveret, fyldes trekantsikonet fra bund til top, efterhånden som
desaturationsmønstret udvikler sig. Trekantsikonet tømmes ovenfra og nedad
efterhånden, efterhånden som mønstrene forsvinder. Hvis SPD-ikonet fyldes helt,
indikerer det, at grænsen er overskredet, og SPD-alarmen lyder. Oximetret aktiverer
SPD-alarm hurtigere, hvis SPD-alarmfølsomheden er indstillet til standardværdien på
en (1). En mindre følsom indstilling vil betyde, at alarmen lyder sjældnere. Synlig når
SPD-funktionen er aktiveret, og SPD-funktionen benyttes. For yderligere oplysninger om
aktivering kan man kontakte den tekniske serviceafdeling hos Nellcor på +1 800 63 55 26 7
eller den lokale Nellcor-repræsentant. Der henvises til Sådan bruges funktionen OxiMax
SPD™ advarsel, side 60 for yderligere oplysninger om brug af denne funktion.

Oximetret kører på det interne batteri, når oximetret ikke er tilsluttet til
vekselstrømkilden. Når apparatet kører på det interne batteri, vises batterimåleren
i displayets øverste venstre hjørne.
Sådan vælges Pleth-displayet
1. Tryk på softkey'en OPSÆT., mens oximetret er i normal monitoreringsfunktion.
2. Tryk på softkey'en VIS.
3. Tryk på softkey'en PLETH (PLETH).
Figur 20. Pleth-displayvisning

Sådan bruges lysbjælke-diplayet
Oversigt over lysbjælke-displayet
Dette display benyttes til visuel monitoreringsoplysninger i lysbjælkeform. Lysbjælkedisplayet (også kaldet blip-displayet) viser en pulsamplitudelysbjælke, den aktuelt målte
SpO2-værdi og pulsfrekvensen, samt de aktuelle øvre og nedreSpO2-værdier og grænsen
for pulsfrekvensen. Det viser også en batteristandsmåler, hvis apparatet kører på batteri.
Hvis SatSeconds og SPD er aktiveret, vises ikonerne herfor også.
• SatSeconds-funktion — Ved mindre eller korte overskridelser af SpO2-grænserne

benyttes SatSeconds-funktionen til at reducere antallet af forstyrrende alarmer. Når
SatSeconds-funktionen er aktiveret, fyldes SatSeconds cirkelikonet i retning med uret,
efterhånden som systemet til SatSeconds alarmindstilling registrerer målinger uden
for grænseværdierne for SpO2. SatSeconds cirkelikonet tømmes i retning mod uret,
når SpO2-målingerne ligger inden for grænserne. Når ikonet er fyldt, lyder der en
mellemprioritetsalarm. Der henvises til Sådan bruges SatSeconds™
alarmstyringsfunktionen, side 64 for yderligere oplysninger om brug af denne funktion.
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• SPD-funktion — (SPD)-funktionen benyttes til at detektere desaturationsmønstre i

SpO2-trends hos voksne. Når SPD-funktionen er aktiveret, indeholder displayvisningen
både SatSeconds cirkelikonet og SPD trekantsikonet og deres indstillinger. SPDfunktionen alarmfølsomhedsværdi vises lige under SPD-ikonet. Når SPD-funktionen er
aktiveret, fyldes trekantsikonet fra bund til top, efterhånden som desaturationsmønstret
udvikler sig. Trekantsikonet tømmes ovenfra og nedad efterhånden, efterhånden som
mønstrene forsvinder. Hvis SPD-ikonet fyldes helt, indikerer det, at grænsen er overskredet,
og SPD-alarmen lyder. Oximetret aktiverer SPD-alarm hurtigere, hvis SPD-alarmfølsomheden
er indstillet til standardværdien på en (1). En mindre følsom indstilling vil betyde, at
alarmen lyder sjældnere. Synlig når SPD-funktionen er aktiveret, og SPD-funktionen
benyttes. For yderligere oplysninger om aktivering kan man kontakte den tekniske
serviceafdeling hos Nellcor på +1 800 63 55 26 7 eller den lokale Nellcor-repræsentant.
Der henvises til Sådan bruges funktionen OxiMax SPD™ advarsel, side 60 for yderligere
oplysninger om brug af denne funktion.

Oximetret kører på det interne batteri, når oximetret ikke er tilsluttet til vekselstrømkilden.
Når apparatet kører på det interne batteri, vises batterimåleren i displayets øverste venstre
hjørne.
Sådan vælges lybjælkevisning
1. Tryk på softkey'en OPSÆT., mens oximetret er i normal monitoreringsfunktion.
2. Tryk på softkey'en VIS.
3. Tryk på softkey'en BLIP (BLIP).
Figur 21. Lysbjæke-displayvisning

Sådan bruges Tidtro trend-displayet
Oversigt over realtid trenddisplay
Dette display benyttes til visuelle monitoreringsoplysninger i forbindelse med realtid
trends. Trenddataplottene opdateres automatisk, efterhånden som oximetret
beregner hvert nyt trendpunkt, hvor intervallet mellem beregninger er baseret
på den valgte displaytidsskala. Det realtid trenddisplay viser SpO2-værdier og/eller
pulsfrekvens trenddataplot og aktuelt målte SpO2-værdier og pulsfrekvens. Det viser
også en batteristandsmåler, hvis apparatet kører på batteri. Hver gang oximeteret
registrerer en puls, blinker hjerteikonet. Hvis SatSeconds og SPD er aktiveret, vises
ikonerne herfor også.
• SatSeconds-funktion — Ved mindre eller korte overskridelser af SpO2-grænserne

benyttes SatSeconds-funktionen til at reducere antallet af forstyrrende alarmer. Når
SatSeconds-funktionen er aktiveret, fyldes SatSeconds cirkelikonet i retning med uret,
efterhånden som systemet til SatSeconds alarmindstilling registrerer målinger uden for
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grænseværdierne for SpO2. SatSeconds cirkelikonet tømmes i retning mod uret, når
SpO2-målingerne ligger inden for grænserne. Når ikonet er fyldt, lyder der en
mellemprioritetsalarm. Der henvises til Sådan bruges SatSeconds™ alarmstyringsfunktionen,
side 64 for yderligere oplysninger om brug af denne funktion.

• SPD-funktion — Brug OxiMax SPD™ advarsel (SPD) -funktionen til at detektere

saturationsmønstre i SpO2-trends hos voksne. Når SPD-funktionen er aktiveret,
indeholder displayvisningen både SatSeconds cirkelikonet og SPD trekantsikonet og
deres indstillinger. SPD-funktionen alarmfølsomhedsværdi vises lige under SPD-ikonet.
Når SPD-funktionen er aktiveret, fyldes trekantsikonet fra bund til top, efterhånden som
desaturationsmønstret udvikler sig. Trekantsikonet tømmes ovenfra og nedad
efterhånden, efterhånden som mønstrene forsvinder. Hvis SPD-ikonet fyldes helt,
indikerer det, at grænsen er overskredet, og SPD-alarmen lyder. Oximetret aktiverer
SPD-alarm hurtigere, hvis SPD-alarmfølsomheden er indstillet til standardværdien på
en (1). En mindre følsom indstilling vil betyde, at alarmen lyder sjældnere. Synlig når
SPD-funktionen er aktiveret, og SPD-funktionen benyttes. For yderligere oplysninger om
aktivering kan man kontakte den tekniske serviceafdeling hos Nellcor på +1 800 63 55 26 7
eller den lokale Nellcor-repræsentant. Der henvises til Sådan bruges funktionen OxiMax
SPD™ advarsel, side 60 for yderligere oplysninger om brug af denne funktion.

Oximetret kører på det interne batteri, når oximetret ikke er tilsluttet til
vekselstrømkilden. Når apparatet kører på det interne batteri, vises batterimåleren
i displayets øverste venstre hjørne.
Sådan vælges realtid trendvisning
1. Tryk på softkey'en OPSÆT., mens oximetret er i normal monitoreringsfunktion.
2. Tryk på softkey'en VIS.
3. Tryk på softkey'en TREND (TREND). Realtid trendvisning vises.
Figur 22. realtid trenddisplayvisning

Sådan opsættes displayet med trenddata
1. Tryk på softkey'en OPSÆT.
2. Tryk på softkey'en VISE.
3. Tryk på softkey'en TREND (TREND).
4. Tryk på softkey'en VIS.
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5. Tryk på en af trend softkey’ene (DUAL (DOBBELT), SpO2 eller PULSE (PULS)).
a. DUAL (dobbelt-indstillingen) — Viser trends for både %SpO2 og BPM samtidig
i et todelt skærmbillede.
Figur 23. Skærmbilledet med dobbelttrenddata, 2 timer

b. SpO2-indstillingen — Viser kun trenddata for %SpO2.
Figur 24. SpO2 Trenddata, 30 minutter

c. PULSE (puls-indstillingen) — Viser kun trenddata for puls.
Figur 25. Trenddata for puls, 30 minutter

Sådan opsættes en tidskala for trenddisplayet
1. Tryk på softkey'en OPSÆT.
2. Tryk på softkey'en VIS.
3. Tryk på softkey'en TREND (TREND).
4. Tryk på softkey'en ZOOM (ZOOM).
5. Tryk på softkey’en TID for at gå gennem den viste trendtidsskala, hhv. 48 timer,
36 timer, 24 timer, 12 timer, 8 timer, 4 timer, 2 timer, 1 time, 30 minutter og
15 minutter.
Sådan opsættes en amplitudeskala for trenddisplayet
1. Tryk på softkey'en OPSÆT.
2. Tryk på softkey'en VIS.
3. Tryk på softkey'en TREND (TREND).
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4. Tryk på softkey'en ZOOM (ZOOM).
5. Tryk på softkey’en SKALA for at gå gennem visningen af trendamplitudeskala, hhv.
±5 punkter, ±10 punkter, ±15 punkter, ±20 punkter, ±25 punkter, ±30 punkter,
±35 punkter, ±40 punkter og ±50 punkter over og under det nyeste
trenddatapunkt længst til højre.
Bemærk:
De kan indstille trendamplitudeskalaen til AUTO (AUTO) ved at trykke på softkey'en AUTO
(AUTO). Det maksimale trenddatapunkt afrundes opad til nærmeste multiplum af ti og vises
øverst på grafdisplayet. Det laveste trenddatapunkt afrundes nedad til nærmeste multiplum af
ti. Derefter trækkes der ti fra det nedrundede tal. Denne værdi findes nederst på trendgrafen.

Justering af lydstyrken for lyde/toner
Justering af lydstyrken for pulsbip
Pulsbippet udsender en tone for hver realtid hændelse ud fra data modtaget
fra sensoren.
Sådan justeres lydstyrken for pulsbip
1. Mens oximetret er i normal monitoreringsfunktion, så tryk på JUSTERINGSknappen (op) under ALARMAFBRYDER-knappen i oximeterpanelet, og hold
den nede for at øge lydstyrken for pulsbip.
2. Mens oximetret er i normal monitoreringsfunktion, så tryk på JUSTERINGSknappen (ned), og hold den nede for at mindske lydstyrken for pulsbip.

Styring af oximetrets alarmer
Alarmerne går i gang, når oximetret detekterer en tilstand, der kræver brugerens
indgriben eller opmærksomhed. I skærmen for alarmlydstyrke kan alarmtonernes
lydstyrke justeres.
Sådan indstilles alarmlydstyrken
1. Mens oximetret er i normal monitoreringsfunktion, trykkes på ALARMAFBRYDERknappen, indtil niveauet for alarmlydstyrken vises og høres på oximetret.
Figur 26. Reguleringsskærm for alarmlydstyrke

2. Tryk på en af JUSTERINGS-knapperne (op eller ned), og hold den nede, samtidig
med at der trykkes på ALARMAFBRYDER-knappen for at øge eller mindske
alarmlydstyrken.
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Bemærk:
Standardindstillingen for alarmlydstyrken er syv (7). Vælg en passende værdi til situationen.
Alarmlydstyrken kan justeres op til ti (10) og ned til en (1).

Styring af lydalarmer
Sådan indstilles varigheden for alarmafbrydelse
På displayet for alarmafbrydelsens varighed kan brugeren justere alarmafbrydelsens
varighed.
1. Mens oximetret er i normal monitoreringsfunktion, trykkes på ALARMAFBRYDERknappen, indtil indstillingen for alarmafbrydelsens varighed vises. De tilgængelige
indstillinger for alarmafbrydelsens varighed er 30, 60, 90 og 120 sekunders
intervaller.
Figur 27. Reguleringsskærm for alarmafbrydelsens varighed

2. Tryk på ALARMAFBRYDER-knappen og JUSTERINGS-knappen (op) under
ALARMAFBRYDER-knappen på oximeterpanelet, og hold dem nede for at
øge indstillingen for alarmafbrydelsens varighed.
3. Tryk på ALARMAFBRYDER-knappen og JUSTERINGS-knappen (ned), og hold
dem nede for at mindske alarmafbrydelsens varighed.
Bemærk:
Når justeringsknappen (op eller ned) slippes, indstilles alarmafbrydelsens varighed.
Bemærk:
Standardindstillingen for alarmafbrydelsens varighed er 60 sekunder. Vælg en passende
værdi til situationen. Alarmafbrydelsens varighed kan justeres op til 120 sekunder og
ned til 30 sekunder.

Sådan deaktiveres lydalarmer
ADVARSEL
Lydalarmfunktion må ikke deaktiveres, og dens lydstyrke må ikke mindskes,
hvis dette kan have konsekvenser for patientens sikkerhed.
ADVARSEL
Hvis der trykkes på ALARMAFBRYDERKNAPPEN, vil ingen alarmer lyde i hele
alarmafbrydelsesperioden.
Bemærk:
Muligheden for at slukke for alarmafbrydelsens varighed kan aktiveres eller deaktiveres
af en uddannet servicetekniker som beskrevet i N-600x Reparationshåndbog.
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1. Mens oximetret er i normal monitoreringsfunktion, trykkes på ALARMAFBRYDERknappen, indtil indstillingen for alarmafbrydelsens varighed vises.
2. Tryk på JUSTERINGS-knappen (op), og hold den nede, samtidig med at der trykkes
på ALARMAFBRYDER-knappen, indtil FRA vises på displayet. Slip begge knapper.
Bemærk:

Når lydalarmerne deaktiveres, lyser den orange diode over ALARMAFBRYDERknappen for at vise alarmdeaktiveringen.
Sådan vælges funktionen standby
Funktionen standby bruges, når patienten midlertidigt skal forlade oximetret.
Funktionen standby tillader, at oximetret kan bevare de gældende indstillinger
for alarmgrænser, når plejepersonalet midlertidigt fjerner patientens sensor.
1. Kontrollér at oximetrets alarmgrænser er konfigurerede til den monitorerede patient.
2. Kobl sensoren fra oximetret.
3. Tryk på ALARMAFBRYDER-knappen for at afbryde lydalarmerne.
4. Tryk på ALARMAFBRYDER-knappen for at deaktivere alarmmeddelelserne.
Figur 28. Funktionen standby

Oximetret er nu på standby. Tilslut sensoren til oximeter og patient igen for at vende
tilbage til normal monitorering.

Sådan bruges oximetrets softkeymenuer
Navigering i menuindstillinger
Træstruktur
Oximetrets softkeymenu er en træstruktur, der giver brugeren eller teknikeren
mulighed for at konfigurere og betjene oximetret, vælge indstillinger og se trendeller hændelsesdata.
Bemærk:
Oximetret lagrer trenddata på hver registrering eller genregistrering i trendmenuen.
For at genindlæse aktive trenddata, skal man gå ind i trendmenuen fra hovedmenuen igen.

Valgene for sensorundermenuen er forskellige, afhængigt af hvilken type
patientalarmhændelsesdata, der er lagret i sensorchippen.
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Almindelige menuindstillinger
1. Softkeyen TILB. — Vender tilbage til det foregående menuniveau uden at gå helt
ud af det valgte menuområde.
2. Softkeyen NÆSTE — Går videre til næste skærmbillede i menuindstillingerne
for den valgte menu.
3. Softkeyen AFSLUT — Gå til hovedmenuen, eller tryk på TILB., indtil De kommer
ud i menuindstillingen AFSLUT.
Hovedmenu
Softkey'erne i hovedmenuen giver adgang til flere undermenuer.
Figur 29. Hovedmenu

1. Menuen GRÆNSER — Vælg oximetrets øvre og nedre standardgrænser for SpO2 eller pulsfrekvens og alarmstyringsindstillinger for enten voksne eller nyfødte.
2. Menuen TREND — Vælg metode til visning af oximetrets trend- og sensordata.
Bemærk:
I tilfælde af en SatSeconds- eller SPD-hændelse fortsætter oximetret direkte til menuen
MONITR (MONITR). Fjern eventuelle alarmtilstande for at få adgang til menuen TREND.

3. Menuen OPSÆTNING — Denne softkey bruges til at styre oximetrets
visningsindstillinger, opsætning af sensor, opsætning af ur og sprogindstillinger.
Her kan man også konfigurere kommunikationsporten, nurse-call-funktionen
og styre den analoge spænding.
4. Menuen LYS — Lad baggrundslyset køre, justér lysstyrke eller vælg at slukke
for baggrundslyset.
Menuen GRÆNSER
Figur 30. Menuindstillingen Neonatalgrænser

1. Softkeyen VÆLG — Denne softkey bruges kun, når skærmen NEO eller VOKSEN
er valgt med den relevante softkey. Brug herefter softkey'en VÆLG til at scrolle

48

Brugerhåndbog

Sådan bruges oximetrets softkeymenuer

gennem alle grænseindstillingerne, indtil den ønskede grænseværdi nås, for at
ændre den.
2. Softkeyen NEPO — Denne softkey bruges til at indstille øvre og nedre grænser
for neonatale (nyfødte). Scroll gennem alle grænseindstillingerne ved brug af
softkey'en VÆLG, indtil den ønskede grænseværdi nås, for at ændre den. For at
ændre værdien, så tryk på JUSTERINGS-knapperne (op eller ned) under
ALARMAFBRYDER-knappen på oximeterpanelet, indtil den ønskede værdi nås.
Denne indstilling varer kun til næste gang, apparatet genstartes. Hvis der vises
decimalpunkter til højre for de viste værdier, er dette for at indikere, at disse
værdier er ændret i forhold til standardværdierne ved opstart. Se Justering af
standard fabriksindstillinger på side 56.
a. Øvre og nedre SpO2-grænser — Standardværdien for den øvre grænse for nyfødte
er 95%, og den nedre grænse er 85%. Der lyder en alarm, hver gang
patientsaturationen overskrider disse alarmgrænser.
b. SatSeconds Alarmstyring — Standard SatSeconds-værdien for nyfødte er
DEAKTIVERET. Der henvises til Sådan bruges SatSeconds™ alarmstyringsfunktionen,
side 64.
c. OxiMax SPD™ advarsel (SPD)-funktionen — Denne funktion er ikke tilgængelig
ved måling på nyfødte. Der henvises til Sådan bruges funktionen OxiMax SPD™
advarsel, side 60.
d. Øvre og nedre grænser for pulsfrekvens — Standardværdien for den øvre grænse
for nyfødte er 190 bpm, og den nedre grænse er 90 bpm. Der lyder en alarm, hver
gang patientens pulsfrekvens overskrider disse alarmgrænser.
e. Styring af alarm for tidsindstillet pulsfrekvens — Standard tidsindstillet pulsfrekvens
for nyfødte er DEAKTIVERET men kan indstilles til en forsinkelse på fem (5) eller ti
(10) sekunders forsinkelse på pulsfrekvensalarmen. Der henvises til Sådan bruges
funktionen Tidsindstillet pulsfrekvensalarm, side 63.

3. Softkeyen VOKSEN — Denne softkey benyttes til at indstille øvre og nedre grænser
for voksne og pædiatriske patienter. Scroll gennem alle grænseindstillingerne ved
brug af softkey'en VÆLG, indtil den ønskede grænseværdi nås, for at ændre den.
For at ændre værdien, så tryk på JUSTERINGS-knapperne (op eller ned) under
ALARMAFBRYDER-knappen på oximeterpanelet, indtil den ønskede værdi nås.
Denne indstilling varer kun til næste gang, apparatet genstartes. Hvis der vises
decimalpunkter til højre for de viste værdier, er dette for at indikere, at disse
værdier er ændret i forhold til standardværdierne ved opstart. Se Justering af
standard fabriksindstillinger på side 56..
a. Øvre og nedre SpO2-grænser — Standardværdien for den øvre grænse for voksne
er 100%, og den nedre grænse er 85%. Der lyder en alarm, hver gang
patientsaturationen overskrider disse alarmgrænser.
b. SatSeconds Alarmstyring — Standard SatSeconds-værdien for voksne er
100 SatSeconds. For yderligere oplysninger henvises til Sådan bruges SatSeconds™
alarmstyringsfunktionen, side 64.
c. OxiMax SPD™ advarsel (SPD)-funktionen — SPD-funktionen er ikke beregnet til
brug på pædiatriske patienter, men udelukkende til voksne patienter. Standard SPDalarmfølsomheden for voksne er en (1) for de fleste, der er følsomme over for
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desaturationsmønstre. For yderligere oplysninger henvises til Sådan bruges funktionen
OxiMax SPD™ advarsel, side 60. Når SPD er aktiveret, aktiveres SatSeconds-funktionen
automatisk med indstillingen 100.
d. Øvre og nedre grænser for pulsfrekvens — Standardværdien for den øvre grænse
for voksne er 170 bpm, og den nedre grænse er 40 bpm. Der lyder en alarm, hver gang
patientens pulsfrekvens overskrider disse alarmgrænser.
e. Styring af alarm for tidsindstillet pulsfrekvens — Standard tidsindstillet
pulsfrekvens for voksne er DEAKTIVERET men kan indstilles til en forsinkelse på
fem (5) eller ti (10) sekunders forsinkelse på pulsfrekvensalarmen. For yderligere
oplysninger henvises til Sådan bruges funktionen Tidsindstillet pulsfrekvensalarm,
side 63.

Menuen TREND
Vælg typen af trenddata, som De ønsker at få vist, ved at vælge trenddata fra
oximeter (MONITR (MONITR)) eller trenddata fra pulsoximetrisensoren (SENSOR)
i menuen Trend.
1. Menuen MONITR (MONITR) — Isolér trenddata for iltning (SpO2) eller puls, eller
se dem begge samtidig (DUAL - (DOBBELT)) i et nærmere angivet tidsrum. Etablér
trenddataparametre for særlige tidssegmenter, og indstil minimum- og
maksimumtrendværdier.
a. Menuen VIS — Isolér trenddata for iltning (SpO2) eller puls, eller se dem begge
samtidig (DUAL - DOBBELT). Få adgang til undermenuerne HIST og Amplitude ved
at vælge NÆSTE.
- Softkey'en DUAL (DOBBELT) — Få vist trenddata for iltning (SpO2) og puls
samtidig i et nærmere angivet tidsrum.
- Softkey'en SpO2 — Isolér trenddata for iltning (SpO2) i et nærmere angivet
tidsrum.
- Softkey'en PULSE (PULS) — Isolér trenddata for puls i et nærmere angivet
tidsrum.
- Softkey'en HIST (HIST) — Vælg at slette eller beholde aktuel
trenddatahistorik. Tryk på JA for at slette. Tryk på NEJ for at slette og vende
tilbage til menuen HIST. for at komme retur til hovedmenuen. Alternativt kan
De også trykke på TILB. eller AFSLUT.
- Softkey'en AMP (AMP) — Indstil visning af trenddata til PAU'er i AMP-menuen
(Amplitude). Dette er en arbitrær måleenhed, der måler afstanden fra spids til
bund af pulskurven. Når der indstilles til PAU'er, kan trenddata registrere
amplituder op til 200 PAU.
b. Menuen ZOOM — Få adgang til indstillingerne TID, SKALA, AUTO og TILB., hvis
trendvisningen er indstillet til DUAL (DOBBELT), SpO2 eller PULSE (PULS).
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Bemærk:
Menuen ZOOM giver ikke adgang til indstillingerne, hvis der er indstillet til AMP-funktion.
SKALA og AUTO fremkommer ikke som indstillingsmuligheder, hvis der ikke foreligger
trenddatahistorik.
- Softkey'en TID — Vælg fra timer til minutter til sekunder for at se angivne
tidssegmenter i trenddataene. Skift mellem indstillingerne ved at trykke
på softkey'en TID. Indstillingerne fortsætter i følgende rækkefølge: 48 timer,
36 timer, 24 timer, 12 timer, 8 timer, 4 timer, 2 timer, 1 time, 30 minutter,
15 minutter, 40 sekunder eller 20 sekunder.
- Softkey'en SKALA — Vælg maksimum- og minimumværdier for SpO2- eller
PULS-trendgrafen. Standard SpO2-trendværdier er 10 til 100. Standard PULStrendværdier er 5 til 250. Skift mellem indstillingerne ved at trykke på
softkey'en VÆLG. Indstillingerne fortsætter i følgende rækkefølge: ±5, ±10, ±15,
±20, ±25, ±30, ±35, ±40 og ±50 enheders afvigelse.
- Softkey'en AUTO (AUTO) — Få afrundede maksimum- og minimumværdier
baseret på al trenddata, der er illustreret grafisk.
- Softkey'en SLET — Vælg at slette eller beholde aktuel trenddata. Tryk på
JA for at slette. Tryk på NEJ for at beholde dataene og vende tilbage til den
foregående menu.

2. Undermenuen SENSOR — Menuen SENSOR er kun tilgængelig, når der
anvendes en påsat OxiMax pulsoximetrisensor til en enkelt patient. Når OxiMax
pulsoximetrisensoren er påsat, blinker indikatoren nederst i venstre side i 60 sekunder.
a. Softkey'en GRAF — Viser hændelser i baglæns kronologisk rækkefølge fra displayets
top til displayets bund. Se de foregående eller næste grafer, hvis disse er tilgængelige.
Vend tilbage til menuen SENSOR ved brug af softkey'en TILB.
b. Softkey'en TABLE (TABEL) — Viser hændelser grafisk. Få vist de foregående eller
næste tabeller, hvis disse er tilgængelige. UDSKRIV tabeldata, eller gå TILBAGE til
menuen SENSOR.

Menuen OPSÆTNING
Benyt menuen OPSÆTNING til at vælge den foretrukne displayskærm, indstille
midlertidige grænser og følsomhed, indstille oximetrets tid og dato, vælge det
foretrukne sprog eller vælge kommunikationsprotokol, funktioner for nurse-call
og svarfunktioner fra opsætningsmenuen Man kan få adgang til sensorens
trendhistorikdata, hvis pulsoximetrisensoren lagrer trenddata.
1. Menuen VIS — Vælg mellem følgende visninger: plethysmografisk kurve,
lysbjælkedisplay, trenddatadisplay eller plejeformat (GCF). Vender tilbage
til standarddisplay, når apparatet lukkes ned og startes op igen.
a. Softkey'en PLETH (PLETH) — Få adgang til plethysmografisk kurveformdisplay.
b. Softkey'en BLIP (BLIP )— Få adgang til lysbjælkedisplay (Blip-visning).
c. Softkey'en TREND (TREND) — Få adgang til trenddatadisplay. Ligner MONITR
(MONITR) trendvisning menuindstilling.
-
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Softkey'en ZOOM — Få adgang til indstillingerne TID, SKALA, AUTO (AUTO) og
TILB., hvis trendvisningen er indstillet til DUAL (DOBBELT), SpO2, eller PULSE (PULS).

d. Softkey'en GCF — Få adgang til standard GCF-displayet (plejeafdelingsvisning),
som indeholder lysbjælke, SpO2, aflæsninger af pulsfrekvens og -grænser samt
SatSeconds- og SPD-ikoner i et stort, let-læseligt format.

2. Softkey'en SENSOR — Få adgang til menuen for sensortrendhistorik. Denne
menu er kun tilgængelig, hvis den anvendte pulsoximetrisensor er af en type,
der lagrer trendata i en chip i pulsoximetrisensoren.
a. Softkey'en DATA — Få adgang til sensortrendhistorikdata. Enheden identificerer
hvilken type pulsoximetrisensor, der er anvendt, og typen af tilgængelige data.
b. Softkey'en MSG (MEDD.) — Aktivér eller deaktivér meddelelsesfunktionen
(Ja eller Nej), og gennemse sensorhændelser (Ja eller Nej).

3. Menuen CLOCK (UR) — Få adgang til at indstille uret, både dato og tid.
ADVARSEL
Pulsoximetrisensoren ekstrapolerer fra den dato og det tidspunkt, der angives af
Nellcor OxiMax N-600x pulsoximeter, når sensoren registrerer hændelsesdata.
Præcisionen for dato/tid afhænger af indstillingen for dato/tid på pulsoximetret.
Indstil pulsoximeterets dato og tid korrekt, før en hændelsesaktiveret sensor tilsluttes,
for at sikre dig, at angivelsen af dato og tid forbliver korrekt, så længe sensoren er
tilsluttet. Da en sensor med sensorhændelsesdata kan flyttes fra et oximeter til et
andet, kan uoverensstemmelser i dato og tidspunkt mellem oximetrene og
sensorhændelsesdataene indvirke på den rækkefølge, hvormed
sensorhændelsesdataene vises. For at undgå dette mulige problem skal
alle oximetre på et hospital indstilles, så klokkeslættet passer.

Sådan indstilles dato og klokkeslæt
a. Tryk på softkey'en OPSÆT., mens oximetret er i normal monitoreringsfunktion.
b. Tryk på softkey'en NÆSTE.
c. Tryk på softkey'en CLOCK (ur).
d. Tryk på softkey'en SET (INDST).
e. Tryk på softkey’en VÆLG for at vælge TID- og DATO-felterne som vist.
TID HOURS (TIMER): MINUTES (MINUTTER) : SECONDS (SEKUNDER)
DATO DAG - MÅNED - ÅR
Figur 31. Skærmen for tid og dato
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f. Tryk på justeringsknapperne (op eller ned) under ALARMAFBRYDER-knappen for at
ændre den valgte værdi.
g. Tryk på softkey'en AFSLUT.

4. Menuen SPROG— Vælg og få vist et af elleve (11) sprog til visning af oximetrets
skærmbilleder, og hent og udskriv kundedata i det foretrukne sprog. De tilgængelige
sprog ses nedenfor.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ENGLISH/engelsk
DANSK
DEUTSCH (tysk)
ESPAÑOL (spansk)
FRANCAIS (fransk)
ITALIANO (italiensk)
NEDERLANDS (hollandsk)
NORSK (norsk)
PORTUG (portugisisk)
SUOMI (finsk)
SVERIGE (svensk)

Sådan ændres den viste sprogindstilling
1. Tryk på softkey'en OPSÆT., mens oximetret er i normal monitoreringsfunktion.
2. Tryk på softkey'en NÆSTE.
3. Tryk på softkey'en SPROG.
Figur 32. Skærmen for sprogindstilling

4. Tryk på justeringsknapperne (op eller ned) under ALARMAFBRYDER-knappen for at vælge
det ønskede sprog.
5. Tryk på softkey’en AFSLUT.

Bemærk:
Det valgte sprog vises, indtil oximetret slukkes. Ændringer i sprogvalget er ikke længere
aktive, når apparatet slukkes, hvorefter de vender tilbage til standardsproget, som er
engelsk. Kun kvalificeret servicepersonale kan indstille det ønskede sprog som standard
ved at følge procedurerne, der er beskrevet i N-600x Reparationshåndbogen.
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5. Menuen COMM (KOMM) — Tryk på softkey'en NÆSTE to gange på menuen OPSÆT.
Brug softkey’en VÆLG til at skifte mellem baud-rate og kommunikationsprotokol.
Brug pileknapperne op eller ned for at vælge den korrekte baud-rate. Baud-rates
er 19200, 9600 og 2400 baud for alle protokoller undtagen SPD-ud, som tillader
115200, 57600 og 19200 baud. Brug pileknapperne op eller ned for at vælge
den korrekte kommunikationsprotokol. OxiMax N-600x pulsoximeter giver
monitoreringskommunikation ved point-of-care for interfacing med
nedenstående protokoller. Fabriksstandardprotokollen er ASCII.
Tabel 6. Indstillinger for kommunikationsprotokol

Kommunikationsprotokoller
ASCII
CLINICAL
GRAPH (graf-format)
OXINET
PHILIPS (VueLink)

N-600x der
anvender firmware
op til 2.0
Standard baud-rate

N-600x med firmware
2.0 og derover
Standard baud-rate

9600

9600

19200

19200

9600

Ikke relevant

9600

Ikke relevant

19200

Benyt kun 19200

SPACELBS (Spacelabs)

9600

Ikke relevant

MARQ (GE Marquette)

9600

Ikke relevant

DATEX (Datex-Ohmeda)

2400

Ikke relevant

SPD ud

Ikke relevant

Standard

115200

Tilgængelig:
19200, 57600, 115200

6. Menuen NCALL (NCALL) — Tryk på softkey'en NÆSTE fra menuen OPSÆTNING
to gange for at gøre menuindstillingen for Nurse-call NCALL (NCALL) tilgængelig.
Indstil spænding fra +5 VDC til +12 VDC med anvendelse af Norm +, eller indstil
spændingen fra -5 VDC til -12 VDC med anvendelse af Norm-, når der ikke er
nogen aktiv lydalarm. Spændingerne skifter polaritet, når lydalarmerne er i gang.
Vend tilbage til menuen COMM/NCALL (KOMM/NCALL) ved brug af softkey'en
Tilb. Gå tilbage til hovedmenuen ved at trykke AFLSUT.
7. Menuen ANALOG (ANALOG) — Tryk på softkey'en NÆSTE fra menuen OPSÆTNING
tre gange for at komme til menuindstillingen Analog (Analog). Vælg 0 Volt,
1 Volt eller Step-indstillinger for at kalibrere de analoge signaler. Vend tilbage
til menuen Analog/TILST (Analog) ved brug af Tilb.-indstillingen. Gå tilbage til
hovedmenuen ved at trykke AFLSUT.
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8. Softkey'en TILST. — Responsfunktionen etablerer den frekvens, oximetret
benytter til beregning, lagring og visning af SpO2-saturationsniveauer, men den
påvirker ikke beregningen af pulsfrekvensen. Responsfunktionen kan dog påvirke
SPD-alarmen. Tryk på softkey'en NÆSTE fra menuen OPSÆTNING to gange for at
komme til menuindstillingen TILST.
a. Normal tilstand — Standard responsfunktion reagerer på ændringer i blodets
oxygensaturation i fem til syv sekunder ved beregning af %SpO2. Når apparatet
er i normal tilstand, viser skærmbilledet ikke ikonet for hurtig tilstand.
b. Hurig responstilstand — Hurtig tilstand reagerer på ændringer i blodets
oxygensaturation i to til fire sekunder ved beregning af %SpO2. Dette kan være særligt
brugbart i situationer, der kræver meget tæt monitorering. Ikonet for hurtig tilstand vises
i kursiv nederst i skærmens højre hjørne, når apparatet kører i hurtig tilstand.
Bemærk:
Displayet for responstilstand indeholder den aktuelle indstilling for SpO2-responstilstand
og den aktuelle målte værdi for SpO2 og pulsfrekvens. Hvis SatSeconds er aktiveret, vises
indikatoren for SatSeconds. Hvis SPD er aktiveret, vises både SatSeconds- og SPD-ikonerne.

Sådan indstilles responstilstanden
a. Tryk på softkey'en OPSÆT., mens oximetret er i normal monitoreringsfunktion.
b. Tryk på softkey'en NÆSTE tre gange.
c. Tryk på softkey'en TILST.
Figur 33. %SpO2 Skærmbilledet for valg af responstilstand

Bemærk:
Når oximetret er i HURTIG responstilstand, lyder der sandsynligvis flere alarmer for SpO2
og pulsfrekvens end forventet. Responsfunktionen kan dog påvirke SPD-alarmen.
d. Tryk på justeringsknapperne (op eller ned) under ALARMAFBRYDER-knappen for at
vælge den ønskede responstilstand.
e. Tryk på softkey'en AFSLUT.

Menuen LYS
1. Softkey'en OFF (FRA) — Denne softkey benyttes til at slukke helt for
baggrundslyset. Denne indstilling ophører med at være aktiv, når apparatet lukkes
ned og startes op igen men vender tilbage til standard fabriksindstilingerne for
lysstyrke. Tryk på justeringsknapperne (op eller ned) under ALARMAFBRYDERknappen for at skrue op eller ned for displayets baggrundslys.
2. Softkey'en AFSLUT — Går ud til hovedmenuen.
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Justering af standard fabriksindstillinger
Oversigt
ADVARSEL
Man bør ikke slukke for lydalarmerne, hvis dette går ud over patientens sikkerhed.
ADVARSEL
Hver gang pulsoximetret bruges, skal det sikres, at alarmgrænserne passer til den
patient, der skal overvåges.
ADVARSEL
Funktionen SPD er kun beregnet til brug med voksne patienter. I neonatalfunktionen
forbliver SPD-funktionen slukket (OFF).
Forsigtig!
Brug af SPD-alarmfunktionen ændrer ikke behovet for at indstille grænseværdier, der
er passende for den patient, der skal overvåges.

OxiMax N-600x pulsoximeter leveres med standard fabriksindstillinger.
Fabriksindstillingerne inddeles i to grupper: voksen og nyfødt (neonatal). Oximetret
viser alarmgrænserne for voksne/pædiatriske patienter ved opstart, og ikke
indstillingerne for neonatale. Oximetrets driftsfunktion indstilles til at passe til
voksne/pædiatriske og neonatale patienter ved brug af softkey'en GRÆNS. Denne
indstilling forbliver aktiv, indtil der slukkes for oximetret (FRA). Lad en kvalificeret
servicetekniker genindstille oximetret til de lokale standardindstillinger, hvis de
er forskellige fra standardindstillingerne ved opstart. Dette skal ske i henhold til
anvisningerne i N-600x Reparationshåndbog.
Alarmgrænser, displays, raud-rates, tid og dato samt trenddatavisninger kan ændres
vha. softkeys. Nogle værdier kan ikke gemmes som standardværdier ved opstart.
• Oximetret vil ikke acceptere en nedre alarmgrænse for %SpO2 på under “85” som standard
ved opstart.

• Oximetret vil ikke acceptere, at lydalarmer slås fra som en standard ved opstart.
Ethvert forsøg på at gemme en sådan værdi som en standardværdi vil resultere i,
at apparatet afgiver en ugyldighedstone. Disse grænser kan justeres ned for den
aktuelle patient, men de returnerer til standard-værdierne, når apparatet slukkes.
Bemærk:
SPD funktionen indstiller automatisk værdien for SatSeconds til 100.
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Ændring af standardindstillinger for voksne og nyfødte
Tabel 7. Standardindstillinger for voksne og nyfødte
Indstilling

Voksen
Standardindstillinger

%SpO2 Nedre alarmgrænse
%SpO2 Øvre alarmgrænse

85%
100%

95%

Alarmafbrydelsens varighed

60 sekunder

Indstilling for alarmafbrydelsens
varighed

Deaktiveret

Påmindelse om alarmafbrydelse

Aktiveret

Alarmlydstyrke

7 af 10

Displaykontrast

Middelområde

Displayformat

GCF

Baggrundsbelysningens lysstyrke

8 (batteristrøm)
10 (vekselstrøm)

Sprog

Dansk

Lydstyrke for pulsbip

4 af 10

Nedre alarmgrænse for pulsfrekvens

40 slag pr. minut

90 slag pr. minut

Øvre alarmgrænse for pulsfrekvens

170 slag pr. minut

190 slag pr. minut

Tidsindstillet pulsfrekvens

Off (fra)

Tillad tidsindstillet pulsfrekvens

Ja

Responsfunktion

Normal

Aktivér sensorjustering
SatSeconds

Ja
SPD aktiveret

100

SPD deaktiveret

Off

Tillad SatSeconds
SPD
Tillad SPD
realtid trenddisplay
realtid trendskala
Trendskala
Nurse Call-polaritet

Brugerhåndbog

Nyfødt
Standardindstillinger

Off (fra)
Ja

SPD aktiveret

1

Altid Off (Deaktiveret)

Ja

Nej
%SpO2
15 minutter
8 timer
Normalt lav

Dataportens
transmissionshastighed:

9600

Dataportprotokol

ASCII
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Sådan indstilles funktionerne Voksen eller Neonatal
ADVARSEL
Ekstra ilt vil dæmpe eventuelle desaturationsmønstre. Patientens
respirationsproblemer kan blive proportionalt mere alvorlige, før mønstrene fremgår
i saturationstrenden. Patienter der modtager ekstra ilt skal fortsat monitoreres.
ADVARSEL
Funktionen SPD er kun beregnet til brug med voksne patienter. I neonatalfunktionen
forbliver SPD-funktionen slukket (OFF).

1. Tryk på softkey'en GRÆNS., mens oximetret er i normal monitoreringsfunktion.
Oximetret viser skærmbilledet VOKSENGRÆNSER eller NEONATALGRÆNSER,
afhængigt af lokale eller standardindstillinger.
a. Skærmbilledet Voksengrænser viser de lokale indstillinger eller standard
fabriksindstillingerne der passer til voksne og pædiatriske patienter.
Figur 34. Indstilling af skærmbilledet for Voksengrænser (Voksne og pædiatriske patienter)

b. Skærmbilledet Neonatalgrænser viser de lokale indstillinger eller standard
fabriksindstillingerne der passer til neonatale patienter.
Figur 35. Indstilling af skærmbilledet for Neonatalgrænser

2. Tryk på softkey'en NEO eller VOKSEN for at se det ønskede skærmbillede
VOKSENGRÆNSER eller NEONATALGRÆNSER.
Indstilling af midlertidige grænser
De oprindelige værdier i skærmbilledet for grænser er standard fabriksindstilligerne
i Standardindstillinger for voksne og nyfødte, side 57 eller de lokale standardindstillinger,
som er angivet af kvalificeret servicetekniker. Der følger et punktum (.) umiddelbart
efter alle ændrede værdier for en specifik patient i skærmbilledet for grænserne.
Disse værdier vender tilbage til fabriksindstillingerne eller de lokale standardindstillinger,
når apparatet lukkes ned og startes op igen.
Figur 36. Indstilling af skærmbilledet for Voksengrænser
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Sådan indstilles grænser
1. Vælg displayet for Voksengrænser eller Neonatalgrænser for at justere de øvre
og nedre grænser for saturation og pulsfrekvens. Alarmgrænsevisningen viser
tabellen over alarmgrænser samt den aktuelt målte SpO2 og pulsfrekvens. Titlen
på tabellen over alarmgrænser viser, om oximetret er indstillet til monitorering
af voksne eller neonatale patienter. Hvis SatSeconds eller SPD aktiveres, viser
grænsedisplayet også ikonerne for SatSeconds og SPD.
Bemærk:
Ændringer i grænserne har effekt, så længe oximeret kører, men de vender tilbage til
de lokale standardindstillinger, når oximetret slukkes. Kun kvalificerede serviceteknikere
må ændre fabriksindstillingerne til lokale standardindstillinger i overensstemmelse med
anvisningerne i N-600x Reparationshåndbog.

2. Tryk på softkey'en GRÆNS.
a. Når der vælges Voksengrænser, vises følgende aktuelle grænser.
Figur 37. Skærmbilledet for Voksengrænser (Voksne og pædiatriske patienter)

b. Når der vælges Neonatalgrænser, vises følgende aktuelle grænser.
Figur 38. Skærmbilledet for Neonatalgrænser

3. Tryk på softkey'en VOKSEN eller NEO for at se skærmbilledet med grænser
for voksne/pædiatriske eller neonatale patienter.
4. Tryk på softkey'en VÆLG for at vælge det parameter, der skal justeres.
5. Tryk på justeringsknapperne (op eller ned) under ALARMAFBRYDER-knappen
på oximeterpanelet for at hæve eller sænke den valgte parametergrænse.
6. Gentag eventuelt flere trin for at udføre hele indstillingen af alarmgrænser.
7. Tryk på softkey'en AFSLUT, eller vent til visningen afbrydes for at godkende
ændringerne, lukke visningen og vende tilbage til normal monitoreringsfunktion.
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Sådan bruges funktionen OxiMax SPD™ advarsel
Sådan fungerer funktionen OxiMax SPD™ advarsel (SPD)
ADVARSEL
Ekstra ilt vil dæmpe eventuelle desaturationsmønstre. Patientens
respirationsproblemer kan blive proportionalt mere alvorlige, før mønstrene fremgår
i saturationstrenden. Patienter der modtager ekstra ilt skal fortsat monitoreres.
ADVARSEL
Funktionen SPD er kun beregnet til brug med voksne patienter. I neonatalfunktionen
forbliver SPD-funktionen slukket (OFF).
Forsigtig!
Brug af SPD-alarmfunktionen ændrer ikke behovet for at indstille grænseværdier, der er
passende for den patient, der skal overvåges.

OxiMax SPD™ advarsel (SPD)-funktionen detekterer desaturationsmønstre hos
voksne. Mønstrene viser gentagen reduktion i luftpassage i patientens øvre luftveje
og ind i lungerne. Relative reduktioner i patientens ventilation i løbet af et minut
målt over et tidsrum kan forårsage et progressivt fald i det alveolære partialtryk af ilt,
hvilken kan føre til arteriel desaturation. Hvis disse fald i ventilationen gentager sig,
genererer de særlige mønstre i saturationstrenden. Mønstre med gentagen
desaturation udvikles ofte gradvist med tiden og bliver mere alvorlige. Hvis sådanne
mønstre detekteres, er det tegn på, at patienten sandsynligvis vil mærke til nedsat
luftpassage gennem luftvejene - en tilstand der forværres, hvis den ikke behandles.
Desaturationsmønstrene er flere på hinanden følgende desaturationshændelser
efterfulgt af resaturation. SPD-funktionen kategoriserer desaturationsmønstrene,
der kommer fra sådanne gentagne reduktioner i luftpassagen, baseret på særlige
egenskaber.
• Alvorligheden af desaturationshændelsen (dybden af desaturationen i løbet af
hændelsen) og graden af den efterfølgende resaturation

• Desaturationshændelsernes regelmæssighed (hvor ofte mønstrene gentager sig)
• Hældningen på de desaturations-/resaturationstrends, som hændelserne danner
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SPD-funktionen vurderer desaturationsmønstrene over et tidsrum på seks (6)
minutter. Afhængigt af indstillingen for følsomhed for SPD kan vedvarende mønstre
udløse en SPD-alarm for at advare plejepersonalet om patientens tilstand.
Figur 39. Klinisk signifikante desaturationsmønstre

SPD-funktionen kommunikerer oplysninger til plejepersonalet om disse
desaturationsmønstre på flere måder.
1. SPD-ikon — Når funktionen OxiMax SPD™ advarsel (SPD) detekterer
desaturationsmønstre i SpO2-trends for voksne, advares plejepersonalet herom
via en visuel indikator og, hvis det ønskes, en lydalarm. Trekantsikonet for SPD
vises på skærmen, når funktionen er aktiveret. Trekanten bliver fyldt ud nedefra
og opad efterhånden, som mønstrene bliver mere alvorlige. Trekanten tømmes
ovenfra og nedad efterhånden, som mønstrene bliver mindre alvorlige. Hvis
trekanten bliver fyldt ud, lyder en alarm. Når SPD er aktiveret, er standardindstillingen
”slået til” (On) med følsomhed indstillet til 1. Funktionen kan slås fra i menuen LIMITS
(grænser). Plejepersonalet kan vælge mellem tre indstillinger af alarmfølsomhed:
1 (mest følsom), 2 (middelhøj følsomhed) og 3 (mindst følsom); 1 resulterer i flere
alarmer, og 3 resulterer i færre alarmer. Hastigheden hvormed SPD-ikonet fyldes
afhænger af følsomhedsindstillingen for SPD.
Figur 40. SPD Ikon og følsomhedsindstilling

Brugerhåndbog

61

Betjening af oximetret

2. SPD-alarmer — SPD alarmindstillingerne indeholder både lydalarmer og visuelle
alarmer. Plejepersonalet kan indstille alarmtypen til både lydalarm og visuel alarm
eller udelukkende til visuel alarm.
a. Lydalarm — Når en lydalarm for SPD går i gang, fortsætter oximetret med at alarmere
i op til seks (6) minutter efter, at alarmen er gået i gang, eller plejepersonalet slukker
for alarmen.
b. Visuel alarm — Når en visuel SPD-alarm går i gang, fortsætter softkey'en TREND med
at blinke, indtil plejepersonalet trykker på softkey'en TREND for at få vist dataene.

3. SPD-trenddata — Trendhistorikken gemmer SPD-mønstrene og definerer de
perioder, hvor SatSeconds- og SPD-alarmerne blev aktiveret. Når mønstrene
overskrider SPD-grænsen, blinker menuindstillingen TREND. Plejepersonalet
bør gennemse dataene for at få vist SatSeconds- og SPD-mønstrene i
trenddatahistorikken. For at ændre mængden af vist tid i trendvisningen
skal man trykke på softkey'en TID for at ændre tidsskalaen.
Figur 41. SPD Trenddata, 15 minutter

Når indikatoren når SPD-kapacitetsgrænsen, lyder der en alarm, og softkey'en TREND
blinker. Softkey'en TREND fortsætter med at blinke, indtil plejepersonalet trykker
på softkey'en TREND for at gennemse trenddataene. Standardindstillingen på en (1)
er den mest følsomme over for desaturationsmønstre. Denne indstilling giver mere
hyppigt anledning til alarmer. Hvis der ønskes færre alarmer, så benyt en mindre
følsom indstilling på to (2) eller tre (3).
Sådan indstilles følsomheden for OxiMax SPD™ advarsel (SPD)
ADVARSEL
Ekstra ilt vil dæmpe eventuelle desaturationsmønstre. Patientens respirationsproblemer
kan blive proportionalt mere alvorlige, før mønstrene fremgår i saturationstrenden.
Patienter der modtager ekstra ilt skal fortsat monitoreres.
ADVARSEL
Funktionen SPD er kun beregnet til brug med voksne patienter. I neonatalfunktionen
forbliver SPD-funktionen slukket (OFF).

Følsomhedsindstillingen for SPD etablerer en grænse for, hvor følsomt oximetret
er over for desaturationsmønstre. Standardindstillingen på en (1) er den mest følsomme.
Bemærk:
Når SPD er aktiveret, aktiveres funktionen SatSeconds automatisk med en indstilling på 100.
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Bemærk:
Muligheden for at justere standardindstillingerne for alarmgrænserne kan aktiveres eller
deaktiveres af kvalificerede serviceteknikere som angivet i N-600x Reparationshåndbog.
Bemærk:
Før følsomhedsindstillingerne for SPD ændres, skal alle alarmer slukkes

Tryk på softkey'en GRÆNS., mens oximetret er i normal monitoreringsfunktion.
De aktuelle alarmgrænser vises.
1. Tryk på softkey'en VÆLG, indtil følsomhedsindstillingen for SPD fremhæves.
Standardindstillingen på en (1) er den mest følsomme over for desaturationsmønstre.
Denne indstilling kan også give anledning til flere alarmer.
Figur 42. SPD Indstilling for følsomhed

2. Brug JUSTERINGSKNAPPEN OP for at vælge en indstilling, der er mindre følsom
over for desaturationsmønstre, således at der lyder færre alarmer. Indstillingen
på tre (3) er den mindst følsomme over for desaturationsmønstre.
3. Tryk på softkey'en AFSLUT for at gemme valget.

Sådan bruges funktionen Tidsindstillet pulsfrekvensalarm
Sådan fungerer funktionen Tidsindstillet pulsfrekvens
Oximetret monitorerer pulsfrekvensen ved at registrere antallet af pleth-bølger
over en tidsenhed. Med den traditionelle alarmstyring indstilles der øvre og nedre
alarmgrænser for monitorering af pulsfrekvens. Når pulsfrekvensen fluktuerer
omkring en alarmgrænse, lyder alarmen, hver gang alarmgrænsen overskrides.
Benyt funktionen Tidsindstillet pulsfrekvens til at skelne klinisk signifikante
hændelser fra mindre, korte overskridelser af grænserne for pulsfrekvens, som giver
forstyrrende alarmer. Funktionen Tidsindstillet pulsfrekvens giver mulighed for, at
en grænseperiode kan passere, før alarmen for pulsfrekvens lyder. På denne måde
hjælper funktionen Tidsindstillet pulsfrekvens til at skelne klinisk signifikante
hændelser fra mindre, korte overskridelser af grænserne for pulsfrekvens, som
kan give forstyrrende alarmer.
Indstil de øvre og nedre alarmgrænser for pulsfrekvens i den traditionelle
alarmstyring for at benytte funktionen Tidsindstillet pulsfrekvens. Indstil så
tidindstillingen for pulsfrekvensen. Tidsindstillingsgrænsen for pulsfrekvens
registrerer den angivne tid, pulsfrekvensniveauet skal overskride en af grænserne i,
før lydalarmen går i gang.
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Sådan indstilles alarmforsinkelsen
1. Tryk på softkey'en GRÆNS., mens oximetret er i normal monitoreringsfunktion.
2. Tryk på softkey'en VÆLG, indtil indstillingen for alarmforsinkelse fremhæves,
og fremhæv standardindstillingen OFF (FRA).
3. Brug JUSTERINGKNAPPEN OP til at vælge en alarmforsinkelse på fem (5) eller
ti (10) sekunder.
4. Tryk på softkey'en AFSLUT for at gemme valget.
Figur 43. Tidsindstillet pulsfrekvens

Sådan bruges SatSeconds™ alarmstyringsfunktionen
Sådan fungerer funktionen SatSeconds
Oximetret monitorerer procentværdien af hæmoglobinets bindingssteder satureret
med ilt i blodet. Med den traditionelle alarmstyring indstilles der øvre og nedre
alarmgrænser til atadvare ved specifikke SpO2-niveauer. Når SpO2-niveauet
fluktuerer omkring en alarmgrænse, lyder alarmen, hver gang målingen overskrider
alarmgrænsen. SatSeconds monitorerer både desaturationsgraden og -varigheden
for at indikere alvorligheden af desaturationen. På denne måde hjælper SatSecondsfunktionen til at skelne mellem klinisk signifikante hændelser og mindre, korte
%SpO2-grænsedesaturationer, som kan resultere i forstyrrende alarmer. Se Første
SpO2-hændelse: Ingen SatSeconds-alarm, Figur 5 på side 21, Anden SpO2 -hændelse:
Ingen SatSeconds-alarm, Figur 6 på side 22, og Tredje SpO2 -hændelse: Udløser en
SatSeconds-alarm, Figur 7 på side 23.
Indstil de øvre og nedre alarmgrænser ved brug af de traditionelle alarmstyringsmetoder.
Derefter benyttes SatSeconds-alarmstyringen til at udskyde lydalarmen i det
angivne tidsrum, selv om SpO2 skulle være under den valgte nedre alarmgrænse.
Saturationsniveauet kan være mere svingende end stabilt i en periode på adskillige
sekunder. SpO2-niveauerne vil ofte bevæge sig over og under alarmgrænsen og
dermed komme til at ligge i det ikke-alarmudløsende område adskillige gange.
Under sådanne bevægelser integrerer oximetret antallet af SpO2-point, både
positive og negative, indtil enten SatSeconds-grænsen (SatSeconds-indstillingen)
nås, eller SpO2-niveauet vender tilbage til det normale område og forbliver dér.
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SatSeconds “Sikkerhedsnet”
SatSeconds-”sikkerhedsnettet” er beregnet til patienter med en saturation, der
hyppigt falder under grænsen, men som ikke bliver under grænsen så længe, at
SatSeconds-tidsindstillingen nås. Når der forekommer mere end tre overskridelser
af alarmgrænsen på 60 sekunder, afgives der en alarm, også selv om SatSecondstidsindstillingen ikke er nået.
SatSeconds-ikon
Når SatSeconds-teknologien registrerer en SpO2-værdi, der ligger uden for
alarmgrænsen, udfyldes cirkelikonet for SatSeconds gradvist med uret. Når SpO2værdien ligger inden for de indstillede grænser, tømmes ikonet for SatSeconds
gradvist mod uret.
Figur 44. SatSeconds Ikon og alarmgrænseværdi

Når ikonet for SatSeconds er fyldt helt op, og grænsen dermed er nået, lyder der en
alarm, softkey'en TREND blinker, og det viste SpO2-niveau blinker. Softkey'en TREND
fortsætter med at blinke, indtil plejepersonalet trykker på softkey'en TREND for at
gennemse trenddataene. Som med traditionelle alarmer kan lydalarmen afbrydes
ved at trykke på ALARMAFBRYDER-knappen.
Når SatSeconds er indstillet til OFF (FRA), fremkommer ikonet for SatSeconds ikke
på skærmen. Overskridelser af grænserne for %SpO2 gør stadig, at TREND blinker,
indtil plejepersonalet trykker på softkey'en TREND for at gennemse trenddataene.
Oximetret viser overskridelser af grænserne for SatSeconds eller %SpO2 vha. små
fyldte cirkler over trendlinjen i %SpO2-visningen af trenddataene (SpO2-indstilling).
Sådan indstilles alarmgrænser for SatSeconds
For at justere grænsen for SatSeconds skal man vælge alarmgrænsedisplayet
for voksne eller neonatale.
Bemærk:
Muligheden for at justere standardindstillingerne for SatSeconds-alarmgrænserne
kan aktiveres eller deaktiveres af kvalificerede serviceteknikere som angivet i N-600x
Reparationshåndbog.

1. Tryk på softkey'en GRÆNS., mens oximetret er i normal monitoreringsfunktion.
De aktuelle alarmgrænser vises.
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2. Tryk to gange på softkey'en VÆLG for at vælge %SpO2 SAT-S.
Figur 45. Indstilling af alarmgrænser for SatSeconds

3. Tryk på justeringsknapperne (op eller ned) under ALARMAFBRYDER-knappen
på oximeterpanelet for at vælge grænsen. De mulige indstillinger er 10, 25, 50,
100 SatSeconds eller OFF (FRA). Et punktum nederst til højre indikerer, at der
ikke er tale om en standardindstilling.
4. Tryk på softkey'en AFSLUT for at gemme valget.
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Håndtering af oximetrets trenddata
Grundlæggende om trenddata
OxiMax N-600x™ pulsoximeter registrerer trenddata. Der kan vises to typer trenddata
ved brug af trenddisplay-indstillingen.
• Oximetrets trenddata, som lagres i oximetret
• Hændelsesdata for patienten, som lagres i OxiMax™ pulsoximetrisensoren (kun til brug
med sensorer til en enkelt patient) og kan bruges sammen med
sensorhændelsesjournalfunktionen.

Oximetertrenddata kan ses, hver gang der gemmes patienttrenddata i oximetret.
Få adgang til oximetertrenddata ved at trykke på softkey'en TREND i hovedmenuen
og derefter trykke på softkey'en MONITR. Undermenuen TREND giver flere muligheder
for metoder til visning af trenddata.
•
•
•
•
•

Dobbelttrenddatadisplay (både saturation og pulsfrekvens)
SpO2-trenddatadisplay (Saturation)
Pulsfrekvensdatadisplay (BPM)
Pulsamplitude trenddatadisplay
Histogramtrenddatadisplay

Oximetret kan grafisk vise trenddata for SpO2 eller pulsfrekvens eller for begge.
Der lagres trenddata hvert sekund. Når der trykkes på softkey’en TREND, vises
meddelelsen ”INDLÆSER TRENDS” nederst på oximeterskærmbilledet, hvilket
angiver, at oximetret formatterer de trenddata, der skal vises.
Oximetret kan lagre op til 45 timers trenddata. Det kan ved hjælp af softkey'en
ZOOM (ZOOM) bestemmes, hvor mange trenddata der skal vises på skærmbilledet.
Se oplysninger om trenddata for et af de mulige tidsrum. De mulige indstillinger
er 20 og 40 sekunder, 15 eller 30 minutter og 1, 2, 4, 8, 12, 24, 36 eller 48 timer.
Alle trenddata vises i et grafisk format bortset fra 20 og 40 sekunders visningen,
der vises i tabelform.
Trenddata forklares yderligere i Produktspecifikationer, side 129.
Indhent oplysninger om trenddata via oximetrets dataport eller slet dem ved brug
af den korrekte displaymenuindstilling.

Brugerhåndbog

67

Håndtering af oximetridata

Bemærk:
Oximetertrenddata vil blive mistet, hvis hovedbatteriet svigter eller tages ud.

Læsning af trenddatadisplayet
Figur 46. Identificering af de komponenter, der indgår i trenddatadisplayet.

Tabel 8. Trenddatadisplayets komponenter
1

Højeste og laveste måling ud for markøren.

2

De trenddata, der vises (%SpO2, BPM (slag pr. minut) eller PAU (pulsamplitudeenheder)).

3

Mængden af trenddata, der vises på skærmen. De mulige indstillinger er 20 og
40 sekunder, 15 og 30 minutter, 1, 2, 4, 8, 12, 24, 36 og 48 timer.

4

Der registreres ingen trenddata i denne periode.

5

Markør, som kan flyttes til venstre eller højre ved hjælp af justeringsknapperne
(OP flytter til højre, og NED flytter til venstre).

6

Tidspunktet angives af markøren (punkt 5).

7

Dato angives af markøren (punkt 5).

Få vist trenddisplayet når som helst. Hvis De vælger 1-times trendvisningen, kan De
se en times trenddata. Ved hjælp af bladrefunktionen kan De se en hvilken som helst
times trenddata over de 45 timers trenddata. Med JUSTERINGS-knappen (ned) under
ALARMAFBRYDELSES-knappen bladres visningen til venstre, og med JUSTERINGSknappen (op) bladres visningen til højre.
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Når dataene vises, er de nyeste aflæsninger i venstre side af grafen. Tallene under
%SpO2-værdien angiver de højeste og laveste værdier for parameteret ud for
markøren (lodret stiplet linje på displayet). Se Læsning af trenddatadisplayet, side 68.
Figur 47. Skærmbilledet med %SpO2, 12 timers trend

Sådan vises dobbelttrenddatadisplayet
Skærmbilledet med dobbelttrenddata viser både trenddata for
oxygensaturationsniveauet (%SpO2) og pulsfrekvensen (BPM).
1. Tryk på softkey'en TREND (TREND), mens oximetret befinder sig i normal
monitoreringsfunktion.
2. Tryk på softkey'en MONITR (MONITR).
3. Tryk på softkey'en VIS.
4. Tryk på softkey'en DUAL (DOBBELT). Dobbelttrenden (%SpO2 og pulsfrekvens) vises.
Figur 48. Skærmbilledet med dobbelttrenddata, 12 timers trend

Sådan vises SpO2-trenddisplayet
1. Tryk på softkey'en TREND (TREND), mens oximetret befinder sig i normal
monitoreringsfunktion.
2. Tryk på softkey'en MONITR (MONITR).
3. Tryk på softkey'en VIS.
4. Tryk på softkey'en SpO2. %SpO2-trenddataene vises.
Figur 49. SpO2 Skærmbilledet med dobbelttrenddata, 12 timers trend
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Sådan vises trenddisplayet for pulsfrekvens
1. Tryk på softkey'en TREND (TREND), mens oximetret befinder sig i normal
monitoreringsfunktion.
2. Tryk på softkey'en MONITR (MONITR).
3. Tryk på softkey'en VIS.
4. Tryk på softkey’en PULSE (PULS). Trenddata for pulsfrekvens vises.
Figur 50. Skærmbilledet med trenddata for puls (BPM), 1 times trend

Sådan vises trenddatadisplayet for pulsamplitude
Skærmbilledet med trenddata for pulsamplitude viser amplituden for patientens
pulsfrekvens over den tidsperiode, der er angivet i displayet. Se afsnittet Sådan
vælges skala for trenddatadisplay, side 71 for at indstille den ønskede trenddataskala.
1. Tryk på softkey'en TREND (TREND), mens oximetret befinder sig i normal
monitoreringsfunktion.
2. Tryk på softkey'en MONITR (MONITR).
3. Tryk på softkey'en VIS.
4. Tryk på softkey'en NÆSTE.
5. Tryk på softkey'en AMP (AMP). Trenddata for pulsamplitudeenheden (PAU) vises.
Figur 51. Skærmbilledet med trenddata for pulsamplitude, 1 times trend

PAU-målingen (16 : 16) angiver pulsamplitudeenheden (høj eller lav) ud for
markøren (stiplede linje). Markør kan flyttes til højre eller venstre ved hjælp
af JUSTERINGS-knapperne (op eller ned).
Sådan vises histogramtrenddatadisplayet
Histogrammet viser trenddata vedrørende blodets procentvise oxygensaturation
(%SpO2) samt pulsfrekvensen (BPM). De viste data svarer til de trenddata, der
er gemt i hele den periode, der er angivet på displayet. Se afsnittet Sådan vælges
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skala for trenddatadisplay, side 71 for at indstille den ønskede trenddataskala.
Pulsamplitude kan ikke vises på histogramvisningen.
1. Tryk på softkey'en TREND (TREND), mens oximetret befinder sig i normal
monitoreringsfunktion.
2. Tryk på softkey'en MONITR (MONITR).
3. Tryk på softkey'en VIS.
4. Tryk på softkey'en NÆSTE.
5. Tryk på softkey’en HIST (HIST). Histogramtrenddata vises.
Figur 52. Skærmbilledet med histogramtrenddata, 12 timers trend

Lagring af trenddata
Når der tændes for oximetret, gemmes aflæsningerne for SpO2 og pulsfrekvens i
hukommelsen hvert fjerde sekund uanset om oximetret overvåger en patient eller ej.
Oximetret kan lagre op til 45 timers trenddata. 45 timers trenddata kan overføres
til en printer eller en bærbar computer, hvis det ønskes. Der gemmes op til
50 alarmgrænseændringer som trenddata. Hvis der sker flere end
50 alarmgrænseændringer i løbet af de 45 timers trenddataindsamling, vil
de ekstra alarmgrænseændringer optage plads, som er reserveret til trenddata.
Forsigtig!
Ændringer af alarmgrænseindstillinger optager plads i trendhukommelsen. Foretag
kun ændringer af alarmgrænserne, når dette er påkrævet.
Bemærk:
Trendhukommelsen indeholder altid data for de seneste 45 timer – de senest indsamlede
data overskriver kontinuerligt de ældste data. Oximetret fortsætter registreringen af
datapunkter, så længe det er tændt. Den indsamler ”blanke” datapunkter, hvis der ikke er
sluttet en OxiMax pulsoximetrisensor til oximetret eller patienten. ”Blanke” data overskriver
ældre patientdata, hvis hukommelsen er fuld. For at gemme ældre patientdata skal
oximetret slukkes, når der ikke monitoreres en patient, og trendhukommelsen overføres
inden den bliver fuld og overskriver de ældre data med nye data (eller ”blanke” data).

Sådan vælges skala for trenddatadisplay
Trendskalaen er den mængde trenddata, der vises på skærmen.
1. Tryk på softkey'en TREND (TREND), mens oximetret befinder sig i normal
monitoreringsfunktion.
2. Tryk på softkey'en MONITR (MONITR).
3. Tryk på softkey'en VIS.
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4. Tryk på en af softkey'ene for trend (DUAL (dobbelt), SpO2, eller PULSE (puls).
Tryk på softkey'en NEXT og derefter på softkey'ene HIST og AMP for at vælge
henholdsvis histogram (HIST) og amplitude (AMP).
5. Tryk på softkey'en ZOOM (ZOOM). Menuen Zoom vises.
6. Tryk på softkey'en TID for at scrolle i den viste trendtidsskala, indtil det ønskede
interval nås. Softkey'en TID scroller gennem intervaller på 48, 36, 12, 8, 4, 2 og
1 time, og derefter intervaller på 30 og 15 minutter og 40 og 20 sekunder.
Figur 53. Skærmbilledet med BPM-trenddata, 1 times trend

Bemærk:
Trenddisplays for hhv. 20 sekunder og 40 sekunder er i tabelform. Nedenstående display
begynder i den normale responsfunktion (venstre side af displayet) og skifter til hurtig
responsfunktion.

7. Tryk på sofkey'en SKALA for at at vælge den ønskede skala for trendamplitude.
Hvis der trykkes på softkey’en SKALA for at gå gennem den viste
trendamplitudeskala, hhv. ±5 punkter, ±10 punkter, ±15 punkter, ±20 punkter,
±25 punkter, ±30 punkter, ±35 punkter, ±40 punkter og ±50 punkter over og
under datapunktet under markøren. Standardindstillingen for trendskalaens yakse i saturationsgrafen er fra 10 til 100, hvis der ingen data er under markøren.
Standardindstillingen for trendskalaens y-akse i pulsfrekvensgrafen er fra 5 til 250,
hvis der ingen data er under markøren.
Figur 54. Trenddatahistorik, skaleret

8. Tryk på sofkey'en AUTO (auto) for at at vælge den ønskede forudindstillede
datapunktamplitude. Et tryk på softkey'en AUTO (auto) forudindstiller de
grafiske trenddatas amplitude. Den maksimale trenddatapunktværdi
afrundes opad til nærmeste multiplum af ti og vises øverst på grafen.
Minimum trenddatapunktværdien afrundes opad til nærmeste multiplum af
ti, og der trækkes endnu ti fra resultatet, og værdien vises nederst på grafen.
9. Tryk på softkey'en BACK for at vende tilbage til menuen MONITR (MONITR).
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Sletning af trenddata
Sådan slettes trenddata
1. Tryk på softkey'en TREND (TREND), mens oximetret befinder sig i normal
monitoreringsfunktion.
2. Tryk på softkey'en MONITR (MONITR).
3. Tryk på softkey'en SLET og dernæst NEJ og AFSLUT for at lukke denne funktion
uden at slette trenddataene.
Bemærk:

Alle trenddata fjernes, når softkey'en SLET trykkes ned, og oximetret udsender tre bip.
4. Tryk på softkey'en JA.

Håndtering af data for OxiMax™ pulsoximetrisensor
Forstå sensormeddelelserne
OxiMax pulsoximetrisensormeddelelserne vises, når oximetret registrerer
en ny sensor, eller når oximetret ikke kan vise saturationsdata.
Sensortypemeddelelse
Når en OxiMax pulsoximetrisensor sluttes til oximetret, vises meddelelsen
”SENSORTYPE:...” i fire til seks sekunder nederst i skærmen. Meddelelsen angiver
den type (model) OxiMax pulsoximetrisensor, der er tilsluttet til oximetret.
Figur 55. Skærmbilledet for meddelelse om sensortype

Meddelelse om sensordatatype
Når en OxiMax pulsoximetrisensor uden nogen tidligere lagrede patientdata
tilsluttes til oximetret, vises en “SENSORTYPE: . . .” -meddelelse kortvarigt nederst
i oximetrets skærm, efter meddelelsen om sensortype er blevet vist. Meddelelsen
angiver oximetrets aktuelle datatypeindstilling, der anvendes til at skrive data til
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OxiMax pulsoximetrisensoren. De mulige datatypeindstillinger er EVENT/SpO2
og EVENT/SpO2+BPM.
Figur 56. Skærmbillede for meddelelse om sensortypedata

Sensorjournaltypen skal indstilles, før OxiMax pulsoximetrisensoren tilsluttes til
oximetret. Der henvises til Håndtering af funktionen sensordatatype, side 77 for
oplysninger om indstillingen for sensordatatypen..
Sensortilstandsmeddelelser
Sensortilstandsmeddelelser angiver, at sensoren fungerer korrekt, men at
sensorplacering eller påsætningsmetode ikke er optimal for beregning af %SpO2.
Sensortilstandsmeddelelser fremkommer i rækkefølge efter vigtighed med
det højeste prioritetsniveau øverst. Der kan vises op til tre tilstandsmeddelelser
i skærmbilledet ”DÅRLIGT SIGNAL”.
Figur 57. Skærmbilledet for meddelelse om dårligt signal

Tryk på HJÆLP i tilstandsmeddelelsesdisplayet for forslag til korrigerende handlinger.
Følgende liste identificerer mulige tilstandsmeddelelser for sensorjustering.
• Sensor fra?
• Small Pulses (små pulsslag)
• Weak Signal (dårligt signal)
• Interferens
• For meg. inf.rødt lys
• High Pulse Amplitude (høj pulsamplitude)
Sensormeddelelser om korrigerende handlinger
Meddelelser om korrigerende handlinger er forbundet med typen af OxiMax
pulsoximetrisensor, der er tilsluttet til oximetret. Der kan vises op til fem meddelelser
om korrigerende handlinger. Det kan være nødvendigt med flere skærmbilleder for
at vise alle meddelelser. Når der er flere skærmbilleder, navigeres der mellem disse
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ved hjælp af softkey’ene NÆSTE, TILB. og AFSLUT. Nedenstående liste omfatter
mulige forslag til korrektion.
• Alternate Site? (nyt sted?)
• Cover Sensor Site? (tildæk sensorsted?)
• Ear/Forehead Sensor? (øre-/pandesensor?)
• Nasal/Ear Sensor? (næse-/øresensor?)
• OXIMAX selvklæbende sensor
• Secure Cable (fastgør kabel)
• Headband (hovedbånd)
• Warm Site (varmt sted)
• Bandage Assembly (bandagesamling)
• Nail Polish (neglelak)
• SENSOR TOO TIGHT? (sensor for stram?)
• Reposition Sensor (Omplacer sensor)
• ISOLATE INTERFERENCE SOURCE (Isolér interferenskilde)
• CLEAN SENSOR SITE (rengør sensorsted)
For at fjerne meddelelserne skal de korrigerende handlinger gennemses, og der
skal tages de korrekte skridt til at afhjælpe tilstanden, hvorefter softkey'en AFSLUT.
Når meddelelsen er lukket, vises sensormeddelelsesskærmen ikke igen, før der
opstår en ny tilstand.
Figur 58. Skærmbillede for korrigerende handlinger

Aktivering eller deaktivering af funktionen sensormeddelelse
Indstillingsdisplayet for meddelelser om OxiMax pulsoximetrisensor giver mulighed
for ataktivere eller deaktivere funktionen for sensormeddelelser. Når funktionen
deaktiveres, vises hverken meddelelsen ”SENSOR MEDDELER IKKE” eller
meddelelsen ”FORESLÅET HANDLING”.
1. Tryk på softkey'en OPSÆT., mens oximetret er i normal monitoreringsfunktion.
2. Tryk på softkey'en SENSOR.
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3. Tryk på softkey'en MSG (medd.).
Figur 59. Skærmbilledet for aktivering af sensormeddelelser

4. Tryk på justeringsknappern (op eller ned) under ALARMAFBRYDER-knappen
på oximeteret for at slå AKTIV-meddelelsen til/fra.
5. Tryk på softkey'en AFSLUT.

Sådan bruges sensorhændelsesjournaler
Oversigt over sensorhændelsesjournal
ADVARSEL
Pulsoximetrisensoren ekstrapolerer fra den dato og det tidspunkt, der angives af
Nellcor OxiMax N-600x pulsoximeter, når sensoren registrerer hændelsesdata.
Præcisionen for dato/tid afhænger af indstillingen for dato/tid på pulsoximetret.
Indstil pulsoximeterets dato og tid korrekt, før en hændelsesaktiveret sensor tilsluttes,
for at sikre dig, at angivelsen af dato og tid forbliver korrekt, så længe sensoren er
tilsluttet. Da en sensor med sensorhændelsesdata kan flyttes fra et oximeter til et
andet, kan uoverensstemmelser i dato og tidspunkt mellem oximetrene og
sensorhændelsesdataene indvirke på den rækkefølge, hvormed sensorhændelsesdataene
vises. For at undgå dette mulige problem skal alle oximetre på et hospital indstilles, så
klokkeslættet passer.
Sensordata

OxiMax selvklæbende pulsoximetrisensorer kan lagre patientalarmhændelsesdata.
Sensorhændelsesjournalen muliggør, at alarmhistorikdataene kan følge patienten
på sensorens hukommelseschip til hurtig vurdering alle de steder, hvor der bruges
OxiMax oximetre.
Patientdata (alarmhændelse) lagres i hukommelseschippen i selvklæbende OxiMax
pulsoximetrisensorer (kun sensorer til brug til en enkelt patient). Alarmhændelsesdata
lagres (registreres) med de grænseindstillinger, der blev anvendt på
hændelsestidspunktet i oximetret. Disse hændelser kan vises på det næste
OxiMax oximeter, når patienten flyttes til et andet sted.
Sensorhændelsesjournal

En hændelse indtræffer, når %SpO2-værdien overskrider enten den øvre eller den
nedre alarmgrænse i mindst 15 sekunder. Alarmhændelser grupperes og registreres
på hukommelseschippen hvert femte minut. Det maksimale antal hændelser, der
kan lagres i en OxiMax pulsoximetrisensor er typisk 100.
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Hændelsesdata kan kun vises, når en OxiMax pulsoximetrisensor, der indeholder
patientalarmdata (hændelsesdata), er tilsluttet et OxiMax N-600x pulsoximeter
med SENSOR aktiveret. Hændelsesdata er beregnet til at vise patienthændelser
fra tidligere behandlingssteder eller transport (historik), mens oximetertrenddata
bruges til at vise data eller hændelser for en patient, der overvåges på tidspunktet.
Oximetrets indikator for SENSORHÆNDELSESJOURNAL lyser, når en OxiMax
pulsoximetrisensor med hændelsesdata tilsluttes til oximetret.
Registrering og visning af sensorhændelsesjournalen er kun mulig på OxiMaxkompatible monitorer med SENSOR aktiveret. OxiMax-sensorer kan fungere med
monitorer med ældre teknologi men funktionen for sensorhændelsesjournal er ikke
tilgængelig.
Se N-600x Reparationshåndbog for specifikke instruktioner i, hvordan man
deaktiverer lagring af sensorhændelsen registreret i en OxiMax pulsoximetersensor.
Håndtering af funktionen sensordatatype
I skærmbilledet In-Sensordatatype (sensordatatype) justeres typen af trenddata for
patientalarmhændelser, der skal registreres i en OxiMax pulsoximetrisensor. OxiMax
pulsoximetrisensorer kan indstilles til enten at registrere “SpO2” eller “SpO2+BPM.”
Bemærk:
Datatypen for OxiMax pulsoximetrisensor kan kun indstilles, når sensoren ikke er sluttet til
oximetret.

Sådan vælges sensordatatype
1. Tryk på softkey’en OPSÆT. med tændt oximeter og ingen kabler tilsluttet til SpO2
OxiMax-sensorporten.
2. Tryk på softkey'en SENSOR.
3. Tryk på softkey’en DATA.
Bemærk:
Indstillingerne for OxiMax sensordatatypen vises på oximetrets skærm. Hvis ingen sensor er
tilsluttet, vises begge sensortyper og alle valgmulighederne for hver sensor. Hvis en sensor
er tilsluttet, vises kun sensordatatypen for den pågældende sensor.
Figur 60. Skærmbillede for idenficering af sensordatatype

4. Brug softkey’en VÆLG til at skifte mellem SENSOR-R (sensor indeholder en
read-only-chip) og SENSOR-RW.(sensor indeholder en read/write-chip).
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Bemærk:
SENSOR-R understøtter alle aktuelle OxiMax pulsoximetrisensorer. SENSOR-RW-funktionen
er kun egnet til OxiMax pulsoximetrisensorer med en read/write-chip.

Tryk på justeringsknapperne (op eller ned) under ALARMAFBRYDER-knappen
på oximetret for at vælge sensordatatypen. Der er følgende valgmuligheder for
SENSOR-R og SENSOR-RW:
• SPO2
• SPO2+BPM
• DEFAULT (standard)
5. Tryk på softkey'en AFSLUT for at indstille sensortypen.
Sådan vises sensorhændelsesjournaler
Gå ind i patientalarmdataene med patientsensoren tilsluttet til oximetret.
1. Tryk på softkey'en TREND fra hovedmenuen.
2. Vælg softkey'en SENSOR.
3. Få vist sensorhændelsesjournalen enten i grafisk form (GRAPH (graf )) eller
i en oversigtstabel (TABLE (tabel)).
Bemærk:
Når sensorhændelsesjournaltypen er indstillet i OxiMax pulsoximetrisensoren, og
hændelsesdataene er lagret i sensoren, kan sensorhændelsesjournaltypen ikke ændres.
Indstillingen af oximetertypen kan til enhver tid ændres.

Håndtering af ikke-grafisk sensorhændelsesjournaldata
Når en OxiMax pulsoximetrisensor, der indeholder patientalarmdata (kun sensorer
til brug med en enkelt patient), sluttes til oximetret, blinker indikatoren for
sensorhændelsesjournal på oximetrets frontpanel med en blinkefrekvens med
mellemprioritet for at angive, at den OxiMax pulsoximetrisensor, der er sluttet til
oximetret, indeholder patienthændelsesdata. Frontpanelet blinker i ca. 60 sekunder,
indtil OxiMax pulsoximetrisensoren frakobles, eller indtil brugeren henter
sensortrenddata ved at trykke på TREND, og dernæst SENSOR.
Sådan hentes tilgængelige sensorhændelsesjournaldata
1. Tryk på softkey'en TREND (TREND).
2. Tryk på softkey'en SENSOR. Der vises en tilsvarende “DATA IN SENSOR” meddelelse (Data i sensor) nederst på oximetrets skærm. Efter fire eller seks
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sekunder vender oximetret tilbage til hovedmenuen, hvis alle data fra sensoren
læses uden problemer.
Figur 61. Skærmbilledet for Data In Sensor (data i sensor)

Hvis der stadig læses data fra OxiMax pulsoximetrisensoren efter 4 til 6 sekunder,
vises meddelelsen READING TRENDS (læser trends), og det er muligt at annullere
handlingen.
Figur 62. Læsning af trends i skærmbilledet for Data In Sensor (data i sensor)

3. Vælg softkey'en ABORT (Annullér) for at standse indhentningen eller for at
få adgang til eller få vist yderligere data. Få vist sensorhændelsesjournaler
ved at gå ind i menuen TREND/SENSOR.
Lysdioden for SENSORHÆNDELSESJOURNAL lyser konstant, når
sensorhukommelsen er fuld og forbliver tændt, indtil OxiMax
pulsoximetrisensoren afbrydes.
Bemærk:
Hvis sensoren ikke indeholder data, eller hvis der ikke er registreret nogle data i sensorens
hukommelseschip i løbet af den foregående monitoreringssituation, er funktionen TREND/
SENSOR ikke tilgængelig. Der vises et eksempel på et hændelsesskærmbillede uden data
herunder. Meddelelsen slettes, når grafen eller oversigten lukkes.
Figur 63. Skærmbillede for sensorhændelser, grafisk historik, ingen data

Håndtering af grafisk sensorhændelsesjournaldata
Grafiske gengivelser af patientens hændelseshistorik er kun tilgængelige på OxiMax
pulsoximetrisensorer beregnet til en enkelt patient. Grafiske datapunkter er min.Brugerhåndbog
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eller max-%SpO2-værdi for hvert interval på 30 sekunder i løbet af en hændelse
(%SpO2 konstant under alarmgrænsen i mindst 15 sekunder), og de måles hvert 30.
sekund, indtil den aktuelle %SpO2-værdi er den samme som eller overstiger
alarmgrænsen.
Varigheden af en hændelse afhænger af antallet af datapunkter i hændelsen.
Hvert datapunkt gemmes hvert 30. sekund.
Hændelser ophører af en af følgende årsager:
•
•
•
•

%SpO2-værdien vender tilbage til en værdi på eller over alarmgrænsen
Manglende puls
OxiMax pulsoximetrisensor er frakoblet
OxiMax pulsoximetrisensor er fjernet fra patienten
Figur 64. Skærmbillede for sensorhændelser, grafisk historik, side 2 af 2

Datatypen (GRAPH (GRAF)) fremgår af grafikkens overskrift i det øverste venstre
hjørne. Antallet af viste hændelser og det samlede antal hændelser, der er registreret
i OxiMax pulsoximetrisensoren, vises til højre for overskriften (eksempel 2/2). Datoen
og tidspunktet for den viste hændelse vises øverst i midten af displayet og i det
øverste højre hjørne.
Den datatype, der vises på grafikken, vises til venstre for den lodrette akse (%SpO2).
Herunder vises værdiområdet (min./maks.) i løbet af en hændelse. Varigheden vises
under værdiområdet. Den lodrette akse på grafen viser størrelsesskalaen for de
grafiske data. Den vandrette akse har ingen betegnelse, men skaleres automatisk
for at kunne tilpasses til intervallerne på 30 sekunder i løbet af en hændelse.
Alarmgrænsen (lavere end SpO2-alarmgrænsen) vises ved hjælp af en vandret
stiplet linje hen over grafikken. Det første datapunkt er alarmgrænsen.
Hændelserne vises én ad gangen og én pr. grafik. Grafikker vises i kronologisk rækkefølge
med den seneste hændelse først, når displayet med grafiske sensorhændelser vælges.
Brugeren kan navigere mellem hændelser ved hjælp af de to softkeys længst
til venstre, der er mærket med pile, der peger henholdsvis til højre og venstre.
I begyndelsen af en hændelsesrække, hændelse et af to hændelser, er softkey’en
med pil til venstre tom, og i slutningen af en række, hændelse to af to hændelser,
er softkey’en med en pil til højre tom.
Det er også muligt at anvende JUSTERINGS-knapperne (op/ned) under
ALARMAFBRYDER-knappen på oximetrets panel til at navigere mellem hændelser.
Tryk på softkey’en TILB. For at vende tilbage til det tidligere TREND/SENSORundermenuniveau.
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Sådan vises sensorens hændelseshistorikdata
Når oximetret står i normal monitoreringsfunktion, kan sensorens
hændelseshistorikdata ses.
1. Tilslut en OxiMax pulsoximetrisensor med patientdata til oximetrets SpO2
sensorport og kabel.
2. Tryk på softkey'en TREND (TREND).
3. Tryk på softkey'en SENSOR.
4. Tryk på softkey’en GRAPH (GRAF).
Figur 65. Skærmbillede for sensorhændelser, grafisk historik, side 5

Bemærk:
Tryk på softkey'ene med pil til venstre og pil til højre for at bladre igennem siderne i
hændelsesgrafikken.
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5. Tryk på softkey'en AFSLUT.
Nedenfor vises en række hændelsesgrafikker for %SpO2 + BPM (saturation plus
pulsfrekvens) ”dobbeltvisning”. Dobbeltvisningen af grafikker er det samme
som en enkeltvisning af en trendgrafik, bortset fra at grafikkerne er komprimeret
vandret, så der er plads til både %SpO2- og pulsfrekvensgrafikkerne i den
samme hændelse.
Figur 66. Skærmbillede for sensorhændelser, grafisk historik: Skærm 1af 5

Figur 67. Skærmbillede for sensorhændelser, grafisk historik: Skærm 4 af 5

Figur 68. Skærmbillede for sensorhændelser, grafisk historik: Skærm 5 af 5

Sådan vises og udskrives en tabel med sensorens hændelsesdata
En tabel med hændelsesdata er en oversigt over alle hændelser, der er indlæst
i OxiMax pulsoximetrisensorens hukommelseschip.
1. Tryk på softkey'en TREND (TREND), mens oximetret befinder sig i normal
monitoreringsfunktion.
2. Tryk på softkey'en SENSOR.
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3. Tryk på softkey'en TABLE (TABEL) for at få vist dataene.
Figur 69. Skærmbilledet for oversigt over datahistorik: Januar 02

Figur 70. Skærmbilledet for oversigt over datahistorik: Januar 06

Titlen på tabellen findes i øverste venstre hjørne. Under tabeloverskriften ses en
tabel med seks kolonner med de tilsvarende kolonneoverskrifter. Hændelsesdata
vises i kronologisk rækkefølge med den seneste hændelse først i toppen af listen.
Der kan vises fire hændelser samtidigt. For at se flere hændelser skal man scrolle
vha. den relevante softkey under ikonerne med pil op og pil ned. Hver skærm
indeholder den seneste hændelsesskærm fra den foregående side og viser de
næste tre hændelser. Ikonerne med pil op eller pil ned ses kun, hvis det er muligt
at scrolle op eller ned. Hvis et pile-ikon er tomt, betyder det, at man befinder sig
i starten eller slutningen af tabellen.
4. Tryk på justeringsknapperne (op eller ned) under ALARMAFBRYDER-knappen
på oximeterpanelet for at flytte fra linje til linje i hændelsesoversigten.
5. Tryk på softkey'en UDSKR. for at udskrive de viste hændelsesdata.
6. Tryk på softkey’en TILB. For at vende tilbage til det tidligere TREND/SENSORundermenuniveau.
Sådan vises eller udskrives sensorens hændelseshistorikdata i tabelform
1. Se afsnittet Udskrivning af oximetrets trenddata, side 87 for oplysninger om
konfigurering af dataport og printer.
2. Tryk på softkey'en TREND (TREND), mens oximetret befinder sig i normal
monitoreringsfunktion.
3. Tryk på softkey'en SENSOR.
4. Tryk på softkey'en TABLE (TABEL) for at få vist dataene. Tryk på softkey'en UDSKR.
for at udskrive data.
5. Tryk på softkey'en TILB.

Brugerhåndbog

83

Håndtering af oximetridata

Tilslutningsmuligheder i dataporten
Oversigt
Patientdata kan udlæses gennem dataporten på bagsiden af OxiMax N-600x
pulsoximeter ved tilslutning til en pc eller seriel printer.
Når oximetret tilsluttes en printer eller pc, skal det sikres, at apparatet fungerer
korrekt, inden det anvendes til kliniske formål. Både oximetret og printeren eller
pc'en skal tilsluttes en vekselstrømsudgang med jordforbindelse. Oximetrets
protokol skal være indstillet til ASCII.
Printere eller computere der tilsluttes til oximetrets dataport, skal være godkendt i
henhold til standarden IEC 60950 -1: 2. udgave. Alle udstyrskombinationer skal
overholde de i standarden IEC 60601-1-1: 2000 anførte krav til medicinske elsystemer. Alle personer, der tilslutter en printer eller pc til dataudgangsporten,
konfigurerer et medicinsk system, og er derfor ansvarlige for, at systemet opfylder
kravene til medicinsk el-systemer i standarden IEC 60601-1-1: 2000 og kravene om
elektromagnetisk kompatibilitet i standarden IEC 60601-1-2. 2001 + A1: 2004.
Krav til dataport
Dataporten kan tilsluttes til en seriel printer eller en computer ved brug af et kabel med:
• et AMP-stik (AMP delnummer 747538-1),
• rørring (AMP delnummer 1-747579-2)
• kompatible stikben (AMP delnummer 66570-2).
Kablet bør ikke være mere end 7,6 m langt med RS-232-protokol eller 1.219,2 m langt
med RS-422-protokol. Det eksterne IT-udstyr skal være godkendt i henhold til
standarden UL 60950-1: 2007 eller IEC 60950-1: 2. udgave. Det kabel, der anvendes,
skal være forsynet med en armeret kappe, som er 100% isoleret, f.eks. et Beldenkabel (Belden delnummer 9609 eller 9616) eller lignende. Kappen skal have en
360 graders forbindelse til metalkappen på oximetret DB-15 stik og til stikket
på pc'en eller den serielle printer.
Forsigtig!
Kablet må ikke have skarpe knæk, da dette kan beskadige eller ødelægge kappen.

Der anvendes ikke hardware-flowstyring. Men i ASCII-formatet XON/XOFF
understøttes flowstyring.
Stikbensforbindelser til dataport
ADVARSEL
Fjernkommunikation kan mistes, hvis den serielle port, de analoge udgange eller
nurse call-linjerne kortsluttes.

• RS-232-format — Stikben 2, 3 og 5 transporterer data i RS-232 format. Ved konstruktion
af et RS-232-kabel skal der ikke tilføres en modstand, og kabellængden skal holdes på
maksimalt 7,6 m.
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• RS-422-format — Stikben 1, 4, 9 og 12 overfører data i RS-422-format. Ved konstruktion

af et RS-422-kabel skal der tilføres en modstand (120 ohm, 1/2 watt, 5%) mellem kablets
stikben 1 og 9, og kabellængden skal holdes på maksimalt 1.219,2 m. Den ende af kablet
der har modstanden monteret, tilsluttes til oximetret.

• Differentiel dataoverførsel — Stikben 3 og 4 (TxD+ og TxD-) udgør det differentielle
dataoverførselspar.

• Differentiel datamodtagelse — Stikben 1 og 2 (RxD+ og RxD-) udgør det differentielle
datamodtagelsespar.

Tabel 9. Signalstikbensforbindelser til dataport

Stikbensnummer

Signalnavn

1

RxD+ (RS-422 [+] indgang)

2

RxD_232 (RS-232 indgang)

3

TxD_(RS-232 udgang)

4

TxD+ (RS-422 [+] udgang)

5

Jordsignal (ingen jordforbindelse)

6

AN_SPO2 (analog udgang, saturation)

7

NC_NO (relælukning – nurse call, er normalt åben)

8

NC_NC (relælukning – nurse call, er normalt lukket)

9

RxD- (RS_422 [-] indgang)

10

Jordsignal (ingen jordforbindelse)

11

Nurse Call (RS-232-niveau--udgang)

12

TxD- (RS-422 [-] udgang)

13

AN_PULSE (analog udgang, pulsfrekvens)

14

AN_PLETH (analog udgang, plethysmografisk kurveform)

15

NC_COM (relælukning - nurse call, fælles ledning)

Figur 71 illustrerer stikbenenes placering set fra bagpanelet. Den ledende kappe
er jordet, når den er tilsluttet en pc eller en printer.
Figur 71. Placering af dataportens stikben
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Kommunikation med dataport
Sådan etableres der kommunikation til dataporten
1. Baud-rate og protokol på OxiMax N-600x pulsoximeter serieporten indstilles
i skærmbilledet SERIEL PORT-OPSÆT.
2. Tryk på softkey'en OPSÆT., mens oximetret er i normal monitoreringsfunktion.
3. Tryk på softkey’en NÆSTE to gange og dernæst på softkey’en COMM (KOMM).
4. Tryk på softkey'en VÆLG.
Figur 72. Skærmbilledet Seriel port-opsæt, valg af baud-rate protokol

5. Tryk på justeringsknapperne (op) eller (ned) for at vælge den ønskede protokol.
Indstillingerne for protokol for OxiMax N-600x pulsoximeter er forskellige fra
indstillingerne i oximetre med SPD-funktionen aktiveret. Fabriksstandardprotokollen
er ASCII. Se Kommunikationsprotokol, kompatibilitet og udgang, side 86.
Tabel 10. Kommunikationsprotokol, kompatibilitet og udgang

Kommunikationsprotokoller

N-600x med
firmware op til 2.0
Standard baud-rate

N-600x med firmware op til 2.0 og derover
Standard baud-rate

Udgang omfatter
SPD-datafelter

9600

9600

Ja1

19200

19200

Ja

GRAPH (graf-format)

9600

Ikke relevant

Nej

OXINET

9600

Ikke relevant

Nej

ASCII
CLINICAL

PHILIPS (VueLink)

19200

Benyt kun 19200

Nej

SPACELBS (Spacelabs)

9600

Ikke relevant

Nej

MARQ (GE Marquette)

9600

Ikke relevant

Nej

DATEX (Datex-Ohmeda)

2400

Ikke relevant

Nej

115200

Ja

SPD ud

Ikke relevant

Standard

Tilgængelig:
19200, 57600, 115200

1

Ikke tilgængelig ved tidstro output

6. Tryk på softkey'en VÆLG.
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Bemærk:
Når SPD er aktiveret, indeholder protokollerne Clinical og SPDout oplysninger om SPD.
Resultaterne kan ikke forudsiges for host-systemer uden opgraderinger til understøtning
af de ekstra SPD oplysninger. Se Tabel 10: Kommunikationsprotokol, kompatibilitet og udgang,
på side 86.

7. Tryk på justeringsknapperne (op eller ned) under ALARMAFBRYDER-knappen på
oximeterpanelet for at vælge den ønskede baud-rate, såfremt den er forskellig fra
standarden for den ønskede protokol.
8. Tryk på softkey'en AFSLUT.

Oplysninger om data-output
Udskrivning af oximetrets trenddata
Se i servicemanualen eller kontakt den tekniske serviceafdeling hos Nellcor på +1
800 63 55 26 7 eller den lokale Nellcor-repræsentant.
Tidstro output
Der sendes konstant realtid patientdata til dataporten på bagsiden af oximetret.
Patientdata kan udlæses gennem dataporten ved at tilslutte oximetrets dataport
til en pc eller seriel printer. Ved overførsel af et tidstro output til en printer eller pc
vises en ny række data hver 2. sekund. Kolonneoverskrifter vises eller udskrives efter
hver 25. linje, eller hvis en af værdierne i kolonneoverskriften ændres. Aflæsningerne
vises i intervaller af 1 sekund.
Bemærk:
Hvis der ikke overføres uddata, skal der slukkes og tændes for oximetret, eller der skal sendes
en XON-kommando (Ctrl-q) for at nulstille oximeter, hvis den er tilsluttet en pc.
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Tidstro output-datafelter

Her er et eksempel på tidstro data-output.
Figur 73. Eksempel på realtid dataudskrift (SPD ikke aktiveret)

1. Kolonneoverskrifter — For hver 25 linjer data indsættes en kolonneoverskrift.
Der vises en kolonneoverskrift, når en værdi inden for en kolonneoverskrift
ændres. Eksemplet ovenfor viser tre forskellige kolonneoverskrifter. Startende
fra øverste række er der 25 linjer, inden den anden række kolonneoverskrift
udskrives. Kolonneoverskriften for tredje kolonne i Figur 73 vises, når brugeren
ændrer den nedre alarmgrænse for SpO2 (ændres fra 85 til 80 procent).
Figur 74. Eksempel på standardkolonneoverskrifter

2. Datakilde — Dataene i den markerede boks viser oximetrets modelnummer,
i dette tilfælde OxiMax N-600x pulsoximeter.
Figur 75. Placering af modelnummer i kolonneoverskrifterne

88

Brugerhåndbog

Tilslutningsmuligheder i dataporten

3. Firmwareversion — Det næste datafelt viser firmwareversionen (version 2.0.4.0)
og et firmwareverifikationsnummer (CRC: XXXX). Disse numre må ikke ændre sig
under normal drift.
Figur 76. Placering af firmwareversion i kolonneoverskrifterne

Bemærk:
Numrene ændres måske som følge af eftersyn og opgradering af oximetret.

4. Alarm Limits — Det sidste datafelt i øverste linje angiver de øvre og nedre
alarmgrænser for SpO2 og for pulsfrekvensen (PR-grænse). I eksemplet er
den nedre alarmgrænse for SpO2 85%, og den øvre alarmgrænse er 100%.
Alarmgrænserne for pulsfrekvens er 40 og 170 BPM. SatSeconds alarmgrænsen
(100SAT-S) viser indstillingen for SatSeconds-alarmen. I dette eksempel er
SatSeconds sat til 100.
Figur 77. Placering af alarmgrænser i kolonneoverskrifterne

5. Monitoreringsfunktion — Det første felt i den anden linje angiver
monitoreringsfunktionen (VOKSEN eller NEONATAL).
Figur 78. Placering af monitoreringsfunktion i kolonneoverskrifterne

6. Responsfunktion — Det andet felt i den anden linje angiver alarmgrænsen og
SpO2-responsfunktion (NORMAL eller HURTIG) for SatSeconds.
Responsfunktionen kan påvirke SPD-alarmen. Responsfunktionen kan påvirke
SPD-alarmen.
Figur 79. Placering af SpO2 og responsfunktion i kolonneoverskrifterne

7. Datakolonneoverskrifter — De faktiske kolonneoverskrifter vises i den sidste
række i linjen med kolonneoverskrifter.
Figur 80. Placering af datakolonneoverskifter
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8. Patientdata — Disse data vises i skemaet fra venstre mod højre.
- Tidspunktet for registrering af patientdata
- %SpO2 værdi
- Den aktuelle pulsfrekvens (slag pr. minut)
- Den aktuelle pulsamplitude (PA)
- Oximetrets driftsstatus
a. Time — Kolonnen TID viser værdien af det realtid ur.
Figur 81. Placering af dato og klokkeslæt

b. Patientdata — Parameterværdier vises umiddelbart under overskriften for hvert
parameter. I dette eksempel er %SpO2 100, og pulsfrekvensen er 190 slag pr. minut.
Tegnet “*”, som vises ud for 190, angiver, at 190 slag pr. minut ligger uden for de
alarmgrænser for pulsfrekvens, der er angivet i øverste række. Hvis et parameter
ikke har data tilknyttet, vises tre tankestreger (- - -). PA repræsenterer
pulsamplitudeværdien, hvor tallet kan ligge mellem 0 og 254. Der er ingen
alarmparametre for denne værdi. Værdien kan anvendes som trenddata til at angive
en ændring i pulsmængde, relativ pulsstyrke eller blodcirkulation.
Figur 82. Placering af patientdata

Bemærk:
Hvis sensoren frakobles, vises der tre tankestreger [- - -] på pladsen for patientdata
i displayet eller udskriften.
c. Driftsstatus— Statuskolonnen angiver oximetrets alarmtilstande og driftsstatus.
I dette eksempel angiver ”PH” (puls høj), at den øvre alarmgrænse for pulsfrekvensen
er overskredet. Der kan vises op til fire koder samtidigt i statuskolonnen.
Figur 83. Placering af data for driftsstatus

Tabel 11. Forklaring af statuskoder
Kode
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Forklaring

AO

Alarm afbrudt

AS

Alarmafbryder

BU

Batteri i brug

LB

Lav batteristand
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Tabel 11. Forklaring af statuskoder
Kode

Forklaring

LM

Manglende puls med signalartefakter

LP

Manglende puls

ID

Signalartefakter detekteret

MO

Signalartefakter

PH

Øvre alarmgrænse for pulsfrekvens

PL

Nedre alarmgrænse for pulsfrekvens

PS

Pulssøgning

SH

Øvre alarmgrænse for saturation

SL

Nedre alarmgrænse for saturation

SD

Sensor frakoblet

SO

Sensor fra

Forsigtig!
Signalartefakter, der er sekundære for en række eksterne faktorer, kan have en negativ effekt
på tilstedeværelsen eller nøjagtigheden af de viste oximeterværdier.

Brug af Nurse Call-interface
Funktionen Nurse Call
ADVARSEL
Nurse Call-funktionen må ikke anvendes som primær alarmeringskilde. Pulsoximetrets
lydalarmer og visuelle alarmer er sammen med kliniske tegn og symptomer de
primære alarmeringskilder for læger og sygeplejersker i tilfælde af en alarmtilstand.
ADVARSEL
Nurse Call-funktionen i OxiMax N-600x pulsoximeter er aktiv, når oximetret er
tilsluttet en vekselstrømkilde eller kører på batteristrøm. Nurse Call-funktionen virker
dog ikke, når pulsoximetrets alarmer er afbrudt.

OxiMax N-600x pulsoximeter Nurse Call-funktion giver plejepersonalet mulighed
for at fjernovervåge patientalarmerne og arbejder sammen med hospitalets eget
tilkaldesystem. Der opnås adgang til funktionen via stikben 7, 8, 10, 11 eller 15 i
dataporten som vist i Figur 71 på side 85.
Oximetret er udstyret med to forskellige slags Nurse Call-interface: RS-232 og
relælukning. RS-232-Nurse Call-funktionen virker kun, når oximetret er tilsluttet
vekselstrøm eller kører på batteristrøm. Den relæbaserede Nurse Call-funktion
er til rådighed, når oximetret kører på vekselstrøm eller batteristrøm.
Når funktionen er aktiveret, angiver lydalarmer fjernplaceringen. Hvis lydalarm
er slået fra eller afbrudt, afbrydes Nurse Call-funktionen ligeledes.
Stikben 11 på dataporten er RS-232-niveauets Nurse Call-signal, og stikben 5 eller
10 er jord ( Se Figur 71 på side 85). Når der ikke er en alarmtilstand, er spændingen
mellem stikben 10 og 11 -5 volt jævnstrøm til -12 volt jævnstrøm, eller +5 volt
Brugerhåndbog
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jævnstrøm til +12 volt jævnstrøm, afhængigt af den valgte indstilling vha. softkey
(enten NORM+ (NORM+) eller NORM- (NORM-)). Når en lydalarm går i gang, bytter
udgangsspændingen mellem strikben 5 og 11 polaritet.
Stikben 7 og 15 udgør et relæ, der lukker, når oximetret afgiver en lydalarm. Stikben
8 og 15 udgør et relæ, der åbner, når apparatet afgiver en lydalarm. Stikben 15 er
almindeligt, stikben 7 er normalt åbent, og stikben 8 er normalt lukket. Se
Indgangseffekt for nurse call-interface, side 130 for angivelser.
Tabel 12. Stikbenenes tilstand i Nurse Call-relæet
Stikben

Ingen alarm eller alarm
slukket.

Lydalarm

Oximeter slukket

7 NO

Åben

Lukket

Lukket

8 NC

Lukket

Åben

Åben

Nurse Call-funktionen skal afprøves før brug på hospitalet og efter hver opsætning
af OxiMax N-600x pulsoximeter på et sted, der anvender Nurse Call. Hvis en OxiMax
pulsoximetrisensor, der er tilsluttet til oximetret, ikke er tilsluttet til en patient, vises
der nuller på displayet, og oximetret forbliver i pulssøgningsfunktionen i 5 sekunder,
hvorefter oximetret viser tre dashes [ - - - ] i skærmbilledets område for %SpO2 og
pulsfrekvens. En måde at afprøve Nurse Call-funktionen på kan f.eks. være at skabe
en alarmtilstand (f.eks. ved at afbryde en sensor), hvorefter det kan kontrolleres,
om det pågældende steds Nurse Call-system aktiveres.

Indstilling af Nurse Call RS-232-polaritet
Nurse Call-polariteten kan indstilles til et positivt signal (NORM +) eller et negativt
signal (NORM-) for et oximeters alarmtilstand.
Sådan indstilles Nurse Call-polariteten
1. Tryk på softkey'en OPSÆT., mens oximetret er i normal monitoreringsfunktion.
2. Tryk på softkey’en NÆSTE to gange og dernæst på softkey’en NCALL (NCALL).
Figur 84. Skærmbillede for Nurse Call-polaritet

3. Tryk på softkey’en NORM+ (NORM+), ELLER tryk på softkey’en NORM- (NORM-).
4. Tryk på softkey'en AFSLUT.

92

Brugerhåndbog

Beregning af analog udgangsspænding

Beregning af analog udgangsspænding
Dataporten på OxiMax N-600x pulsoximeter skaber en analog udgangsspænding
mellem stikben 6, 13, 14 og jord (stikben 10), som kan anvendes til at kalibrere
oximetre som f.eks. en strimmelskriver. Spændingen svarer til den aktuelle værdi for
et specifikt målt parameter. Spændingsdifferentialet ændrer sig proportionelt fra
0,0 til +1,0 volt jævnstrøm i takt med, at stikbenets parameter ændrer sig hen over
hele sit værdiområde. Når den aktuelle SpO2-værdi f.eks. ændrer sig fra 0 til 100%,
ændrer spændingen fra stikben 6 til jord (stikben 10) sig fra 0,0 til +1,0 volt
jævnstrøm. En spænding på 0,94 V angiver en aktuel SpO2-værdi på 94.
Tabel 13. Analoge stikbensforbindelser
Stikben
6

Parameter
Saturation

Parameterområde
0 - 100%

13

Pulsfrekvens

0 -250 slag pr. minut

14

Kurveform

0 - 254 PAU

Sådan indstilles den analoge udgangsspænding
1. Tryk på softkey'en OPSÆT.
2. Tryk på softkey'en NÆSTE tre gange.
3. Tryk på softkey’en ANALOG.
Figur 85. Skærmbilledet for analog spænding

a. Indstillinger for VOLT — Hvis der vælges ”0 VOLT” eller ”1 VOLT”, fremkommer
spændingen ved stikben 6, 13, eller 14, som refereret af jordstikben 5 og 10.
b. Indstillingen TRIN — Hvis der vælges TRIN, stiger spændingen fra 0,0 til 1,0 V i trin
på 1/10 V, hvor hvert trin varer mindst 1 sekund.

4. Tryk på softkey'en TILB.
Nellcor anbefaler, at en uddannet servicetekniker kalibrerer den tilsluttede enhed
som beskrevet i N-600x Reparationshåndbog.
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pulsoximetrisensorer og tilbehør
Oversigt
ADVARSEL
Pulsoximetrisensoren ekstrapolerer fra den dato og det tidspunkt, der angives af Nellcor
OxiMax N-600x pulsoximeter, når sensoren registrerer hændelsesdata. Præcisionen for
dato/tid afhænger af indstillingen for dato/tid på pulsoximetret. Indstil pulsoximeterets
dato og tid korrekt, før en hændelsesaktiveret sensor tilsluttes, for at sikre dig, at
angivelsen af dato og tid forbliver korrekt, så længe sensoren er tilsluttet. Da en sensor
med sensorhændelsesdata kan flyttes fra et oximeter til et andet, kan uoverensstemmelser
i dato og tidspunkt mellem oximetrene og sensorhændelsesdataene indvirke på den
rækkefølge, hvormed sensorhændelsesdataene vises. For at undgå dette mulige problem
skal alle oximetre på et hospital indstilles, så klokkeslættet passer.

OxiMax N-600x™ pulsoximeter registrerer patientens SpO2-hændelseshistorik i
sensorens hukommelseschip, hvorved patientens hændelseshistorik kan følge med
patienten rundt på hospitalet. Dette gør det muligt for plejepersonalet at spore
patienthændelser under transport eller i det tidligere plejeområde. Denne funktion
er kun tilgængelig, når der anvendes selvklæbende OxiMax™ pulsoximetrisensorer
til brug med en enkelt patient.
Forsigtig!
Dissesensorer er kun beregnet til anvendelse på en enkelt patient. En selvklæbende
pulsoximetrisensor indeholdende sensortrenddata må ikke overføres fra en patient til en
anden patient. Hvis dette sker, kan det betyde, at data fra den første patient indgår i
evalueringen af den anden patient, eftersom de registrerede SpO2 hændelseshistorikdata
ikke kan skelne mellem hændelser indsamlet fra flere patienter.

OxiMax™ pulsoximetrisensorer
Valg af OxiMax™ pulsoximetrisensor
ADVARSEL
Brugsanvisningen til OxiMax pulsoximetrisensoren samt alle advarsler og anvisninger
skal nøje læses inden brug.
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ADVARSEL
Brug kun OxiMax pulsoximetrisensorer og pulsoximetrikabler, der er godkendt af
Nellcor, ved tilslutning til OxiMax-sensorstikket. Tilslutning til andre kabler eller
sensorer indvirker på sensordataenes nøjagtighed, hvilket kan føre til ukorrekte
resultater.
ADVARSEL
Beskadigede OxiMax pulsoximetrisensorer eller pulsoximetrikabler må ikke anvendes.
Sensorer med blotlagte optiske komponenter må ikke anvendes.
ADVARSEL
Kabler, der er beregnet til computerbrug, må ikke tilsluttes til oximetrets sensorport.
ADVARSEL
Forkert applikation eller for langvarig applikation af en SpO2 OxiMax
pulsoximetrisensor kan forårsage vævsbeskadigelse. Sensorstedet skal efterses
regelmæssigt som anført i Brugsanvisningen.til sensoren.
ADVARSEL
Pulsoximetret må ikke løftes i pulsoximetrikablet eller elkablet, da der er risiko for,
at disse hives ud af pulsoximetret, hvilket kan medføre, at dette falder ned over
patienten.
ADVARSEL
Pulsoximetrimålinger og pulssignaler kan blive påvirket af visse omgivende
miljøforhold, forkert anvendelse af sensorer og visse patienttilstande.
ADVARSEL
OxiMax pulsoximetrisensoren må ikke lægges i væske, og der må ikke spildes på den.
Forsigtig!
Fejlmeddelelsen om afbrudt sensor og den tilknyttede alarm angiver, at sensoren enten
er afbrudt, eller at ledningsforbindelsen er defekt. Kontrollér sensorforbindelsen, og udskift
om nødvendigt OxiMax pulsoximetrisensoren, pulsoximetrikablet eller begge.
Forsigtig!
OxiMax pulsoximetrisensorer med selvklæbende egenskaber er kun beregnet til anvendelse
på en enkelt patient. En sensor med sensortrenddata må ikke overføres fra en patient til
en anden patient. Hvis dette sker, kan det betyde, at data fra den første patient indgår i
evalueringen af den anden patient, eftersom de registrerede SpO2 hændelseshistorikdata
ikke kan skelne mellem hændelser indsamlet fra flere patienter.
Bemærk:
Fysiologiske forhold, medicinske procedurer eller udvendige stoffer, der kan forstyrre
pulsoximetrets evne til at foretage og vise målinger, omfatter bl.a. dysfunktionelt
hæmoglobin, arterielle farvestoffer, nedsat perfusion, mørkt pigment og udvendigt påført
farve, som f.eks. neglelak, hårfarve eller pigmenteret creme.

Kontakt Nellcors tekniske serviceafdeling på +1 800 63 55 26 7 eller den lokale
Nellcor-repræsentant for at rekvirere sensorpræcisionsgitterliste med alle OxiMax
pulsoximetrisensorerne til brug med OxiMax N-600x pulsoximeter.
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Ved valg af OxiMax pulsoximetrisensor skal der tages højde for patientens vægt og
aktivitetsniveau, perfusionstilstrækkeligheden, mulige sensorsteder, behovet for sterilitet
og monitoreringens forventede varighed. Yderliger oplysninger fås ved at læse OxiMax™
Pulsoximetrisensormodeller og patientstørrelser eller kontakte den lokale Nellcorrepræsentant. Der henvises til Forhold af betydning for OxiMax™ pulsoximetrisensorens
ydelse, side 104 for yderligere oplysninger om sensorens ydelse.
Tabel 14. OxiMax™ Pulsoximetrisensormodeller og patientstørrelser
OxiMax™ pulsoximetrisensor

Model

Patient
størrelse

Max-Fast™ pandesensorer

MAX-FAST®

>10 kg

OxiMax™ pulsoximetrisensor (steril, kun til engangsbrug)

MAX-N

<3 eller >40 kg

MAX-I

3-20 kg

MAX-P

10-50 kg

MAX-A

>30 kg

MAX-AL

>30 kg

MAX-R

>50 kg

Durasensor™ fingerclips-sensor (kan genanvendes, ikke steril)

DS-100A

>40 kg

Oxiband™ genanvendelig sensor (kan genanvendes, med
klæbemateriale, ikke steril)

OXI-A/N

<3 eller >40 kg

OXI-P/I

3-40 kg

OxiCliq™-sensorer (sterile, kun til engangsbrug)

P

10-50 kg

N

<3 eller >40 kg

I

3-20 kg

A

>30 kg

Dura-Y™-sensor til placering flere steder (kan genanvendes,
ikke steril)

D-YS

>1 kg

D-YSE

>30 kg

Bruges sammen med Dura-Y-sensor:

D-YSPD

3-40 kg

Softcare™ ikke-klæbende sensor (til brug med en enkelt
patient, præmaturt spædbarn)

SC-PR

<1,5 kg

Softcare™ ikke-klæbende sensor (til brug med en enkelt
patient, nyfødt)

SC-NEO

1,5-5 kg

Softcare™ ikke-klæbende sensor (til brug med en enkelt
patient, voksen)

SC-A

>40 kg

Øreclips (genanvendelig, ikke steril)
Pedi-Check™ pædiatrisk stikprøveclips (genanvendelig, ikkesteril)

Pulsoximetrikablet DOC-10 forbinder OxiMax N-600x pulsoximeter med patientens
OxiMax pulsoximetrisensor.
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OxiMax™ pulsoximetrisensorens funktioner
OxiMax pulsoximetrisensorernes funktioner afhænger af version og type
(selvklæbende, genbrug og genanvendelig). Revisionsniveauet for en OxiMax
pulsoximetrisensor kan ses på sensorstikket.
Tabel 15. OxiMax Sensorfunktioner
Selvklæbende
sensorer

Genbrugs
sensorer

Version
B

Version
B

Funktion

Genanvendelige
sensorer
Version
A

Version
B

OxiMaxsensorhændelsesjournal

Ja

Nej

Nej

Nej

Sensormeddelelser

Ja

Ja

Nej

Ja

Meddelelse om sensor-id

Ja

Ja

Ja

Ja

Afprøvning af biokompatibilitet
OxiMax pulsoximetrisensorer er afprøvet for biokompatibilitet i henhold til ISO
10993-1, Biological Evaluation of Medical Devices, Part 1: Evaluering og afprøvning.
OxiMax pulsoximetrisensorerne opfylder de krav, der er opstillet i den anbefalede
biokompatibilitetstest, og opfylder dermed kravene i ISO 10993-1.

Ekstraudstyr
Oversigt
Som ekstraudstyr til OxiMax N-600x pulsoximeter fås blandt andet forskellige former
for monteringsudstyr, en bæretaske og en kurv til utensiler. Der henvises til Nellcors
website, eller kontakt Nellcors tekniske serviceafdeling på +1 800 63 55 26 7 eller din
lokale Nellcor-repæsentant for oplysninger om dette tilbehør.
http://www.nellcor.com/

•
•
•
•
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GCX-adapterplade. Se side 99.
GCX Vægmonteringsarm og kanal. Se side 100.
GCX-rullestativ. Se side 101.
Polstret bæretaske. Se side 102.
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GCX-adapterplade.
Bestil en adapterplade hos Nellcor. Adapterpladen passer til de standard GCXmonteringsbeslag, der fås i handelen, og anvendes til at montere oximetret til
et vægbeslag eller et rullestativ.
Adapterpladen fastgøres til bunden af oximetret som vist. Yderligere anvisninger
i montering af pladen på GCX-beslaget findes i den illustrerede Brugsanvisning,
der leveres sammen med GCX-adapterpladen.
Figur 86. GCX-adapterplade
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GCX vægmonteringsarm og kanal
Bestil denne vægmonteringsarm og 19-tommers kanal (48 cm) hos Nellcor.
M-seriens vægmonterinsarm sættes på GCX adapterpladen, som sættes på Mseriens arm. Armen glider ind i vægmonteringskanalen. For yderligere oplysninger
henvises til den illustrerede Brugsanvisning som medfølger ved levering af den
lodrette vægmonteringsarm.
Figur 87. GCX Vægmonteringsarm og kanal
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GCX-rullestativ
Bestil dette GCX rullestativ med kurv til utensilier og håndtag hos Nellcor.
Dette GCX-rullestativ monteres på oximetrets GCX adapterplade som vist. Yderligere
anvisninger i montering af GCX-rullestativ findes i den illustrerede Brugsanvisning,
der leveres sammen med GCX-rullestativet.
Figur 88. GCX-rullestativ
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Polstret bæretaske
Bestil den polstrede bæretaske direkte hos Nellcor. Den polstrede taske beskytter
oximetret under transport. Bæretasken har to lommer til OxiMax pulsoximetrisensorer,
kabler og N-600x Brugerhåndbog.
Figur 89. Polstret bæretaske
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7 Forhold af betydning for ydelsen
Oversigt
ADVARSEL
Pulsoximetrimålinger og pulssignaler kan blive påvirket af visse miljøforhold, forkert
anvendelse af OxiMax pulsoximetrisensorer i og visse patienttilstande. Der findes
konkrete sikkerhedsoplysninger i de relevante afsnit i denne brugerhåndbog.

• Sikkerhedsoplysninger, side 7
• Brug af OxiMax™ pulsoximetrisensorer og tilbehør, side 95
• Forhold af betydning for ydelsen, side 103
Kontrollér ydelsen for OxiMax N-600x™ pulsoximeter vha. de angivne procedurer i
afsnittet om Modificering og afprøvning af oximetret i N-600x Reparationshåndbogen.
Disse procedurer skal udføres af uddannede serviceteknikere, inden oximetret
anvendes klinisk for første gang.

Forhold af betydning for ydelsen
Grundlæggende forhold
Påsætning og visse patientforhold kan påvirke målingerne med OxiMax N-600x
pulsoximeter og medføre manglende detektion af pulssignal.
Forhold vedr. anvendelse af oximetri
• forkert placering af sensor
• undladelse af at tildække sensoren med uigennemskinneligt materiale på steder med
kraftigt omgivende lys

Patientforhold
• dysfunktionelle hæmoglobiner
• utilstrækkelig perifer perfusion
• for megen patientaktivitet
• venøse pulsslag
• intravaskulære farvestoffer som f.eks. indocyaningrønt eller methylenblåt
• mørkt pigment eller udvendigt påført farve (neglelak, hårfarve, pigmenteret creme)
• defibrillering
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Forhold af betydning for oximetrien
Pulsfrekvens
Oximetret måler kun pulsfrekvenser, der ligger mellem 20 og 250 slag pr. minut.
Registrerede pulsfrekvenser, der ligger over 250 slag pr. minut, vises som 250.
Registrerede pulsfrekvenser, der ligger under 20, vises som 0.
Saturation
Oximetret viser saturationsniveauer mellem 1 og 100 %.

Patientforhold
Dysfunktionelle hæmoglobiner
Dysfunktionelle hæmoglobiner som carboxyhæmoglobin, methæmoglobin og
sulfhæmoglobin kan ikke transportere ilt. SpO2-målingerne kan forekomme
normale, men patienten kan imidlertid godt lide af hypoxi, da der er en mindre
mængde iltbærende hæmoglobin til rådighed. Det anbefales at foretage en
vurdering af patienten, der omfatter andet end pulsoximetri.
Anæmi

Anæmi nedsætter koncentrationen af ilt i arterieblod. Selv om SpO2-målingerne
forekommer normale, kan en anæmisk patient godt lide af hypoxi. Ved at behandle
anæmien kan koncentrationen af arteriel ilt øges. Det er ikke sikkert, at oximetret
giver en SpO2-aflæsning, hvis hæmoglobinkoncentrationen falder til under 5 gm/dl.

Forhold af betydning for OxiMax™ pulsoximetrisensorens
ydelse
Sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Aflæsninger af pulsoxmetrimålinger og pulssignaler kan blive påvirket af visse
omgivende forhold, forkert anvendelse af sensorer og visse patienttilstande.
ADVARSEL
Forkert påsætning eller for langvarig eller forkert brug af en OxiMax pulsoximetrisensor
kan forårsage vævsbeskadigelse. Sensorstedet skal efterses som anført i brugsanvisningen
til sensoren.
ADVARSEL
Brug kun OxiMax pulsoximetrisensorer og pulsoximetrikabler, der er godkendt af
Nellcor, ved tilslutning til OxiMax pulsoximetrisensorstikket. Tilslutning til andre
kabler eller sensorer indvirker på sensordataenes nøjagtighed, hvilket kan føre til
ukorrekte resultater.
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ADVARSEL
Hvis ikke sensorstedet på OxiMax pulsoximetret dækkes med uigennemskinneligt
materiale på steder med kraftigt omgivende lys, kan dette medføre upræcise målinger.

Upræcis sensormåling
Flere forskellige forhold kan forårsage upræcise sensormålinger.
• ukorrekt påsætning af OxiMax pulsoximetrisensoren
• placering af OxiMax pulsoximetrisensoren på en ekstremitet med blodtryksmanchet,
arteriekateter eller intravaskulær slange

• omgivende lys
• for megen patientaktivitet
• mørkt pigment
• intravaskulære farver eller udvendigt påført farve, som f.eks. neglelak eller pigmenteret
creme

• udladelse af at dække OxiMax pulsoximetrisensorstedet med uigennemskinneligt
materiale på steder med kraftigt omgivende lys

Mistet signal
Hvis pulssignalet mistes, kan det skyldes flere ting
• OxiMax pulsoximetrisensoren er påsat for stramt
• der er anbragt en inflateret blodtryksmanchet,på samme ekstremitet som OxiMax
pulsoximetrisensoren

• der er en arteriel okklusion proksimalt i forhold til OxiMax pulsoximetrisensoren
• utilstrækkelig perifer perfusion

Anbefalet brug
Vælg altid en passende OxiMax pulsoximetrisensor, anbring den som anvist, og
overhold alle de advarsler og forholdsregler, der findes i den brugsanvisning, der
leveres sammen med sensoren. Rens applikationsstedet, og fjern eventuelle stoffer som
f.eks. neglelak fra stedet. Det skal regelmæssigt kontrolleres, at sensoren sidder korrekt
på patienten.
Følgende kraftige lyskilder kan påvirke en OxiMax pulsoximetrisensors ydelse:
Kirurgiske lamper (især xenonlamper), bilirubinlamper, lysstoflamper, infrarøde
varmelamper og direkte sollys. For at undgå interferens fra det omgivende lys skal
det sikres, at sensoren er anbragt korrekt, hvorefter sensorstedet skal dækkes med
uigennemskinneligt materiale.
Hvis patientaktivitet udgør et problem, kan dette afhjælpes ved at udføre et eller
flere af nedenstående punkter:
• kontrollér at OxiMax pulsoximetrisensoren er korrekt og sikkert påsat
• flyt sensoren til et mindre aktivt sted
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• brug en selvklæbende sensor, der forbedrer kontakten med patientens hud
• brug en ny sensor med ny tape på bagsiden
• hold om muligt patienten i ro
Hvis sensorens ydelse påvirkes af utilstrækkelig perfusion, skal man overveje at skifte
til en Max-Fast™ selvklæbende pandesensor, idet den har en udmærket
detektionsevne under vasokonstriktion. Max-Fast pulsoximetrisensorer fungerer især
godt med patienter der ligger på ryggen og mekanisk ventilerede patienter. Ved lav
perfusion påviser Max-Fast pulsoximetrisensoren ændringer i SpO2-værdierne op til
60 sekunder tidligere end fingersensorer. Hvis der ikke er mulighed for at anvende en
Max-Fast pulsoximetrisensor, skal man overveje at bruge OxiMax™ Max-R
selvklæbende næsesensor. Den indhenter meget præcise målinger fra en arterie i
næsen, som forsynes af arteria carotis interna, og som udviser mindre tendens til
vasokonstriktion end de perifære blodkar. Selv ved forholdsvis dårlig perifer
perfusion er det muligt at opnå måleresultater med denne sensor.
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8 Fejlfinding
Oversigt
Dette afsnit beskriver, hvordan almindelige problemer kan afhjælpes under
brug af OxiMax N-600x™ pulsoximeter. Dette kapitel indeholder oplysninger om
hjælpefunktionen på skærmen, fejlkodemeddelelser, og hvordan der kan indhentes
teknisk hjælp og support.
ADVARSEL
Hvis der er tvivl om en målings præcision, skal patientens livstegn kontrolleres
på anden vis. Herefter skal det sikres, at pulsoximeteret fungerer korrekt.
ADVARSEL
Oximetrets dæksel må kun fjernes af uddannede serviceteknikere. Apparatet
indeholder ingen dele, som brugeren selv kan reparere.
ADVARSEL
Der må ikke sprøjtes, hældes eller spildes væske på N-600x pulsoximeter,
tilbehørsdelene, tilslutningerne, kontakter eller åbninger i understellet.

Hjælp og support
Teknisk service
Hvis der opstår et problem under brug af OxiMax N-600x pulsoximeter, som ikke kan
afhjælpes på egen hånd, kontaktes Nellcors tekniske serviceafdeling på +1 800 63 55 26 7
eller den lokale Nellcor-repræsentant. N-600x Reparationshåndbog, som anvendes af
uddannede serviceteknikere, indeholder yderligere fejlfindingsoplysninger.
N-600x Reparationshåndbog findes på internettet på følgende adresse:
http://www.nellcor.com/serv/manuals.aspx/

Hjælpefunktion på skærmen
OxiMax N-600x pulsoximeter er udstyret med et hjælpesystem på skærmen, der
gør det muligt at gennemse og navigere gennem mange forskellige hjælpefunktioner.
Følg nedenstående trin for at få adgang til og anvende hjælpefunktionen på skærmen.
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Sådan får man adgang til hjælpefunktionen på skærmen
Få adgang til flere forskellige hjælpefunktioner på skærmen, og få vist en specifik
funktion. Følg beskrivelsen i nedenstående eksempel for at få adagng til SatSeconds
hjælpefunktion.
1. Fra hovedmenuen trykkes på HJÆLP/KONTRAST-knappen. HJÆLP HOVED-vinduet
vises.
Figur 90. Første hovedmenu hjælpeskærm

2. Tryk på JUSTERINGS-knappen (op eller ned) for at gå gennem de tilgængelige
hjælpefunktioner, eller tryk på NÆSTE for at få adgang til side (2/2). Side (2 /2)
i HJÆLP HOVED-vinduet vises
Figur 91. Anden hovedmenu hjælpeskærm

3. Fra side (2/2) i HJÆLP HOVED-vinduet trykkes på JUSTERINGS-knappen (ned)
for at vælgeSPD, og derefter trykkes på VIS. HJÆLP SPD-vinduet vises. SPD
hjælpefunktionen indeholder i alt ti (10) på hinanden følgende hjælpevinduer.
Tryk på softkey’en NÆSTE for at gå gennem hvert vindue i den valgte
hjælpefunktion for at se følgende information:
”SPD (påvisning af saturationsmønster) påviser desaturationsmønstre i SpO2-trends hos
voksne. Plejepersonalet bliver gjort opmærksom på disse mønstre via en visuel indikator
og, hvis dette ønskes, en lydalarm. Trekantsikonet for påvisning af saturationsmønster
vises på skærmen, når funktionen er aktiveret. Trekanten bliver fyldt ud nedefra og opad
efterhånden, som mønstrene bliver mere alvorlige, og tømmes ovenfra og nedad
efterhånden, som mønstrene bliver mindre alvorlige. Hvis trekanten bliver fyldt ud, lyder
en alarm. Når SPD (påvisning af saturationsmønster) er aktiveret, er standardindstillingen
”slået til” (On) med følsomhed stillet på 1. Funktionen kan slås fra i menuen GRÆNSER.
Plejepersonalet kan vælge mellem tre indstillinger af alarmfølsomhed: 1 (mest følsom),
2 (middelhøj følsomhed) og 3 (mindst følsom); 1 resulterer i flere alarmer, og 3 resulterer
i færre alarmer.
Aktivering af SPD aktiverer automatisk funktionen SatSeconds.
Tasten TREND (TREND) blinker, når der udløses en SPD-alarm. Hvis problemet afhjælpes,
holder tasten TREND (TREND) op med at blinke, men forbliver fremhævet, til
plejepersonalet trykker på den for at se hændelsen eller sletter den ved at trykke på
tasten TREND (TREND).”
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4. Fra side (2/2) i HJÆLP HOVED-vinduet trykkes på JUSTERINGS-knappen (ned)
for at vælge PRDELAY (TIDSINDST), og derefter trykkes på VIS. HJÆLP PRDELAYvinduet (TIDSINDST) vises. SatSeconds hjælpefunktionen indeholder i alt to (2)
på hinanden følgende hjælpevinduer. Tryk på softkey’en NÆSTE for at gå gennem
hvert vindue i den valgte hjælpefunktion for at se følgende information:
”Tidsindstillet pulsfrekvensalarm kan reducere alarmer, der udløses ved kortvarige
overtrædelser af grænseværdierne for pulsfrekvens. Tidsindstillingen for
pulsfrekvensalarm kan indstilles til 5 eller 10 sekunder og kan slås fra (OFF).”

5. Fra side (2/2) i HJÆLP HOVED-vinduet trykkes på JUSTERINGS-knappen (ned) for
at vælge SATSECONDS, og derefter trykkes på VIS. HJÆLP SATSECONDS-vinduet
vises. Hjælpefunktionen for SatSeconds indeholder i alt seks (6) på hinanden
følgende hjælpevinder. Tryk på softkey’en NÆSTE for at gå gennem hvert vindue
i den valgte hjælpefunktion for at se følgende information.
“SatSecondsSatSeconds kan reducere alarmer, der udløses i forbindelse med mindre
eller kortvarige overtrædelser af grænseværdierne for SpO2. Hver overtrædelse af
grænseværdier for SpO2 kan beskrives som et produkt af størrelsen (dvs. procenttallet med
hvilket SpO2-værdien falder uden for den pågældende grænse) og tiden (antallet af sekunder
SpO2-værdien forbliver uden for grænsen). SatSeconds-grænsen indstiller den
minimumsværdi, som SatSeconds skal nå, før en alarm udløses. Eksempel: Hvis den nedre
SpO2-alarmgrænse er 90, og den målte SpO2-værdi er 88, vil den resulterende værdi være
2 efter 1 sekund, 4 efter 2 sekunder osv. Hvis SatSeconds-grænsen er indstillet til 10,
rapporteres en alarm efter 5 sekunder. Tryk på GRÆNS. for at justere SatSeconds-grænsen.”

6. Tryk på softkey'en TILB. når som helst for at få vist det foregående vindue.
Fortsæt med at trykke på TILB. for at vende tilbage til HJÆLP HOVED-vinduet.
7. Tryk på AFSLUT for at vende tilbage til oximetrets hovedmenu.
Sådan får man adgang til en enkelt hjælpefunktion
Få adgang til hjælpefunktionen på skærmen ved at trykke på HJÆLP/KONTRASTknappen fra en undermenu. Denne procedure giver for eksempel mulighed for
at få adgang til hjælpeinformation om SatSeconds-funktionen.
1. Tryk på GRÆNS. i oximetrets hovedmenu og dernæst på VÆLG for at fremhæve
SAT-S(SatSeconds).
2. Tryk på HJÆLP/KONTRAST-knappen. HJÆLP GRÆNSER-vinduet vises.
Figur 92. Grænser, hovedmenu hjælpeskærm

3. Tryk på JUSTERINGS-knappen (op eller ned) for at fremhæve en tilgængelig
hjælpefunktion (VÆLG, NEO og VOKSEN). I dette eksempel fremhæves VÆLG.
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4. Tryk på VIS. HJÆLP GRÆNSER VÆLG-vinduet vises.
Figur 93. Vælg Grænser hjælpeskærmen

5. Tryk på TILB.
6. Tryk på JUSTERINGS-knappen (ned) for at fremhæve NEO, og tryk dernæst på VIS.
HJÆLP GRÆNSER NEO-vinduet vises.
Figur 94. Neonatalgrænser hjælpeskærm

7. Tryk på TILB.
8. Tryk på JUSTERINGS-knappen (ned) for at fremhæve VOKSEN, og tryk dernæst
på VIS. HJÆLP GRÆNSER VOKSEN-vinduet vises.
Figur 95. Voksengrænser hjælpeskærmen

9. Tryk på AFSLUT for at vende tilbage til skærmen GRÆNS.
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Fejlkoder
Hvis oximetret detekterer en fejltilstand, vises bogstaverne “EEE” efterfulgt af en
fejlkode på op til tre cifre.
Figur 96. Fejlskærm, batterifejl

Ved visning af en fejlkode (udover de fejlkoder, der er angivet i Tabel 17 på side 114)
skal oximetret slukkes og derefter tændes igen. Hvis fejlkoden vises igen, tilkaldes
en servicetekniker. Når disse vises, standser enheden overvågningen, sletter alle
oplysninger fra skærmen, viser meddelelsen “EEE XXX” og afgiver en
lavprioritetsalarm. Ved at tænde og slukke for strømmen fjernes disse fejl.

Forespørgselsmeddelelser og fejlmeddelelser
Menuområdet viser ind imellem en forespørgselsmeddelelse eller fejlmeddelelse.
I de fleste tilfælde forbliver meddelelserne synlige i et angivet tidsrum. Dette
afhænger af hvor vigtig meddelelsen er. Højprioritetsalarmer har fortrinsret frem
for lavprioritetsalarmer. Meddelelser med samme prioritet vises i den rækkefølge,
de opstår. Hvis der er flere meddelelser, vises meddelelser med lav prioritet først,
når tilstande med en højere prioritet er fjernet. Den højeste prioritet er ”1” og den
laveste er ”3”. Meddelelserne forbliver på skærmen, indtil tilstanden er rettet, hvis
indstillingen for time-out er NONE (INGEN). Hvis der er indstillet en maks.-tid for
meddelelsens visning på skærmen, vil den have en indstilling for time-out.
Bemærk:
Ved tryk på ALARM- og/eller ALARMAFBRYDER-knappen/knapperne slettes nogle af
meddelelserne. Når der trykkes på ALARMAFBRYDER-knappen, afbrydes alle lyde, og det
andet tryk sletter meddelelsen.

1. Forespørgselsmeddelelse — Disse meddelelser kræver respons. For eksempel
kræver forespørgselsmeddelelsen SAVE DEFAULTS? (GEM STANDARDER?)
brugerens respons i form af JA eller NEJ.
Figur 97. Forespørgselsskærmen Save Defaults (Gem standarder)
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2. Fejlmeddelelser — Fejlmeddelelser giver brugeren oplysninger. Fejlmeddelelsen
“Sensor frakoblet” overlader den efterfølgende handling til brugerens vurdering.
Hjælpemeddelelser står nederst i midten på skærmbilledet.
Figur 98. Meddelelsesskærmen Sensor frakoblet

Tabel 16. Almindelige forespørgselsmeddelelser og fejlmeddelelser

Meddelelse
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Time-out
angivet i
sekunder

Afslut
ved
alarm

Afslut ved
alarmafbrydelse

Vises

Løsning

ADJUST
CONTRAST
(JUSTÉR
KONTRAST)
UP/DOWN (OP/
NED)

10

Ja

Ja

Når der trykkes på For at justere kontrasten skal
HJÆLP/KONTRAST- man bruge JUSTERINGSknappen.
knappen (op) for øge
kontrasten eller JUSTERINGSknappen (ned) for at mindske
kontrasten.

CLOCK SETTING
LOST
(urindstillinger
tabt)

Ingen

Nej

Nej

Hvis N-600x
detekterer, at det
realtid ur er holdt
op med at køre, og
både batteri og
netstrøm er tabt.

Luk oximetret ned, og start det
op igen.
Hvis fejlen ikke afhjælpes, så
oplad eller udskift batteriet.

DATA IN SENSOR 5
(data i sensor)

Nej

Ja

Når en sensor, der Forsvinder ved time-out,
indeholder data,
sensorafbrydelse eller ved at
sluttes til oximetret. trykke på ALARMAFBRYDERknappen, afhængigt af hvad der
indtræder først.

DATATYPE
SPO2+BPM

5

Nej

Ja

Når en blank
hændelsessensor
sluttes til et
oximeter, hvor
event-datatypen er
indstillet til
SpO2+BPM.

Forsvinder ved time-out,
sensorafbrydelse eller ved at
trykke på ALARMAFBRYDERknappen, afhængigt af hvad der
indtræder først.

DATATYPE: SpO2 5

Nej

Ja

Når en blank
hændelsessensor
sluttes til et
oximeter, hvor
hændelsesdatatype
n er indstillet til
SpO2.

Forsvinder ved time-out,
sensorafbrydelse eller ved at
trykke på ALARMAFBRYDERknappen, afhængigt af hvad der
indtræder først.
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Tabel 16. Almindelige forespørgselsmeddelelser og fejlmeddelelser
Time-out
angivet i
sekunder

Afslut
ved
alarm

Afslut ved
alarmafbrydelse

Vises

Løsning

DEFAULTS LOST Ingen
(standardindstilli
nger tabt)

Nej

Nej

Hvis oximetret
detekterer, at
start-indstillingerne
er gået tabt.

Lad fabriksindstillingerne være,
få en kvalificeret servicetekniker
til at ændre de lokale
standardindstillinger, eller skift
grænseindstillinger
midlertidigt.

DELETE TRENDS? 10
(slette
trenddata?)

Ja

Ja

Når det forsøges at
slette trenddata fra
hukommelsen ved
at trykke på
softkey’en SLET.

Svar på
forespørgselsmeddelelelsen
ved at vælge JA for at slette
trends og NEJ for at bibeholde
dem.

HJÆLP
HØJTTALERFEJL

Nej

Nej

Når der er trykket
på softkey'en
HJÆLP efter en
primær
højttalerfejl.

Tilkald en uddannet
servicetekniker. Når oximetret
lukker ned, vil det ikke starte
igen, før teknikeren udskifter
den defekte højttaler.

INVALID SILENCE 3
DURATION
(Ugyldig
afbrydelsestid)

Nej

Nej

Ved forsøg på at
lagre de aktuelle
indstillinger som
standarder ved
opstart, selv om
ALARMAFBRYDELS
ENS varighed er
indstillet til FRA.

Hvis det forsøges at gemme
standarder, så indstil
ALARMAFBRYDELSENS
varighed til en værdi i stedet for
til FRA.

3

Nej

Ja

Indstil standardværdien for den
Efter forsøg på at
nedre %SpO2-alarmgrænse til
indstille en
standardværdi for 85 eller derover.
den nedre %SpO2alarmgrænse under
85.

LOW BATTERY
Ingen
(lav batteristand)

Nej

Ja

Når oximetret kører
på batteristrøm, og
batteristanden er
lav.

Forbind apparatet til
vekselstrøm for at lade det helt
op, eller godkend tilstanden
midlertidigt ved at trykke på
ALARMAFBRYDER-knappen.

FEJL I PRIMÆR
HØJTTALER

Nej

Nej

Alvorlig fejl
forårsaget af en
hardwarefejl. Når
denne
fejlmeddelelse
vises, er der kun én
mulighed, nemlig
at trykke på
softkey'en HJÆLP,
som aktiverer
meddelelsen
HJÆLP
HØJTTALERFEJL.

Tryk på softkey'en HJÆLP for at
gennemlæse meddelelsen
HJLÆP HØJTTALERFEJL. Tilkald
en uddannet servicetekniker.
Når oximetret lukker ned, vil det
ikke starte igen, før teknikeren
udskifter den defekte højttaler.

Meddelelse

INVALID %SpO2
LIMIT (UGYLDIG
%SpO2GRÆNSE)
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Tabel 16. Almindelige forespørgselsmeddelelser og fejlmeddelelser
Time-out
angivet i
sekunder

Meddelelse

Afslut
ved
alarm

Afslut ved
alarmafbrydelse

Vises

Løsning

INDLÆSER
TRENDS ...

Ingen

Ja

Ja

Når oximetret skal Hent alle sensordataene, eller
bruge mere end
vælg ABORT (annullér).
fire til seks
sekunder for at
indhente trenddata
fra hukommelsen.

REPLACE
SENSOR (udskift
sensor)

Ingen

Nej

Ja

Når sensoren eller
kabelføreingen er
defekt.

Godkend midlertidigt ved at
trykke på ALARMAFBRYDERknappen. Udskift sensoren.

RESET
DEFAULTS?
(Nulstil
standarder)

10

Nej

Ja

Ved forsøg på at
nulstille oximetrets
standard
fabriksindstillinger
ved at trykke på
softkey'en RESET
(NULSTIL) i menuen
PARAMS (PARAMT).

Lad standardindstillingerne
være ved at vælge NEJ, eller gå
tilbage til de oprindelige
fabriksindstillinger ved at vælge
JA.

SAVE DEFAULT?
(Gem
standarder?)

10

Nej

Ja

Ved forsøg på at
lagre de aktuelle
indstillinger som
standarder ved
opstart ved tryk på
GEM i menuen
PARAMS (PARAMT).

Bekræft de nye lokale
standardindstillinger ved at
vælge JA, eller lad
standardindstillingerne være
som de er ved at vælge NEJ.

SENSOR
FRAKOBLET

Ingen

Nej

Ja

Når sensoren er
frakoblet fra
pulsoximetrikablet,
når kablet ikke er
tilsluttet til
oximetret, eller når
kabelføringen er
defekt.

Godkend midlertidigt ved at
trykke på ALARMAFBRYDERknappen. Forbind kablet og
sensoren eller oximetret,
forbind sensoren igen, eller
kontrollér alle tilslutningerne.
Hvis dette ikke løser problemet,
skal kablet og/eller sensoren
udskiftes.

SENSORTYPE

5

Nej

Nej

Forsvinder automatisk ved
Den første
time-out.
meddelelse, der
vises, når en sensor
sluttes til oximetret.

Tabel 17. EEE fejlkoder
Fejlkode
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Fejlmeddelelse

Afhjælpning

80

DEFAULTS LOST
(standardindstilling
er tabt)

De aktuelle standardindstillinger for er gået tabt, og apparatet viser nu
fabriksindstillingerne. N-600x Reparationshåndbog indeholder de
oplysninger, som uddannede serviceteknikere behøver for at kunne
genoprette de ønskede standardindstillinger ved opstart.

81

SETTINGS LOST
(indstillinger tabt)

De aktuelle indstillinger (f.eks. alarmgrænseværdier, alarmlydstyrke,
pulsbippenes lydstyrke og alarmafbrydelsens varighed) er gået tabt, og
apparatet er nu vendt tilbage til standardindstillingerne. Sluk og tænd
for oximetret igen. Hvis der skal anvendes andre indstillinger end
standardindstillingerne, skal oximetret slukkes og tændes, hvorefter de
ønskede indstillinger genoprettes.
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Tabel 17. EEE fejlkoder
Fejlkode
82

Fejlmeddelelse

Afhjælpning

CLOCK SETTING
LOST
(urindstillinger
tabt)

Tids- og datoindstillingerne er gået tabt. Genindstil dato og tid

515, 518,
534, 535,
569

N-600x
Bootversion x.x.x.x

Programsoftwaren mangler eller er ødelagt. Tilkald en uddannet
servicetekniker.

529, 729

LOW BATTERY (Lav
batteristand)

Batteriet er næsten afladet. Oximetret lukker ned efter 10 sekunder.

Genoplad eller udskift batteriet.

Kontrollér at spændingsomskifteren på bagpanelet er indstillet til den
korrekte netspænding.
Tilslut oximetret til vekselstrøm, og tænd for det igen. Der vises en
advarselsmeddelelse, og der høres en lavprioritetsalarm. Tryk på
ALARMAFBRYDER-knappen to gange, før oximetret kan bruges til
patientmonitorering.

575

TRENDS LOST
(Trenddata tabt)

Oximetertrends er ødelagte og vil blive slettet. Sluk og tænd for
oximetret igen.

701-716,
720-724,
732-740,
576-582

POWER SUPPLY
FAILURE
(NETSTRØMSVIGT)

Oximetrets netstrømforsyning har detekteret en fejl. Oximetret lukker
ned efter 10 sekunder. Kontrollér at oximetret betjenes inden for de
specificerede miljøforhold. Tilkald en uddannet servicetekniker.

717, 718

BATTERY FAILURE
(BATTERIFEJL)

Oximetret har detekteret en tilstand med åbent batteri eller
kortslutning, Oximetret lukker ned efter 10 sekunder. Batteriet skal
udskiftes. Tilkald en uddannet servicetekniker.

725-728,
730

REPLACE BATTERY
(UDSKIFT BATTERI)

Batteriet oplader ikke korrekt. Oximetret lukker ned efter 10 sekunder.
Batteriet skal udskiftes. Tilkald en uddannet servicetekniker.

Fejl i primær højttaler
ADVARSEL
Hvis OxiMax N-600x pulsoximeter rapporterer en fejl i den primære højttaler, må
oximetret ikke bruges længere end højst nødvendigt for at sikre patientsikkerhed.
Kontakt en kvalificeret tekniker, den lokale Nellcor-repræsentant eller Nellcors
tekniske serviceafdeling på +1 800 63 55 26 7.
Bemærk:
Når oximetret er afbrudt, sender oximetret en piezotone hvert tredje minut som en
påmindelse om fejltilstanden i den primære højttaler. Oximetret udsender også piezotonen
for at angive alarmer af lav, mellem og høj prioritet i dette tidsrum. Hvis et oximeter slukkes,
mens det rapporterer en fejl i den primære højttaler, kan det ikke tændes igen, før der er
udført reparation.
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Sådan får man adgang til meddelelser om fejl i primær højttaler
Oximetret kan detektere en fejl i den primære højttaler og sende en høj, langsomt
pulserende piezotone. En meddelelse om fejl i primær højttaler vises.
Figur 99. Skærmen Fejl i primær højttaler

1. Tryk på HJÆLP for at fortsætte. Der vises følgende meddelelse på displayet.
Figur 100. Skærmen Hjælp fejl i primær højttaler

2. Tryk på TILB. for at få vist meddelelsen om fejl i højttaleren igen. Meddelelsen kan
ikke slettes.
3. Tryk på ALARMAFBRYDER-knappen for at afbryde den langsomt pulserende
piezotone.
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Lav batteristand og kritisk batteristand
Tabel 18. Lav batteristand og kritisk batteristand
Tilstand
1

Kritisk
batteristand

Lav
batteristand

Nej

Nej

Vekselstrøm
Ja

Funktion
SpO2-normal
Lysdiode for vekselstrøm/batteriopladning -tændt
Lysdioden for LAV BATTERISTAND-slukket
Meddelelse om LAV BATTERISTAND-slukket
Lydalarmer-fra
Fejlkode-ingen
Påvirkning af ALARMAFBRYDER-knap-normal
Nedlukning-ikke relevant

2

Nej

Nej

Nej

SpO2-normal
Lysdiode for vekselstrøm/batteriopladning -slukket
Lysdioden for LAV BATTERISTAND-slukket
Meddelelse om LAV BATTERISTAND-slukket
Lydalarmer-fra
Fejlkode-ingen
Påvirkning af ALARMAFBRYDER-knap-normal
Nedlukning-ikke relevant

3

Nej

Ja

Nej

SpO2-normal
Lysdiode for vekselstrøm/batteriopladning -slukket
Lysdioden for LAV BATTERISTAND-tændt
Meddelelse om LAV BATTERISTAND-tændt
Lydalarm-lavprioritet
Fejlkode-registreret
Påvirkning af ALARMAFBRYDER-knap- Det første tryk afbryder
lydalarmen, mens det andet tryk fjerner meddelelsen LAV
BATTERISTAND. Lysdioden forbliver tændt, indtil den lave
batteristand er afhjulpet.
Nedlukning-Umiddelbart forestående

4

Nej

Ja

Ja

SpO2-normal
Lysdiode for vekselstrøm/batteriopladning -tændt
Lysdioden for LAV BATTERISTAND-tændt
Meddelelse om LAV BATTERISTAND-slukket
Lydalarmer-fra
Fejlkode-registreret
Påvirkning af ALARMAFBRYDER-knap-ikke relevant (lysdiode
forbliver tændt)
Nedlukning-ikke relevant

5

Bruges ikke
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Tabel 18. Lav batteristand og kritisk batteristand
Tilstand
6

Kritisk
batteristand

Lav
batteristand

Ja

Ja

Vekselstrøm
Nej

Funktion
SpO2-ikke vist:
Lysdiode for vekselstrøm/batteriopladning -slukket
Lysdiode for LAV BATTERISTAND-tændt (blinker)
Meddelelse om LAV BATTERISTAND-tændt
Lydalarm-højprioritet
Fejlkode-vist og registreret
Påvirkning af ALARMAFBRYDER-knap-ingen
Nedlukning-efter 10 sekunder

7

Ja

Ja

Ja

SpO2 - vist.
Lysdiode for netstrøm/batteriopladning – tændt
Lysdiode for lav batteristand – tændt (blinker)
Meddelelsen LOW BATTERY (Lav batteristand) – til
Batterimåleren viser et fuldt afladet batteri (ingen bjælker lyser).
Advarselsmeddelelse i pleth-vinduet: APPARATET STOPPER VED
VEKSELSTRØMSVIGT
Lydalarm – lavprioritet
Fejlkode – registreret
Påvirkning af ALARMAFBRYDER-knap – Et tryk afbryder
lydalarmen. Hvis der trykkes på ALARMAFBRYDER-knappen to
gange, annulleres meddelelsen LOW BATTERY (LAV
BATTERISTAND), advarselsmeddelelsen fjernes og standard
displayet genoprettes (lysdioderne fortsætter med at BLINKE,
indtil den lave batteritilstand ikke er gældende længere, og
batterimåleren viser at opladning er i gang).
Nedlukning – ikke relevant

Tabel 19. Almindelige problemer og løsninger
Problem
Der er ingen reaktion, når jeg trykker
på AFBRYDER/STANDBY-knappen.

Løsning
Det skal sikres, at spændingsomskifteren er indstillet til den rigtige spænding.
En sikring kan fejlfungere. Kontakt en uddannet servicetekniker, og udskift om
nødvendigt sikringen.
Hvis apparatet kører på batteristrøm, kan batteriet være fjernet eller afladet. Hvis
batteriet er afladet, skal det oplades igen. Se afsnittet Overvågning af oximetrets
strøm, side 33. En servicetekniker skal tilkaldes, hvis batteriet ikke oplades og
derfor skal udskiftes.

Et eller flere displayelementer eller indikatorer lyser ikke under
selvafprøvning ved start (POST).

Anvend ikke N-600x-pulsoximetret. Kontakt en uddannet servicetekniker eller
den lokale Nellcor-repræsentant.

Oximetret fungerer på batteristrøm,
selvom det er tilsluttet en
vekselstrømkilde.

Det skal sikres, at spændingsomskifteren er indstillet til den rigtige spænding.
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Sørg for at netledningen er sat korrekt i oximetret.
Kontrollér at der er tilstrækkelig strømtilførsel til andet udstyr, som er tilsluttet
samme vekselstrømskredsløb.
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Tabel 19. Almindelige problemer og løsninger
Problem
Pulssøgningsindikatoren lyser i over
10 sekunder (før måling foretages).

Løsning
Kontrollér OxiMax™ pulsoximetrisensorens Brugsanvisning for at bekræfte korrekt
brug og påsætning. Kontrollér sensorens og pulsoximetrikablets tilslutninger.
Prøv OxiMax pulsoximetrisensoren på en anden patient og/eller prøv en anden
OxiMax pulsoxymetrisensor eller et andet pulsoxymetrikabel.
Perfusionen kan være for lav til, at oximetret kan måle pulsen. Undersøg
patienten. Afprøv oximetret på en anden person. Flyt OxiMax
pulsoximetrisensoren til et andet sted. Prøv at anvende en anden type OxiMax
pulsoximetrisensor.
Interferens forhindrer muligvis oximetret i at måle pulsen. Hold om muligt
patienten i ro. Undersøg om sensoren er fastgjort korrekt og sikkert, og udskift
den om nødvendigt. Flyt sensoren til et andet sted. Elektromagnetisk interferens
forhindrer muligvis oximetret i at måle pulsen. Fjern interferenskilden, og/eller
prøv at stabilisere miljøet.
Anvend en OxiMax pulsoximetrisensor, der kan tåle mere patientbevægelse, f.eks.
en OxiMax selvklæbende sensor.
OxiMax pulsoximetrisensoren kan sidde for stramt, der kan være for kraftigt
omgivende lys, eller sensoren kan være anbragt på en ekstremitet med
blodtryksmanchet, arteriekateter eller intravaskulær slange. Sensoren placeres
om nødvendigt et andet sted.

Pulssøgningsindikatoren lyser efter
vellykket måling er foretaget.

Kontrollér patientens status.
Perfusionen kan være for lav til, at oximetret kan måle pulsen. Test oximetret på
en anden patient. Prøv at sætte OxiMax pulsoximetrisensoren et andet sted og/
eller prøv en anden OxiMax pulsoximetrisensor.
Interferens forhindrer muligvis oximetret i at måle pulsen. Undersøg om OxiMax
pulsoximetrisensoren er anbragt korrekt og sikkert, og udskift den om
nødvendigt. Flyt sensoren til et andet sted. Anvend en OxiMax
pulsoximetrisensor, der kan tåle mere patientbevægelse, f.eks. en OxiMax
selvklæbende sensor. Elektromagnetisk interferens forhindrer muligvis oximetret
i at måle pulsen. Fjern interferenskilden, og/eller prøv at stabilisere miljøet.
OxiMax pulsoximetrisensoren kan sidde for stramt, der kan være for kraftigt
omgivende lys, eller sensoren kan være anbragt på en ekstremitet med
blodtryksmanchet, arteriekateter eller intravaskulær slange. Sensoren placeres
om nødvendigt et andet sted.

Fejlkode: ”EEE XXX” efterfulgt af et tal
vises.

Tryk på AFBRYDER/STANDBY-knappen, og lad oximetret slukke helt. Tryk dernæst
på knappen igen for at tænde for oximetret igen.
Hvis fejlkoden fortsat vises, skal nummeret skrives ned og gives videre til en
uddannet servicetekniker eller den lokale Nellcor-repræsentant.
Fejlkode ”EEE 529 or 729” vises, når batteriets ladestand befinder sig på et kritisk
niveau.
Kontrollér at spændingsomskifteren på bagpanelet er indstillet til den korrekte
netspænding, der passer til stedet.
Tryk på AFBRYDER/STANDBY-knappen, og lad oximetret slukke helt. Lad batteriet
lade op i ca. ti minutter, og tænd dernæst for enheden igen.
Hvis fejlkoden stadig vises, skal apparatet slukkes, og opladningen genoptages.
hvis oximetret er ladet op i 30 minutter, og fejlkoden stadig vises, så kontakt den
tekniske serviceafdeling hos Nellcor på +1 800 63 55 26 7 eller den lokale Nellcorrepræsentant.
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Rekvirering af teknisk vejledning
Hvis De ønsker teknisk vejledning eller assistance, eller hvis De ønsker at bestille
komponenter eller en N-600x Reparationshåndbog, bedes De kontakte den tekniske
serviceafdeling hos Nellcor (tlf. 1 800 635 5267) eller den lokale Nellcor-repræsentant.
N-600x Reparationshåndbogen indeholder blokdiagrammer, illustrationer og en liste
over komponenter, som uddannede serviceteknikere behøver for at kunne udføre
servicearbejde på oximetret.
Når De kontakter den tekniske serviceafdeling hos Nellcor eller den lokale Nellcorrepræsentant, bedes De have oximetrets serienummer og formwarens
versionsnummer klar.
Nummeret på softwareversionen vises på oximetrets display, hver gang oximetret
har udført en vellykket selvtest efter opstart. Skriv dette nummer ned, og hav det
ved hånden, hver gang der ønskes teknisk rådgivning.

Returnering af oximetret
Kontakt den tekniske serviceafdeling hos Nellcor på +1 800 63 55 26 7 eller
den lokale Nellcor-repræsentant for at få instrukser om forsendelse og et
autorisationsnummer til returnering af varer. Medmindre andet oplyses af den
tekniske serviceafdeling hos Nellcor, er det ikke nødvendigt at returnere sensoren
eller andre tilbehørsdele sammen med oximetret. Oximetret skal pakkes ind i
originalemballagen. Hvis det ikke er muligt at benytte originalemballagen, skal
der anvendes en passende emballage til at beskytte apparatet under transport.
Enhver forsendelsesmåde, som giver bevis for, at levering har fundet sted, kan
anvendes til returnering af oximetret.
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9 Vedligeholdelse af oximetret
Oversigt
Dette afsnit beskriver de trin, der er nødvendige for at vedligeholde, servicere og
rengøre OxiMax N-600x™ pulsoximeter korrekt. Hospitalets gældende retningslinjer
og forholdsregler i genbrug skal nøje overholdes ved bortskaffelse eller genvinding
af oximetret og dets tilbehør.

Rengøring
ADVARSEL
Der må ikke sprøjtes, hældes eller spildes væske på OxiMax N-600x pulsoximeter,
tilbehørsdelene, tilslutningerne, kontakter eller åbninger i understellet.

Det enkelte hospitals gældende retningslinjer skal følges i forbindelse med
overfladerengøring og desinficering af oximetret eller nedenstående punkter:
• Rengøring af oximetrets overflader — Benyt en blød klud, der er fugtet med et ikkeslibende rengøringsmiddel eller en opløsning af 70% sprit i vand.

• Desinficering af oximerets overflader — Benyt en blød klud vædet med 10 %
klorblegemiddel blandet med vand fra hanen, og aftør overfladen let.

Før OxiMax™ pulsoximetrisensoren rengøres, læses Brugsanvisningen, der følger med
sensoren. Der følger specifikke rengøringsanvisninger med hver enkelt sensormodel.
Følg anvisningerne for rengøring og desinficering af OxiMax pulsoximetrisensoren
i sensorens Brugsanvisning.

Regelmæssigt sikkerhedseftersyn
Udfør følgende kontrol hvert andet år.
• Eftersyn af udstyr og tilbehør for mekaniske og funktionelle skader og slid.
• Kontrol af relevante sikkerhedsmærkaters læsbarhed. Kontakt den tekniske serviceafdeling
hos Nellcorr på +1 800 63 55 26 7, hvis mærkaterne er beskadigede eller ulæselige.

• Eftersyn af den indre sikring (F3). Den skal have den korrekte værdi og de korrekte data.
• Det skal sikres at alle interfaceknapper, kabler og tilbehør fungerer normalt.
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Servicering
ADVARSEL
Oximetrets dæksel må kun fjernes af uddannede serviceteknikere. Apparatet
indeholder ingen dele, som brugeren selv kan reparere.

• OxiMax N-600x pulsoximeter skal ikke kalibreres.
• Lad en uddannet servicetekniker udskifte batteriet hvert 2. år.
Hvis det er nødvendigt med et eftersyn, kan man kontakte den tekniske serviceafdeling hos
Nellcor på +1 800 63 55 26 7 eller den lokale Nellcor-repræsentant. Der henvises til anvisning
i Rekvirering af teknisk vejledning, side 120.
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10 Driftsprincip
Oversigt
Dette kapitel forklarer teorien bag funktionerne i OxiMax N-600x™ pulsoximeter.

Begrebet pulsoximetri
Teoretiske principper
OxiMax N-600x pulsoximeter anvender pulsoximetri til at måle den funktionelle
oxygensaturation i blodet. Pulsoximetri udføres ved at anbringe en OxiMax™
pulsoximetrisensor på en pulserende arteriolær blodkarbane, f.eks. en finger eller
en tå. Sensoren indeholder en dobbelt lyskilde og en fotodetektor.
Knogler, væv, pigmentering og venøse kar absorberer normalt en konstant mængde
lys over et vist tidsrum. Den arteriolære karbane pulserer normalt og absorberer en
varierende mængde lys under pulsslagene. Den absorberede lysmængde omregnes
til en måling af den funktionelle oxygensaturation (SpO2).
Forholdene i lokalet, sensorpåsætningen og patientens tilstand kan have indflydelse
på oximetrets evne til at udføre præcise SpO2-målinger. Der henvises til Forhold af
betydning for ydelsen, side 103.
Pulsoximetri er baseret på to principper: Oxyhæmoglobin og deoxyhæmoglobin
adskiller sig med hensyn til absorptionen af rødt og infrarødt lys (måles vha.
spektrofotometri), og mængden af arterieblod i vævet (og dermed dette blods
lysabsorption) ændrer sig under pulsslaget (måles vha. plethysmografi). Et
pulsoximeter bestemmer SpO2-værdien ved at sende rødt og infrarødt lys ind i en
karbane og måle ændringer i lysabsorptionen under pulscyklen. Oximetrisensoren er
udstyret med røde og infrarøde lavspændingslysdioder, der fungerer som lyskilder,
og en fotodiode, der fungerer som fotodetektor.
Eftersom lysabsorptionen er forskellig for oxyhæmoglobin og deoxyhæmoglobin,
er den mængde af rødt og infrarødt lys, der absorberes af blodet, afhængig af
hæmoglobinets oxygensaturation.
Oximetret bruger arteriegennemstrømningens pulserende natur til at identificere
det arterielle hæmoglobins oxygensaturation. I systole pumpes der en ny strøm af
arterieblod ind i karbanen, hvorefter blodmængden og lysabsorptionen stiger. I
diastole når blodmængden og lysabsorptionen deres laveste punkt. Pulsoximetret
baserer SpO2-målingerne på forskellen mellem den højeste og den laveste
absorption (målinger ved systole og diastole). Ved at fokusere på det pulserende
Brugerhåndbog

123

Driftsprincip

arterieblods lysabsorption udelukkes påvirkningen fra ikke-pulserende absorbanter
som f.eks. væv, knogler og veneblod.

Automatisk kalibrering
Da hæmoglobinets lysabsorption afhænger af bølgelængden, og da lysdioder har
forskellige middelbølgelængder, skal et oximeter kende middelbølgelængden på
OxiMax pulsoximetrisensorens røde lysdioder for at kunne foretage en præcis SpO2måling.
Under monitorering vælger oximetret de koefficienter, der passer til bølgelængden
på denne sensors røde lysdiode. Disse koefficienter anvendes derefter til at
bestemme SpO2-mængden.
For at kompensere for forskelle i vævstykkelse justeres lysintensiteten af sensorens
lysdioder derudover automatisk.
Bemærk:
Under visse automatiske kalibreringsfunktioner, kan OxiMax N-600x pulsoximeter kort vise
en flad linje på den plethysmografiske kurveform. Dette er en normal funktion og kræver
ingen brugerindgriben.

Forholdet mellem funktionel og fraktionel saturation
Dette pulsoximeter måler funktionel saturation, hvor iltet hæmoglobin angivet som
den procentdel af hæmoglobinet, der kan transportere ilt. Den detekterer ikke
væsentlige mængder af dysfunktionelt hæmoglobin som f.eks. carboxyhæmoglobin
eller methæmoglobin. Blodoximetrimålere - som f.eks. IL482 - viser derimod
fraktionel saturation, hvor iltet hæmoglobin udgør en procentdel af hele den målte
mængde hæmoglobin, herunder de målte mængder af dysfunktionelt hæmoglobin.
For at kunne sammenligne målinger af funktionel saturation med de målinger, der
foretages med et oximeter, der måler fraktionel saturation, skal de fraktionelle
målinger omregnes ved brug af nedenstående ligning.
Figur 101. Omregningsligning for fraktionel saturation
funktionel saturation
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fraktionel saturation
100 - (% carboxyhæmoglobin + % methæmoglobin)

x 100
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Forholdet mellem målt og beregnet saturation
Når saturationen beregnes ud fra blodgas partialtrykket af ilt (PO2), kan den
beregnede værdi afvige fra den SpO2-måling, der foretages med et pulsoximeter.
Dette skyldes normalt, at den beregnede saturation ikke omfatter korrektioner for
de variabler, der forrykker forholdet mellem PO2 og SpO2. Der er tale om variabler
som pH, temperatur, partialtrykket af carbondioxid (PCO2) og 2,3-DPG.
Figur 102. Dissociationskurve for oxyhæmoglobin
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pH
Temperatur
PCO2
2,3-DPG
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Oximetrets funktioner
SatSeconds™ alarmstyringsfunktion
Oximetret monitorerer hæmoglobinets iltsaturation i blodet. Med den traditionelle
alarmstyring indstilles der øvre og nedre alarmgrænser for monitorering af SpO2niveauerne. Når SpO2-niveauet fluktuerer omkring en alarmgrænse, lyder alarmen,
hver gang målingen overskrider alarmgrænsen. SatSeconds monitorerer både
desaturationsgraden og -varigheden for at indikere alvorligheden af desaturationen.
På denne måde hjælper SatSeconds-funktionen til at skelne mellem klinisk
signifikante hændelser og mindre, korte overskridelser af grænserne for SpO2, som
kan resultere i forstyrrende alarmer.
Indstil de øvre og nedre alarmgrænser ved brug af de traditionelle
alarmstyringsmetoder. Derefter benyttes SatSeconds-alarmstyringen til at udskyde
lydalarmen i det angivne tidsrum, selv om SpO2 skulle være under den valgte nedre
alarmgrænse. Der henvises til Sådan bruges SatSeconds™ alarmstyringsfunktionen,
side 64 for oplysninger om styring af SatSeconds-alarmer
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Styring af Tidsindstillet pulsfrekvensalarm
Oximetret monitorerer også pulsfrekvensen ved at at registrere antallet af plethbølger over en tidsenhed. Med den traditionelle alarmstyring indstilles der øvre og
nedre alarmgrænser for monitorering af pulsfrekvens. Når pulsfrekvensen fluktuerer
omkring en alarmgrænse, lyder alarmen, hver gang alarmgrænsen overskrides.
Funktionen Tidsindstillet pulsfrekvens giver mulighed for at en grænseperiode kan
passere, før alarmen for pulsfrekvens lyder. På denne måde hjælper funktionen
Tidsindstillet pulsfrekvens til at skelne klinisk signifikante hændelser fra mindre, korte
overskridelser af grænserne for pulsfrekvens, som kan give forstyrrende alarmer.
Indstil de øvre og nedre alarmgrænser for pulsfrekvens i den traditionelle
alarmstyring for at benytte funktionen Tidsindstillet pulsfrekvens. Indstil så
tidindstillingen for pulsfrekvensen. Tidsindstillingsgrænsen for pulsfrekvens
registrerer den angivne tid, pulsfrekvensniveauet skal overskride en af grænserne i,
før lydalarmen går i gang. Der henvises til Sådan bruges funktionen Tidsindstillet
pulsfrekvensalarm, side 63 for oplysninger om styring af alarmer for pulsfrekvens.

OxiMax SPD™ advarsel Funktion
OxiMax SPD™ advarsel (SPD) -metoden til påvisning af desaturationsmønstre hos
voksne er er en funktion i OxiMax N-600x pulsoximeter, som detekterer gentagen
desaturation efterfulgt af resaturation. Disse mønstre er tegn på gentagen
nedsættelse af luftpassage gennem de øvre luftveje og ind i lungerne. Når SPDfunktionen er aktiveret, indstilles standardværdien for SatSeconds til 100. Indstil
de øvre og nedre alarmgrænser for SpO2 ved brug af de traditionelle
alarmstyringsmetoder. Indstil alarmtypen til kun at være visuel eller visuel alarm
og lydalarm. Standardindstillingen på en (1) er den mest følsomme over for
desaturationsmønstre. Vælg mellem tre indstillinger af alarmfølsomhed: 1 (mest
følsom), 2 (middelhøj følsomhed) og 3 (mindst følsom); 1 resulterer i flere alarmer,
og 3 resulterer i færre alarmer. Alarmfølsomhedsværdien vises lige under SPDtrekantsikonet. Der henvises til Sådan bruges funktionen OxiMax SPD™ advarsel, side 60
for oplysninger om påvisning af desaturationsmønstre.

OxiMax™ pulsoximetrisensorens anvendte teknologi
Brug OxiMax™ pulsoximetrisensorer, som er specielt udviklet til brug med oximetret.
OxiMax pulsoximetrisensorerne kan nemt kendes på stikkenes kraftige blå og/eller
hvide farve. Alle OxiMax pulsoximetrisensorer indeholder en hukommelseschip med
oplysninger om den sensor, som oximeteret har brug for at fungere korrekt, herunder
sensorens kalibreringsdata, modeltype, fejlfindingskoder og fejlregistreringsdata.
Den unikke oximetriopbygning medfører flere nye funktioner. Når en OxiMax
pulsoximetrisensor tilsluttes til OxiMax N-600x pulsoximeter, læser oximetret
informationen fra OxiMax pulsoximetrisensorrens hukommelseschip, sikrer at den
er fejlfri og indlæser så sensorens data, før monitorering og lagring af ny information.
Mens oximetret læser sensorinformationen, blinker sensorens modelnummer på
displayet. Denne proces kan vare et par sekunder. Når indlæsningsprocessen er
udført, holder sensorens modelnummer op med at blinke, og monitoreringen
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påbegyndes. Sensorens modelnummer forsvinder, når pulsoximetret begynder
at se patientens SpO2 og pulsfrekvens.
Pulsoximetre med OxiMax-teknologi, herunder OxiMax N-600x pulsoximeter,
anvender kalibreringsdata i OxiMax pulsoximetrisensoren til at beregne patientens
SpO2-værdi. Når sensoren kalibreres, forbedres mange sensorers nøjagtighed,
eftersom kalibreringskoefficienterne kan tilpasses til hver OxiMax
pulsoximetrisensor. Se i præcisionskortet, der følger med oximetret for at få
nøjagtige oplysninger om oximetret sammen med forskellige Nellcor-godkendte
OxiMax pulsoximetrisensorer.
OxiMax N-600x pulsoximeter bruger informationen i OxiMax pulsoximetrisensoren
og målretter meddelelserne således, at klinikeren bedre kan udføre fejlfinding vedr.
klientoplysninger eller data. Sensoren identificerer automatisk sensortypen til
oximetret, når den tilsluttes. Oximetret registrerer hvilken sensortype der er tale om,
og den anbefalede påsætningssted på patienten for hver model.

Funktionstestere og patientsimulatorer
Visse funktionstestere og patientsimulatorer i bordmodel, der fås i handlen, kan
anvendes til at kontrollere, at OxiMax pulsoximetrisensorer, kabler og oximetre
fungerer korrekt. Der henvises til brugsanvisningen til den pågældende
testanordning angående fremgangsmåden ved testning.
Sådanne anordninger kan være nyttige til kontrol af, at pulsoximetrisensor, -kabler
og -oximeter fungerer, men de har ikke kapacitet til at give de data, der er påkrævet
til korrekt evaluering af nøjagtigheden af et systems SpO2-målinger. Til komplet
evaluering af nøjagtigheden af SpO2-målinger kræves det mindst, at anordningen
kan tilpasses sensorens bølgelængdekarakteristika og reproducere den komplekse
optiske samspil mellem sensor og patientvæv. Dette ligger over de kendte
bordmodel-testeres formåen. Nøjagtigheden af SpO2-målingerne kan kun evalueres
in vivo ved at sammenligne pulsoximetermålinger med SaO2-målinger fra samtidige
arterielle blodprøver, udført på et laboratorie-CO-oximeter.
Mange funktionstestere og patientsimulatorer er beregnet til at virke sammen med
pulsoximetrets forventede kalibreringskurver og kan egne sig til anvendelse sammen
med Nellcor oximetre 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 testanordningens indstilling. På
oximetre, der fungerer korrekt, kan denne difference reproduceres med tiden og fra
oximeter til oximeter inden for testerens ydelsesspecifikationer.
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11 Produktspecifikationer
Oversigt
Dette afsnit indeholder fysiske og funktionelle specifikationer for OxiMax N-600x™
pulsoximeter. Det skal sikres, at alle produktkravene er opfyldt, før oximetret
installeres.

Fysiske data
Vægt

(2,6 kg)

Mål

8,4 cm x 26,4 cm x 17,3 cm

Elektricitetskrav
Strøm
Strømkrav

100 til 120 volt vekselstrøm (nominelt 120 V vekselstrøm)
eller 220 til 240 volt vekselstrøm (nominelt 230 V
vekselstrøm),
30 VA

Strømforsyningsfrekvens 50/60 Hz
Sikringer

Træge 0,5 amp, 250 volt, IEC (5 x 20 mm)
Antal: 2 eksterne

Batteri
Bemærk:
Batteriet indeholder strøm til cirka syv timer, når det er nyt, fuldt opladet og uden alarmer,
serielle data, analog udgang eller nurse call, men med tændt baggrundsbelysning, når der
anvendes en pulssimulator indstillet til 200 slag pr. minut, kraftigt lys og lav modulation.
Type

Blybatteri

Spænding

6 Volt jævnstrøm

Genopladning

8 timer med oximeteret slukket
12 timer med oximeteret tændt

Holdbarhed

Fire måneder, hvis oximetret kører på et nyt,
fuldt opladet batteri
Efter opbevaring i fire måneder, er 33% af batteriets
holdbarhed forbrugt

Overholder direktiv

91/157/EØF
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Indgangseffekt for nurse call-interface
Maks.-indgangsspænding 30 volt vekselstrøm eller jævnstrøm (polaritet er ikke vigtig)
Strøm ved indlæsning

120 mA kontinuerlig (peak 300 mA ved 100 ms)

Min.-modstand

26,5 til 50,5 ohm (typisk 40,5 ohm) under alarmer

Jordforbindelse

Isoleret jord

Elektrisk isolering

1500 volt

Miljømæssige forhold
ved drift
Temperatur

5 ºC til 40 ºC

Højde

-390 til 3.012 m
(-1,254 ft. to 9,882 ft.)

Atmosfærisk tryk

70 til 106 kPa

Relativ fugtighed

15 til 95% uden kondensering

Transport og opbevaring
Ikke i forsendelsesbeholder I forsendelsesbeholder
Temperatur

-20 til 60 ºC
(-4 ºF to 140 ºF)

-20 til 70 ºC
(-4 ºF to 158 ºF)

Højde

-390 til 5.574 m
(-1.254 ft. to 18.288 ft.)

-390 m to 5.574 m
(-1.254 ft. to 18.288 ft.)

Atmosfærisk tryk

50 til 106 kPa
(14,7 in. Hg to 31,3 in. Hg)

50 til 106 kPa
(14,7 in. Hg to 31,3 in. Hg)

Relativ fugtighed

15 til 95% uden kondensering 15 til 95% uden kondensering

Ydelsesspecifikationer
Måleområde
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SpO2 Saturationsområde

1 til 100%

Pulsefrekvensområde

20 til 250 slag pr. minut (bpm)

Perfusionsområde

0,03 til 20%
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OxiMax™ pulsoximetrisensorer
Pulsoximetrisensorens nøjagtighed
Tabel 20. Oxygensaturation, nøjagtighed1
Sensormodel, type

LoSAT™ område
60 til 80%

Standard saturationsområde
70 til 100%

MAX-A, MAX-AL

± 3,0 cifre

± 2,0 cifre

2

MAX-N
(Voksen og neonatal)

± 3,0 cifre

± 2,0 cifre

MAX-P, MAX-I, MAXFAST

± 3,0 cifre

± 2,0 cifre

Softcare™ SC-A, -PR, NEO3

Ikke relevant

± 2,0 cifre

MAX-R

Ikke relevant

± 3,5 cifre

Ikke relevant

± 2,0 cifre

Nedsat perfusion

4

Pulsfrekvens
Normalt område
Nedsat perfusion

4

20 til 250 bpm

± 3,0 cifre

20 til 250 bpm

± 3,0 cifre

1 De benyttede testpersoner brugt til validering af SpO2 målingernes nøjagtighed var fra repræsentanter for lokalbefolkningen og ved godt

helbred. Testgruppen bestod af både mænd og kvinder. Forskellige grader af lys og mørk var repræsenteret, og testpersonerne befandt sig
aldersmæssigt i gruppen mellem 18 og 50 år. Præcisionsspecifikationerne er baseret på kontrollerede hypoxi-undersøgelser på raske voksne,
frivillige forsøgspersoner på tværs af de(t) specificerede saturations SpO2-område(r). Pulsoximetrets SpO2-aflæsninger blev sammenlignet med
SaO2-værdierne fra blodprøver målt ved blodoximetri. Al præcision er udtrykt som ±1 SD. Pulsoximetrets udstyrsmålinger distribueres statistisk;
ca. to tredjedele af pulsoximetrimålingerne kan forventes at ligge inden for dette præcisionsområde (ARMS). Eftersom spredning og bias på
sammenligning af pulsoximetrets SpO2 og blodets SaO2 oftest øges, efterhånden som saturationen falder, og præcisionsspecifikationerne
beregnes ud fra data der kommer fra hele det angivne område, kan der fremkomme forskellige præcisionsværdier, når delvist overlappende
områder beskrives.
2
Den kliniske funktionalitet af MAX-N er påvist på en gruppe indlagte nyfødte patienter. Den observerede nøjagtighed for SpO2 var 2,5% i en
undersøgelse med 42 patienter i alderen 1 til 23 dage og vægt fra 750 til 4.100 g. og 63 foretagne observationer i et område på 85 til 99% SaO2
3 Den kliniske funktionalitet er påvist på en gruppe indlagte nyfødte patienter. Den observerede nøjagtighed for SpO2 var 3,0% i en undersøgelse
med 57 patienter i alderen 24 til 40 uger og vægt fra 710 til 5.000 g. og 185 foretagne observationer i et område på 63 til 99% SaO2
4 Specifikationen gælder for N-600x oximetrets ydeevne. Målingsnøjagtighed ved tilstedeværelse af lav perfusion (registreret IR
pulsmodulationsamplitude 0,03 - 1,5%) blev valideret vha. signaler fra en patientsimulator. SpO2- og pulsfrekvensværdier blev varieret på tværs
af monitoreringsområdet i et område med svage signalforhold og sammenlignet med indgangssignalernes kendte sande saturation og
pulsfrekvens.

Bemærk:
Kontakt os på +1 800 63 55 26 7, for at revirere en komplet liste over SpO2-præcision over
hele linjen af tilgængelige OxiMax™ pulsoximetrisensorer.
Sensorens effektforbrug
Pulsoximetrisensor

Dissipation

OxiMax MAX-A, -AL, -I, -N, -P, -R

52,5 mW

OxiMax Durasensor™ DS-100A

52,5 mW

OxiMax OxiCliq™ A, I, N, P

52,5 mW

OxiMax Dura-Y™ D-YS

52,5 mW

OxiMax Max-Fast™

52,5 mW

OxiMax Softcare™ SC-A, -NEO, -PR

52,5 mW
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OxiMax Pulsoximetrisensorens funktionsområde
Rødt lys, bølgelængde

Ca. 660 nm

Infrarødt lys, bølgelængde

Ca. 900 nm

Optisk udgangseffekt

Mindre end 15 mW

Produktets overholdelse af krav og standarder
Produktet overholder følgende standarder
ISO 9919:2005
EN ISO 9919: 2005

Produktets sikkerhedsstandarder
IEC 60601-1: 1988 + A1: 1991 + A2: 1995
EN 60601-1: 1990 + A11: 1993 + A12: 1993 + A13: 1996
UL 60601-1 1. udgave
CSA C22.2 Nr. 601.1 M90
Beskyttelsestype

Klasse I (Intern strømforsyning)

Driftsmåde

Kontinuerlig

Væskeindtrængning

IPX1

Sikkerhedsgrad

Ikke egnet til anvendelse i nærheden af
brandfarlige anæstetika

Standarder for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
IEC 60601-1-2: 2001 + A1: 2004
EN 60601-1-2: 2001 + A1: 2006

Producentens erklæring
Grundlæggende
ADVARSEL
Hvis der anvendes andet tilbehør, OxiMax-sensorer og kabler end dem, der er angivet,
kan det resultere i unøjagtige målinger på OxiMax N-600x pulsoximeter og forøget
emission

OxiMax N-600x pulsoximeter er udelukkende beregnet til lægeordineret anvendelse
i det angivne elektromagnetiske miljø. Anvend enheden i overensstemmelse med
det elektromagnetisk miljø beskrevet i dette kapitel.
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Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Elektromagnetisk emission
Tabel 21. Elektromagnetisk emission

Emissionstest
RF-emissioner

Overholdelse af
krav og
standarder

Vejledning vedr. elektromagnetisk miljø

gruppe 1
Klasse B

Oximetret kan anvendes på alle institutioner.

CISPR 11: 2004
Harmoniske emissioner

Klasse A

Oximetret kan anvendes på alle institutioner.

Opfylder kravene

Oximetret kan anvendes på alle institutioner.

IEC 61000-3-2: 2005
Spændingsudsving/
pleteffekt
IEC 61000-3-3: 2005

Elektromagnetisk immunitet
Bemærk:
Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Bygninger, objekter og personers
absorption og refleksion indvirker på elektromagnetisk strålingsspredning.

Brugerhåndbog

133

Produktspecifikationer

Tabel 22. Test af elektromagnetisk immunitet
Immunitetstest
Elektrostatisk
udladning (ESD)

IEC 60601-1-2
testniveau

Overholdelsesniveau

± 6 kV ved kontakt

± 6 kV ved kontakt

±8 kV luft

±8 kV luft

Kortvarig
spændingsudsvin
g/strømstød

± 2 kV for
strømforsyningsle
dninger

± 2 kV for
strømforsyningslednin
ger

IEC 61000-4-4:
1995 + A1: 2000 +
A2: 2001

± 1 kV for
indgangs-/
udgangsledninger

± 1 kV for indgangs-/
udgangsledninger

Strømstød

±1 kV differentiel
funktion

±1 kV differentiel
funktion

±2 kV
normalfunktion

±2 kV normalfunktion

Spændingsfald,
korte afbrydelser
og
spændingsudsvin
g i strømforsyning

<5% UT

<5% UT

(>95% fald i UT) for
05 cyklus

(>95% fald i UT) for 05
cyklus

40% UT

40% UT

IEC 61000-4-11:
2004

(60% fald i UT) i
fem cyklusser

(60% fald i UT) i fem
cyklusser

70% UT

70% UT

(30% fald i UT) i 25
cyklusser

(30% fald i UT) i 25
cyklusser

<5% UT

<5% UT

(95% fald i UT) i
fem sekunder

(95% fald i UT) i fem
sekunder

3 A/m

3 A/m

IEC 61000-4-2:
2001

IEC 61000-4-5:
2005

Magnetfelt ved
netfrekvens (50/
60 Hz)
IEC 61000-4-8:
2001
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Vejledning vedr.
elektromagnetisk miljø
Gulve bør være af træ, beton
eller keramiske fliser. Hvis
gulvene er dækket med et
syntetisk materiale, bør den
relative luftfugtighed være
minimum 30%.
Netforsyningen skal være af
den standard, der er normal
til erhvervs- og
hospitalsdrift.

Netforsyningen skal være af
den standard, der er normal
til erhvervs- og
hospitalsdrift.
Elforsyningen skal være af
den standard, der er normal
til erhvervs- og
hospitalsdrift.
Hvis det er nødvendigt, at
oximetret forbliver i drift på
trods af afbrydelser i
strømforsyningen, anbefales
det, at systemet forsynes
med strøm fra en
nødstrømsforsyning eller fra
et batteri.
Bemærk: UT er
netspændingen før brug af
testniveau.
Hvis der opstår
billedforstyrrelse, kan det
være nødvendigt at placere
oximetret i større afstand fra
kilden til
netfrekvensmagnetfelterne
eller at installere en
magnetisk afskærmning.
Netfrekvensmagnetfeltet
bør måles på det påtænkte
installationssted for at sikre,
at det er tilstrækkeligt lavt.
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Tabel 23. Anbefalet afstand

Immunitetstest

IEC 60601-1-2
testniveau

Overholdelsesnive
au

Senderens
frekvens

Vejledning vedr.
elektromagnetisk
miljø
Ligning for afstand

Ledningsbåren RF
IEC
61000-4-6: 2006

3 V rms
150 kHz
80 MHz

3 V rms

afstand = 1,2

Feltbåren RF
IEC 61000-4-3: 2006

3 V/m
80 MHz
800 MHz

3 V/m

afstand = 1,2

3 V/m
800 MHz
2.5 GHz

3 V/m

afstand = 2,3

Senderens anslåede
maksimale
udgangseffekt målt i
watt

Afstand i meter

Afstand i meter

Afstand i meter

0,01

0,12

0,12

0,23

0,10

0,38

0,38

0,73

1,00

1,20

1,20

2,30

10,00

3,80

3,80

7,30

100.,00

12,00

12,00

23,00

Afstanden for sendere, der er vurderet til en maksimal udgangseffekt, som ikke er
nævnt ovenfor, kan bestemmes ved hjælp af ligningen i den tilsvarende kolonne,
hvor P er den maksimale effekt [senderens effekt i watt (W)] i henhold til
producenten af senderen.
Bemærk:
Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr skal have forskriftsmæssig afstand til alle dele
af OxiMax N-600x pulsoximeter, herunder også kabler, beregnet efter den pågældende
senders frekvens.

Overholdelse af krav og standarder for sensor og kabel
ADVARSEL
Hvis der anvendes andet tilbehør, OxiMax-sensorer og kabler end dem, der er angivet,
kan det resultere i unøjagtige målinger på OxiMax N-600x pulsoximeter og forøget
emission
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Tabel 24. Kabler og sensorer
Komponent

Maksimal længde
Kabler

Elledning

3m

DOC10-pulsoximetrikabel

3m

Software-downloadkabel,
RS-232 seriel, 15 til 9 stik “D”

3m

Ikke-termineret kabel,
RS-232 analog, 15 stik “D”

1m

Printerkabel,
RS-232, 15 til 9 stik “D”

3m

Philips-interfacekabel

1m

Oxinet™ III kabel til direkte forbindelse

3m

Oxinet™ III datakabel

3m
Sensorer

OxiMax-sensorer:

0,5 m

MAX-A, MAX-I, MAX-N, MAX-P, MAX-R

0,9 m

MAX-AL
OxiMax Oxiband™-sensorer:

0,9 m

OXI-A/N, OXI-P/I
OxiMax Durasensor™ DS-100A

0,9 m

OxiMax OxiCliq™-sensorer: P, N, I, A

OC- 3 kabel
0,9 m

OxiMax Dura-Y™ -sensorer:

1,2 m

D-YS, D-YSE, D-YSPD

Sikkerhedstest
Jordforbindelse
100 milliohm eller mindre
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Sikkerhedstest

Lækstrøm
Følgende tabeller viser maksimalt tilladte lækstrøm fra jordbeskyttede dele og fra
apparathylstret samt patientlækage.
Tabel 25. Strøm, lækage (jord og apparathylster)
Lækstrøm til jord
Tilstand
Normal

Vekselstrømspolaritet
Normal

Enkelt fejl

Normal

Omvendt

Enkelt fejl

ledning

Neutral
Ledning

Lukket

Lukket

Åben

Lukket

Lukket

Åben

Lukket

Lukket

Åben

Lukket

Lukket

Åben

IEC 60601-1

UL 60601-1

500 µA

300 µA
1000 µA

500 µA

300 µA
1000 µA

Lækstrøm fra apparathylster
Tilstand
Normal

Vekselstrømspolaritet,
ledning
Normal

Enkelt fejl

Normal
Enkelt fejl

Brugerhåndbog

Omvendt

Neutral
Ledning

Strømledning,
jord

IEC 60601-1
UL 60601-1

Lukket

Lukket

100 µA

Åben

Lukket

500 µA

Lukket

Åben

Lukket

Lukket

100 µA

Åben

Lukket

500 µA

Lukket

Åben
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Tabel 26. Risikostrøm, patient og isoleret
Risikostrøm, patient
Tilstand
Normal

Vekselstrømspolaritet,
ledning
Normal

Enkelt fejl

Normal

Omvendt

Enkelt fejl

Strømledning,
jordkabel

Neutral linje

IEC 60601-1
UL 60601-1

Lukket

Lukket

100 µA

Åben

Lukket

500 µA

Lukket

Åben

Lukket

Lukket

100 µA

Åben

Lukket

500 µA

Lukket

Åben

Risikostrøm, patient, isolering
Tilstand
Enkelt fejl
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Vekselstrømspolaritet,
ledning

Neutral linje

Strømledning,
jordkabel

Normal

Lukket

Lukket

Omvendt

Lukket

Lukket

IEC 60601-1
UL 60601-1
5000 µA
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