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Oridion Medical 1987 Ltd. ("Oridion Medical") –
Εγγύηση για τα μόνιτορ Oridion
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ισχύει για οποιαδήποτε συσκευή παρακολούθησης ασθενών που
κατασκευάζεται από την Oridion Medical 1987 Ltd. («Oridion»), («Προϊόντα»). Υπό τους περιορισμούς που
περιέχονται στο παρόν, η Oridion εγγυάται ότι τα Προϊόντα, όταν παραδίδονται από την Oridion ή τον
εξουσιοδοτημένο διανομέα της, για δύο (2) έτη μετά την ημερομηνία παράδοσης, αλλά όχι περισσότερο από
27 μήνες μετά την ημερομηνία παραγωγής, θα είναι απαλλαγμένα από ατέλειες στο υλικό και την εργασία και θα
συμμορφώνονται ουσιαστικά στις δημοσιευμένες προδιαγραφές της Oridion για τα αντίστοιχα Προϊόντα και
πρακτικά κατά την κατασκευή. Αυτή η περιορισμένη εγγύηση αποκλείει (i) Προϊόντα που έχουν αγοραστεί μέσω
μη εξουσιοδοτημένων τρίτων, (ii) Προϊόντα που έχουν υποστεί κακή χρήση, εσφαλμένο χειρισμό, ατύχημα,
τροποποίηση, αμέλεια, μη εξουσιοδοτημένη επισκευή ή εγκατάσταση, και (iii) Προϊόντα που έχουν
χρησιμοποιηθεί με αναλώσιμα παρελκόμενα προϊόντα άλλα από FilterLine™ της Oridion. Περαιτέρω, η παρούσα
περιορισμένη εγγύηση δεν ισχύει για τη χρήση Προϊόντων σε μια εφαρμογή ή σε περιβάλλον που δεν πληροί τις
προδιαγραφές της Oridion ή σε περίπτωση οποιασδήποτε πράξης, λάθους, παραμέλησης ή παράλειψης του
Πελάτη. Η Oridion κατά τη διακριτική της ευχέρεια θα αντικαταστήσει ή θα επισκευάσει τα Προϊόντα που έχουν
υποστεί ζημιά. Ο πελάτης δεν μπορεί να επιστρέψει ένα Προϊόν χωρίς προηγουμένως να λάβει έναν αριθμό RMA
(Return Material Authorization, Έγκριση επιστροφής υλικού) από την Oridion ή από ένα από τα εξουσιοδοτημένα
κέντρα σέρβις και ένα αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς του προϊόντος.

Αποποίηση
Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟ CO2, SPO2, ΤΟΝ ΤΡΕΧΟΝΤΑ INTEGRATED
PULMONARY INDEX™ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ) ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ORIDION Ή/ΚΑΙΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ORIDION
Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΞΟΔΟ ΣΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ORIDION ΣΕ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ Ή USB MEMORY STICKS Ή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ("ΔΕΔΟΜΕΝΑ") ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ORIDION ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ,
ΔΙΑΣΥΝΔΕΘΟΥΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΧΘΟΥΝ Ή ΜΕΤΑΔΟΘΟΥΝ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ, ΚΑΙ ΟΤΙ Η ORIDION ΔΕΝ
ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ
ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ, ΔΙΑΣΥΝΔΕΘΕΙ, ΑΝΤΑΛΛΑΧΘΕΙ Ή ΜΕΤΑΔΟΘΕΙ ΜΕ ΑΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟ. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ
ΕΠΙΣΗΣ
ΟΤΙ
ΔΕΝ
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ
ΝΑ
ΠΩΛΗΣΕΙ,
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙ
Ή
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΜΕ ΑΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΣΥΝΟΛΙΚΑ Ή ΜΕΡΙΚΑ. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΑΥΤΟΥ, ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ORIDION ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ,
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΟΠΙΣΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ.
Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΕΙ ΟΤΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΟΥΝ” ΚΑΙ ΟΤΙ Η
ORIDION ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η
ORIDION ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΠΡΟΣΩΠΑ Ή ΕΝΣΩΜΑΤΑ Ή ΑΫΛΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ. Η ORIDION
ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΕΙΔΙΚΗ,
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΤΕ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ),
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ Ή ΔΙΚΑΙΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η
ORIDION ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Ή ΖΗΜΙΩΝ.
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της αγγλικής και της μεταφρασμένης έκδοσης της παρούσας εγγύησης και
αποποίησης, η αγγλική έκδοση υπερισχύει.
Φορητός παρακλίνιος καπνογράφος/παλμικό οξύμετρο
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Oridion Medical 1987 Ltd. ("Oridion Medical") Warranty for Oridion Monitors
THIS LIMITED WARRANTY applies to any patient monitor manufactured by Oridion Medical 1987 Ltd.
(“Oridion”), (“Products”). Subject to the limitations herein, Oridion warrants that Products, when delivered by
Oridion or its authorized distributor, for two (2) years following the delivery date, but no more than 27 months
following the date of production, will be free from defects in material and workmanship and will substantially
conform to published Oridion specifications for the respective Products and in effect at the time of manufacture.
This limited warranty excludes (i) Products purchased through unauthorized third parties; (ii) Products that have
been subject to misuse, mishandling, accident, alteration, neglect, unauthorized repair or installation; and (iii)
Products that have been used with accessory consumable products other than Oridion’s FilterLine™ products.
Furthermore, this limited warranty shall not apply to the use of Products in an application or environment that is not
within Oridion specifications or in the event of any act, error, neglect or default of Customer. Oridion at its sole
discretion will replace or repair the damaged Products. Customer may not return Products without first obtaining a
customer return material authorization (RMA) number from Oridion or one of the Authorized Service centers and a
copy of the Product purchase invoice.

Disclaimer
USER MAY USE THE PARAMETERS (INCLUDING ANY AND ALL REFERENCES TO CO2, SPO2,
CURRENT INTEGRATED PULMONARY INDEX™ AND FUTURE AND RELATED INDICES AND
CONFIGURATIONS AND SIGNAL ALARM NOTIFICATIONS) WHICH APPEAR ON ORIDION'S PATIENT
MONITORING DEVICES AND/OR ORIDION’S COMMUNICATION PROTOCOL AND/OR ANY OUTPUT IN
REPORTS DOWNLOADED FROM ORIDION'S PATIENT MONITORING DEVICES TO PRINTERS OR USB
MEMORY STICKS OR APPROVED SYSTEMS ("DATA") SOLELY AND EXCLUSIVELY FOR THE
PURPOSE OF PATIENT CARE. USER ACKNOWLEDGES THAT DATA TRANSMITTED FROM ORIDION'S
PATIENT MONITORING DEVICES MAY NOT BE TRANSFERRED, INTERFACED, EXCHANGED OR
OTHERWISE TRANSMITTED AND THAT ORIDION ACCEPTS NO RESPONSIBILITY WHATSOEVER FOR
THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF DATA THAT HAS BEEN TRANSFERRED, INTERFACED,
EXCHANGED OR OTHERWISE TRANSMITTED. USER FURTHER ACKNOWLEDGES THAT IT MAY NOT
SELL, LICENSE OR OTHERWISE COMMERCIALIZE THE DATA, IN WHOLE OR IN PART. ANY OTHER
USE OF THE DATA OR INTERFACE WITH OTHER SYSTEMS, WHETHER BY USER OR ANY PARTY ON
ITS BEHALF, SHALL BE SUBJECT TO A SEPARATE LICENSING ARRANGEMENT WITH ORIDION
INCORPORATING, BUT NOT LIMITED TO, COMMERCIAL TERMS TO BE NEGOTIATED IN GOOD
FAITH.
USER ACKNOWLEDGES AND UNDERSTANDS THAT THE DATA IS PROVIDED “AS-IS” AND THAT
ORIDION DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. ORIDION WILL NOT BE LIABLE
FOR ANY INJURIES OR DAMAGES TO ANY PERSONS OR TANGIBLE OR INTANGIBLE PROPERTY
RESULTING FROM ANY CAUSE WHATSOEVER. ORIDION DISCLAIMS ANY AND ALL LIABILITY FOR
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR OTHER SIMILAR DAMAGES
REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION WHETHER IN CONTRACT, TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE), STRICT PRODUCT LIABILITY OR ANY OTHER LEGAL OR EQUITABLE THEORY, EVEN
IF ORIDION HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH LOSSES OR DAMAGES.
In case of discrepancy between the English and translated version of this warranty and disclaimer, the English
version shall prevail.
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Προειδοποιήσεις

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

Πληροφορίες για την ασφάλεια
Προειδοποιήσεις
Ορισμοί

Για να χρησιμοποιήσετε το μόνιτορ Capnostream™20p σωστά και με ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά αυτό το
εγχειρίδιο χειριστή και τις Οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν τα αναλώσιμα Microstream™ etCO2 (FilterLine™)
και τους αισθητήρες SpO2. Η χρήση της συσκευής παρακολούθησης απαιτεί πλήρη κατανόηση και αυστηρή
τήρηση των οδηγιών, των πληροφοριών προφύλαξης που παρουσιάζονται με έντονους χαρακτήρες και των
προδιαγραφών που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.

Προειδοποιήσεις
Γενικά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν δεν είστε σίγουροι για την ακρίβεια οποιασδήποτε μέτρησης, ελέγξτε πρώτα τα
ζωτικά σημεία του ασθενούς με εναλλακτικά μέσα. Στη συνέχεια βεβαιωθείτε ότι η
συσκευή παρακολούθησης λειτουργεί σωστά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μόνιτορ άπνοιας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή δεν πρέπει να θεωρείται ως συσκευή έγκαιρης προειδοποίησης. Καθώς
υποδεικνύεται μια ένδειξη τάσης προς αποξυγόνωση του ασθενούς, δείγματα αίματος
πρέπει να αναλυθούν από εργαστηριακό COοξύμετρο για να κατανοηθεί πλήρως η
κατάσταση του ασθενούς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την ασφάλεια του ασθενούς, μην τοποθετείτε τη συσκευή παρακολούθησης σε
τέτοια θέση ώστε να υπάρχει κίνδυνος πτώσης της επάνω στον ασθενή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διευθετήστε με προσοχή τα καλώδια με τα οποία είναι συνδεδεμένος ο ασθενής
(αισθητήρας SpO2 και FilterLine™) ώστε να περιορίσετε την πιθανότητα περίσφιξης
ή στραγγαλισμού του ασθενούς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην σηκώνετε τη συσκευή παρακολούθησης από το καλώδιο του αισθητήρα SpO2
ή από το FilterLine™ διότι υπάρχει κίνδυνος να αποσυνδεθούν από τη συσκευή, με
αποτέλεσμα την πτώση της συσκευής επάνω στον ασθενή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή παρακολούθησης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται δίπλα ή επάνω σε άλλο
εξοπλισμό. Εάν είναι απαραίτητη η τοποθέτησή της δίπλα ή επάνω σε άλλο εξοπλισμό,
η συσκευή θα ελεγχθεί για να επιβεβαιωθεί η κανονική λειτουργία της, στη διαμόρφωση
στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να εξασφαλίσετε ακριβή αποτελέσματα και να αποτρέψετε την πρόκληση βλαβών
στο μηχάνημα, μην εκθέτετε τη συσκευή σε συνθήκες υπερβολικής υγρασίας, όπως
βροχή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρήση άλλων παρελκομένων, μορφοτροπέων, αισθητήρων και καλωδίων, εκτός
εκείνων που αναφέρονται, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ο εξοπλισμός ή/και το
σύστημα να παρουσιάσουν αυξημένες εκπομπές ή/και μειωμένη ατρωσία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η επαναχρησιμοποίηση παρελκομένων μίας χρήσης μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο
διασταυρούμενης μόλυνσης στον ασθενή ή βλάβη στη λειτουργία της συσκευής
παρακολούθησης.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι ενδείξεις CO2, ο αναπνευστικός ρυθμός, οι ενδείξεις παλμικής οξυμετρίας και τα
σήματα παλμού μπορεί να επηρεαστούν από σφάλματα στην εφαρμογή του αισθητήρα,
από ορισμένες συνθήκες του περιβάλλοντος και από ορισμένες παθήσεις του ασθενούς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή παρακολούθησης διατίθεται κατόπιν ιατρικής συνταγής και η λειτουργία της
πρέπει να αναλαμβάνεται μόνο από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση αυτού του εξοπλισμού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν η βαθμονόμηση δεν πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του σχετικού
εγχειριδίου σέρβις, η συσκευή παρακολούθησης μπορεί να μην είναι βαθμονομημένη.
Μια μη βαθμονομημένη συσκευή παρακολούθησης ενδέχεται να παράγει ανακριβή
αποτελέσματα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν η θύρα του συνδέσμου εξαγωγής φαίνεται κατεστραμμένη, μην χρησιμοποιείτε τη
συσκευή με αναισθητικά αέρια.
Σημείωση:

Οι συσκευές που συνδέονται στη συσκευή παρακολούθησης πρέπει να είναι κατηγορίας
ιατρικών εφαρμογών μόνο.

Σημείωση:

Απαιτείται η ακριβής εμφάνιση των ακόλουθων παραμέτρων προκειμένου η συσκευή να
πληροί τις απαιτήσεις βασικής απόδοσης: Επίπεδα διοξειδίου άνθρακα στην εκπνοή
(CO2) και αναπνευστικός ρυθμός κατά την παρακολούθηση με καπνογραφία και κορεσμός
του αρτηριακού οξυγόνου (SpO2) και παλμικός ρυθμός κατά την παρακολούθηση με
παλμική οξυμετρία. Εάν ο ασθενής παρακολουθείται και με τις δύο λειτουργίες, όλες αυτές
οι παράμετροι θα εμφανίζονται.

Σάρωση MRI
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά τη σάρωση απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (MRI) μη χρησιμοποιείτε
αισθητήρες οξυμετρίας. Το αγώγιμο ρεύμα μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Οι
αισθητήρες ενδέχεται να επηρεάσουν την εικόνα της μαγνητικής τομογραφίας και η
μονάδα μαγνητικής τομογραφίας ενδέχεται να επηρεάσει την ορθότητα των μετρήσεων
οξυμετρίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε το βρεφικό/νεογνικό σετ FilterLine™ H κατά τη διάρκεια
διεξαγωγής απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (MRI). Η χρήση του Σετ FilterLine™
H για Βρέφη/Νεογνά κατά τη σάρωση MRI μπορεί να είναι επιβλαβής για τον ασθενή.
ΠΡΟΣΟΧΗ:

Κατά τη σάρωση MRI, η συσκευή παρακολούθησης θα πρέπει να είναι τοποθετημένη
εκτός της αίθουσας MRI. Όταν η συσκευή παρακολούθησης χρησιμοποιείται εκτός της
αίθουσας του μαγνητικού τομογράφου, η παρακολούθηση etCO2 μπορεί να
πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας το FilterLine™ XL. (Βλ. Παρακολούθηση CO2
κατά τη διάρκεια σάρωσης MRI στη σελ. 62.)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η χρήση γραμμής δειγματοληψίας CO2 με H στην ονομασία της (υποδεικνύει ότι
προορίζεται για χρήση σε περιβάλλον με υγρασία) κατά τη διεξαγωγή σάρωσης MRI
ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές. Συνιστάται η χρήση γραμμής δειγματοληψίας
χωρίς H στην ονομασία της. Για μια λίστα των γραμμών δειγματοληψίας H, βλ.
Αναλώσιμα EtCO2 Microstream™ στη σελ. 167.

Χρήση του μόνιτορ με απινιδωτές
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όλα τα καλώδια και οι σωλήνες, συμπεριλαμβανομένων των αισθητήρων SpO2 και των
γραμμών δειγματοληψίας CO2, πρέπει να βρίσκονται μακριά από τον απινιδωτή και τα
ηλεκτρόδιά του, και δεν πρέπει να είναι ανάμεσα, δίπλα ή να επικαλύπτουν τα
ηλεκτρόδια και τους αγωγούς των ηλεκτροδίων, ώστε να μειώνονται οι πιθανές
παρεμβολές μεταξύ του μόνιτορ και του εξοπλισμού απινίδωσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όλοι οι αισθητήρες SpO2 πρέπει να είναι εντελώς ανέπαφοι και να μην έχουν υποστεί
ζημιά, ώστε να επιτρέπουν τη χρήση ενός απινιδωτή με το μόνιτορ.
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Συναγερμοί
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην απενεργοποιείτε τον ηχητικό συναγερμό εάν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια
του ασθενούς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να ανταποκρίνεστε πάντοτε στους συναγερμούς του συστήματος διότι, σε ορισμένες
συνθήκες συναγερμών, ενδέχεται να σταματά η παρακολούθηση του ασθενούς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι τα όρια ενεργοποίησης των συναγερμών είναι
κατάλληλα για τον ασθενή που παρακολουθείται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού απενεργοποιήσετε προσωρινά τους ηχητικούς συναγερμούς, ελέγξτε τη
διάρκεια απενεργοποίησής τους.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα επίπεδα πίεσης ήχου του σήματος ακουστικού συναγερμού που είναι μικρότερα από
τα επίπεδα ήχου του περιβάλλοντος μπορεί να μην επιτρέψουν την αναγνώριση
συνθηκών συναγερμού από το χειριστή.
ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ο ορισμός ακραίων τιμών για τα όρια συναγερμού μπορεί να έχει επιπτώσεις στην
αποτελεσματικότητα του συστήματος συναγερμού.

Κίνδυνος πυρκαγιάς
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρακολούθησης με αναισθητικά, όπως οξείδιο του
αζώτου ή υψηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου, να συνδέετε τις εξόδους αερίου με ένα
σύστημα καθαρισμού (scavenger).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή παρακολούθησης δεν είναι κατάλληλη για χρήση υπό την παρουσία
εύφλεκτου αναισθητικού μίγματος με αέρα, οξυγόνο ή οξείδιο του αζώτου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το FilterLine™ μπορεί να αναφλεγεί υπό την παρουσία O2 όταν εκτεθεί άμεσα σε
ακτινοβολία λέιζερ, ηλεκτροχειρουργικές συσκευές (ESU) ή υψηλή θερμοκρασία. Όταν
εκτελείτε στην κεφαλή και στον αυχένα διαδικασίες που περιλαμβάνουν χρήση λέιζερ,
ηλεκτροχειρουργικών συσκευών ή υψηλής θερμοκρασίας, να είστε προσεκτικοί ώστε να
μην συμβεί ανάφλεξη στο FilterLine™ ή στα παρακείμενα χειρουργικά σεντόνια.
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να υπάρχει προστασία ενάντια στον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, το κάλυμμα της
συσκευής παρακολούθησης πρέπει να αφαιρείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό
σέρβις. Η συσκευή δεν περιέχει μέρη που μπορούν να συντηρηθούν ή να
αντικατασταθούν από τον χρήστη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να διασφαλίσετε την ηλεκτρική μόνωση του ασθενούς, συνδέετε τη συσκευή μόνο
με άλλο εξοπλισμό που διαθέτει ηλεκτρικά μονωμένα κυκλώματα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε πρίζα τριών συρμάτων, γειωμένη, κατηγορίας
νοσοκομειακών εφαρμογών. Το βύσμα τριών αγωγών πρέπει να εισάγεται σε μια
κατάλληλα καλωδιωμένη πρίζα τριών συρμάτων. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη πρίζα
τριών συρμάτων, ένας εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος πρέπει να εγκαταστήσει μία
σύμφωνα με τον ισχύοντα ηλεκτρολογικό κώδικα. Μην αφαιρείτε σε καμία περίπτωση
το σύνδεσμο γείωσης από το βύσμα τροφοδοσίας. Μη χρησιμοποιείτε καλώδια
επέκτασης ή προσαρμογείς οποιουδήποτε τύπου. Το καλώδιο ρεύματος και το βύσμα
πρέπει να είναι άθικτα και χωρίς ζημιές. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας,
αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να συνδέεται μόνο σε πρίζα ρεύματος με γείωση
προστασίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να βεβαιώνεστε ότι το μόνιτορ είναι τοποθετημένο με τέτοιον τρόπο ώστε το βύσμα
τροφοδοσίας ρεύματος να είναι προσβάσιμο για άμεση αποσύνδεση από την παροχή
ρεύματος, όταν χρειάζεται.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με την ακεραιότητα της διάταξης αγωγού
προστατευτικής γείωσης, λειτουργήστε τη συσκευή με τροφοδοσία από την εσωτερική
μπαταρία μέχρι ο προστατευτικός αγωγός τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος
(AC) να είναι πλήρως λειτουργικός.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη συνδέετε σε ηλεκτρική πρίζα που ελέγχεται από επιτοίχιο διακόπτη ή dimmer.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μετρήστε το ρεύμα διαρροής της συσκευής όποτε μια εξωτερική συσκευή συνδέεται
στη σειριακή θύρα. Το ρεύμα διαρροής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 microampere.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να συνδέεται
μόνο σε κεντρική παροχή ρεύματος με προστατευτική γείωση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κάθε φορά που η ισοδυναμική γείωση στο πίσω μέρος της συσκευής (βλ. Εικόνα 7 –
Οπίσθια όψη του Capnostream™20p στη σελ. 33) πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, ο
χρήστης πρέπει να συνδέεται στην ακίδα με τρόπο που θα διασφαλίζει ότι θα
αποφευχθεί οποιαδήποτε ακούσια αποσύνδεση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε μια εγκατάσταση που διαθέτει αποσπώμενους αγωγούς εξισορρόπησης δυναμικού,
η ισοδυναμική γείωση στο πίσω μέρος της συσκευής (βλ. Εικόνα 7 – Οπίσθια όψη του
Capnostream™20p στη σελ. 33) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προαιρετική
σύνδεση μεταξύ του Capnostream™20P και του διαύλου εξισορρόπησης δυναμικού της
ηλεκτρικής εγκατάστασης. Η ισοδυναμική γείωση στο πίσω μέρος της συσκευής δεν
πρέπει να χρησιμοποιείται για μια σύνδεση γείωσης προστασίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνδέετε πάντοτε το καλώδιο ρεύματος πρώτα με τη συσκευή και έπειτα με την παροχή
ρεύματος στον τοίχο.
ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η ηλεκτρική εγκατάσταση του χώρου ή του κτιρίου στο οποίο πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί η συσκευή παρακολούθησης πρέπει να συμμορφώνεται με τους
κανονισμούς που καθορίζονται από τη χώρα στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ο
εξοπλισμός.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Το καλώδιο ρεύματος, το βύσμα και η πρίζα πρέπει να είναι διαθέσιμα για την
περίπτωση που θα προκύψει κάποια επείγουσα διακοπή τροφοδοσίας.

Ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές
Η συσκευή αυτή έχει υποβληθεί σε δοκιμές και έχει διαπιστωθεί ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για τις
ιατρικές συσκευές σύμφωνα με το πρότυπο EN60601-1-2. Το πρότυπο αυτό είναι σχεδιασμένο ώστε να παρέχει
εύλογη προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε μια τυπική ιατρική εγκατάσταση.
Ωστόσο, λόγω της ευρέως διαδεδομένης χρήσης εξοπλισμού μετάδοσης ραδιοσυχνοτήτων και άλλων πηγών
ηλεκτρικού θορύβου σε περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης (για παράδειγμα: κινητά τηλέφωνα, φορητές
αμφίδρομες ραδιοτηλεφωνικές συσκευές, ηλεκτρικές συσκευές), είναι πιθανό υψηλά επίπεδα τέτοιων
παρεμβολών, εξαιτίας της εγγύτητας ή της ισχύος μίας πηγής, να επηρεάσουν την απόδοση της συσκευής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η λειτουργία ηλεκτροχειρουργικού εξοπλισμού υψηλής συχνότητας κοντά στη συσκευή
παρακολούθησης μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές στη συσκευή παρακολούθησης
και να προκαλέσει εσφαλμένες μετρήσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρακολούθησης με τομογραφία πυρηνικής
στροφορμής (MRT, NMR, NMT), καθώς η λειτουργία της συσκευής παρακολούθησης
μπορεί να διαταραχθεί.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο φορητός εξοπλισμός επικοινωνιών με ραδιοσυχνότητες (συμπεριλαμβανομένων
περιφερειακών εξαρτημάτων όπως καλώδια κεραίας και εξωτερικές κεραίες) δεν πρέπει
να χρησιμοποιείται σε απόσταση μικρότερη από 30 cm (12 ίντσες) από οποιοδήποτε
τμήμα της συσκευής παρακολούθησης Capnostream™20p, συμπεριλαμβανομένων των
καλωδίων της. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί μείωση της απόδοσης αυτού του
εξοπλισμού.
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Ορισμοί
Σημείωση:

Τα χαρακτηριστικά εκπομπής της συσκευής παρακολούθησης Capnostream™20p την
καθιστούν κατάλληλη για χρήση σε βιομηχανικές περιοχές και νοσοκομεία (EN 55011
κατηγορία A). Αν χρησιμοποιείται σε οικιστικό περιβάλλον (για το οποίο απαιτείται
κανονικά EN 55011 κατηγορία Β), ο εξοπλισμός αυτός μπορεί να μην προσφέρει επαρκή
προστασία στις υπηρεσίες επικοινωνιών με ραδιοσυχνότητες. Ο χρήστης ενδέχεται να
χρειαστεί να λάβει μέτρα μετριασμού, όπως η αλλαγή θέσης ή προσανατολισμού του
εξοπλισμού.

Ορισμοί
Σημείωση: Μια Σημείωση εισάγεται για να τονίσει διαδικασίες ή καταστάσεις που θα μπορούσαν σε αντίθετη
περίπτωση να παρερμηνευθούν ή να παραβλεφθούν, καθώς και για να διευκρινίσει φαινομενικά αντιφατικές ή
ασαφείς καταστάσεις.
Προσοχή: Μια σύσταση Προσοχής εισάγεται για να επισύρει την προσοχή σε μια διαδικασία η οποία, εάν δεν
ακολουθηθεί πιστά, μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά ή καταστροφή του εξοπλισμού.
Προειδοποίηση: Μια Προειδοποίηση εισάγεται για να επισύρει την προσοχή σε επικίνδυνες ή επιβλαβείς
καταστάσεις ενδογενείς στη λειτουργία, τον καθαρισμό και τη συντήρηση του εξοπλισμού, οι οποίες μπορεί να
οδηγήσουν σε προσωπικό τραυματισμό ή θάνατο του χειριστή ή του ασθενούς.

Φορητός παρακλίνιος καπνογράφος/παλμικό οξύμετρο
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Επισκόπηση
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Κεφάλαιο 1

Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο
Επισκόπηση
Ενδεδειγμένη χρήση
Ειδικές ενδείξεις χρήσης
Σε ποιους απευθύνεται αυτό το εγχειρίδιο
Επικοινωνία με την τεχνική υποστήριξη
Σύμβολα

Επισκόπηση
Αυτό το εγχειρίδιο παρέχει οδηγίες για τη ρύθμιση και λειτουργία του μόνιτορ Capnostream™20p.
Το Capnostream™20p είναι ένα φορητό παρακλίνιο μόνιτορ που παρακολουθεί συνεχώς τις ακόλουθες
παραμέτρους ενός ασθενούς:

•

Τελοαναπνευστικό διοξείδιο του άνθρακα (etCO2) – επίπεδο διοξειδίου του άνθρακα στην
εκπνεόμενη αναπνοή.

•
•

Αναπνευστική συχνότητα (RR).

•
•

Κορεσμός οξυγόνου (SpO2).

Κλασματικό εισπνεόμενο διοξείδιο του άνθρακα (FiCO2) – επίπεδο του διοξειδίου του
άνθρακα που είναι παρόν κατά τη διάρκεια της εισπνοής.
Συχνότητα σφυγμού (PR).

Η συσκευή παρέχει επίσης μια τιμή Integrated Pulmonary Index™ (στο εξής καλούμενη IPI), η οποία είναι μια
αριθμητική τιμή που ενσωματώνει τέσσερις κύριες παραμέτρους που μετριούνται από το Capnostream™20p
προκειμένου να παρέχει μια απλή ένδειξη της αναπνευστικής κατάστασης του ασθενούς. Οι ενσωματωμένες
παράμετροι είναι οι etCO2, RR, SpO2 και PR. Μόνο αυτές οι τέσσερις παράμετροι χρησιμοποιούνται για τον
υπολογισμό του IPI, ενώ άλλες παράμετροι δεν λαμβάνονται υπόψη.
Επιπροσθέτως, η συσκευή παρέχει τις άπνοιες ανά ώρα (A/hr) και ένα δείκτη αποκορεσμού οξυγόνου (ODI),
που χρησιμεύουν στην αναγνώριση και ποσοτικοποίηση των συμβάντων άπνοιας και αποκορεσμού οξυγόνου
για ασθενείς ηλικίας άνω των 22 ετών, ως εξής:

•

A/hr: μέτρηση του αριθμού των παύσεων στην αναπνοή (τουλάχιστον των 10 δευτερολέπτων)
τις οποίες εμφάνισε ο ασθενής, είτε κατά την τελευταία ώρα (στην αρχική οθόνη) είτε ο μέσος
όρος των παύσεων ανά ώρα κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου [στην οθόνη Apnea and
O2 Desaturation (Άπνοια και αποκορεσμός O2)].

•

ODI: πόσες φορές η τιμή SpO2 έπεσε κατά 4% ή περισσότερο από τη γραμμή αναφοράς και
επέστρεψε στη γραμμή αναφοράς σε 240 δευτερόλεπτα ή λιγότερο, είτε κατά την τελευταία
ώρα (στην αρχική οθόνη) είτε ο μέσος όρος των μειώσεων ανά ώρα κατά τη διάρκεια μιας
χρονικής περιόδου [στην οθόνη Apnea and O2 Desaturation (Άπνοια και αποκορεσμός O2)].

Οι δείκτες A/hr και ODI δεν είναι διαθέσιμοι σε όλες τις τοποθεσίες. Προκειμένου να εξοπλίσετε τη συσκευή
σας με το χαρακτηριστικό A/hr και ODI, επικοινωνήστε με το Capnographyinfo@covidien.com.
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Ενδεδειγμένη χρήση
Ο συνδυασμένος καπνογράφος/παλμικό οξύμετρο Capnostream™20p και τα παρελκόμενά του προορίζονται
για να παρέχουν σε επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης συνεχή, μη επεμβατική μέτρηση και
παρακολούθηση της συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα εκπνεόμενης και εισπνεόμενης αναπνοής και
της αναπνευστικής συχνότητας, καθώς και συνεχή μη επεμβατική παρακολούθηση του λειτουργικού κορεσμού
οξυγόνου της αρτηριακής αιμοσφαιρίνης (SpO2) και της συχνότητας σφυγμού. Προορίζεται για χρήση με
νεογνικούς, παιδιατρικούς και ενήλικες ασθενείς σε νοσοκομεία, εγκαταστάσεις νοσοκομειακού τύπου και
περιβάλλοντα ενδονοσοκομειακής μεταφοράς.
Το Capnostream™20p προορίζεται για χρήση από εξειδικευμένο προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης μόνο.
Το μόνιτορ Capnostream™20p παρέχει στον κλινικό ιατρό έναν ολοκληρωμένο πνευμονικό δείκτη (IPI). Ο IPI
βασίζεται σε τέσσερις παραμέτρους που παρέχονται από το μόνιτορ: τελοαναπνευστικό διοξείδιο του άνθρακα,
αναπνευστική συχνότητα, κορεσμός οξυγόνου και συχνότητα σφυγμού. Ο IPI είναι ένας μεμονωμένος δείκτης
της αναπνευστικής κατάστασης ενός ενήλικα ή παιδιατρικού ασθενούς, ο οποίος παρουσιάζεται σε μια κλίμακα
από 1 - 10, όπου το 10 υποδεικνύει τη βέλτιστη πνευμονική κατάσταση. Η παρακολούθηση IPI εμφανίζει μια
μεμονωμένη τιμή που αντιπροσωπεύει τις πνευμονικές παραμέτρους του ασθενούς και ειδοποιεί τον κλινικό
ιατρό σχετικά με μεταβολές στην πνευμονική κατάσταση του ασθενούς.
Ο IPI αποτελεί συμπλήρωμα στην παρακολούθηση των ζωτικών σημείων και δεν προορίζεται να την
αντικαταστήσει.

Ειδικές ενδείξεις χρήσης
Μια πρόσθετη ένδειξη του μόνιτορ είναι να παρέχει πληροφορίες που βοηθούν στην αναγνώριση συμβάντων
άπνοιας και αποκορεσμού οξυγόνου σε ενήλικες ασθενείς (ηλικίας 22 ετών και άνω) σε νοσοκομειακό
περιβάλλον ΜΕΘ και γενικής φροντίδας, μέσω της αναφοράς αυτών των συμβάντων και του υπολογισμού της
σχετικής άπνοιας ανά ώρα (A/hr) και του δείκτη αποκορεσμού οξυγόνου (ODI).

Σε ποιους απευθύνεται αυτό το εγχειρίδιο
Αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να διαβαστεί από:

•

Επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν το
Capnostream™20p.

•

Διαχειριστές εξοπλισμού που είναι υπεύθυνοι να διασφαλίσουν ότι ο εξοπλισμός
συμμορφώνεται με τις πολιτικές του νοσοκομείου.

•
•

Ερευνητές ή εργαστηριακό προσωπικό που πρόκειται να κάνουν λήψη δεδομένων ασθενούς.
Τεχνικούς ειδικούς που πρόκειται να συνδέσουν το Capnostream™20p σε υπολογιστή μέσω
της διασύνδεσης RS-232.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ομοσπονδιακή νομοθεσία επιτρέπει την πώληση αυτής της
συσκευής από ή κατόπιν εντολής ιατρού.

Επικοινωνία με την τεχνική υποστήριξη
Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα σε σχέση με το μόνιτορ Capnostream™20p, παρακαλούμε επικοινωνήστε με
την τεχνική υποστήριξη της Medtronic, ως εξής:
Βόρεια Αμερική: Τηλ.: 1-888-ORIDION (+1)(674-3466), Φαξ: (+1)(781) 453-2722,
εκτός της Βόρειας Αμερικής: Τηλ.: (+1) (972) 2-589-9104, Φαξ: + (972) 2-582-8868,
E-mail: Capnographytechnicalsupport@medtronic.com.

Φορητός παρακλίνιος καπνογράφος/παλμικό οξύμετρο
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Σύμβολα

Σύμβολα
Το σώμα της συσκευής παρακολούθησης φέρει τα ακόλουθα σύμβολα.
Πίνακας 1 – Σύμβολα που εμφανίζονται στο μόνιτορ

Σύμβολο

Περιγραφή
Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της
συσκευής παρακολούθησης
Ένδειξη ενεργοποίησης τροφοδοσίας AC

Ένδειξη ενεργοποίησης μονάδας

Επιλογή συμβάντος

Εισαγωγή/έξοδος ασθενούς

Απενεργοποιημένη αντλία

Προσωρινή σίγαση συναγερμών

Τύπος BF με προστασία από απινιδωτή
Είσοδος αερίου
Έξοδος αερίου
Ισοδυναμική γείωση
Θύρα σύνδεσης μνήμης USB flash

Σήμανση CE

Χρήση μόνο με ιατρική συνταγή
Κατευθυντήρια οδηγία για τα απόβλητα του
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Εφαρμόστε τις οδηγίες χρήσης
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Κεφάλαιο 2

Επισκόπηση της τεχνολογίας
Εισαγωγή
Λειτουργίες
Επισκόπηση της τεχνολογίας

Εισαγωγή
Το παρακλίνιο μόνιτορ Capnostream™20p παρέχει ακριβή, συνεχή παρακολούθηση καπνογραφίας και
παλμικής οξυμετρίας για διασωληνωμένους και μη διασωληνωμένους ασθενείς από νεογνά μέχρι ενήλικες.
Χρησιμοποιώντας τεχνολογία Microstream™, κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αναλώσιμα etCO2
FilterLine™, και τεχνολογία παλμικής οξυμετρίας, το Capnostream™20p επιτρέπει την ταυτόχρονη «χωρίς
προβλήματα» παρακολούθηση etCO2 και SpO2.

Λειτουργίες

•

Διπλή παρακολούθηση παραμέτρων που υποστηρίζει το τρέχον πρότυπο φροντίδας παρέχοντας
μετρήσεις CO2 και SpO2

•

Integrated Pulmonary Index™ (IPI), ο οποίος παρέχει απλή, σαφή και ολοκληρωμένη ένδειξη
της αναπνευστικής κατάστασης και των τάσεων του ασθενούς

•

Άπνοιες ανά ώρα και δείκτης αποκορεσμού οξυγόνου, δείκτες που χρησιμεύουν στην
αναγνώριση και ποσοτικοποίηση συμβάντων άπνοιας και αποκορεσμού οξυγόνου (εάν είναι
διαθέσιμο)

•
•
•
•
•

Απλή διασύνδεση χρήστη με έγχρωμη οθόνη

•

Επισήμανση συμβάντων για τη σύγκριση συμβάντων και χορήγησης φαρμάκων με μεταβολές
στην κατάσταση του ασθενούς

•
•
•
•
•
•

Καταγραφή περιστατικών για καλύτερη οργάνωση των αρχείων του ασθενούς

Πρόσβαση στις λειτουργίες ρουτίνας με 2 κλικ
Τάσεις 72 ωρών για ανασκόπηση του ιστορικού του ασθενούς
Ανασκόπηση συναγερμών με ένα κλικ
SARA™ (Smart Alarm for Respiratory Analysis), μια ενσωματωμένη τεχνολογία διαχείρισης
συναγερμών ευφυούς καπνογραφίας, η οποία μειώνει τους κλινικά ασήμαντους συναγερμούς

Κλήση νοσοκόμας
Προαιρετικός εσωτερικός εκτυπωτής
Έξοδος USB για μεταφορά δεδομένων ασθενούς σε συσκευές μνήμης USB flash
Αναλογική έξοδος για χρήση σε εργαστήρια ύπνου και άλλα εργαστηριακά περιβάλλοντα
Θύρα RS-232 για μεταφορά δεδομένων

Φορητός παρακλίνιος καπνογράφος/παλμικό οξύμετρο
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Επισκόπηση της τεχνολογίας
Αυτή η ενότητα παρέχει μια βασική επισκόπηση της καπνογραφίας και της παλμικής οξυμετρίας.
Τι είναι η καπνογραφία;
Καπνογραφία είναι μια μη επεμβατική μέθοδος για την παρακολούθηση του επιπέδου του διοξειδίου του
άνθρακα στην εκπνεόμενη αναπνοή (etCO2) ώστε να αξιολογηθεί η αναπνευστική κατάσταση του ασθενούς.
Το Capnostream™20p χρησιμοποιεί φασματοσκοπία μη σκεδαζόμενων υπερύθρων (NDIR) Microstream™ για
τη συνεχή μέτρηση της ποσότητας του CO2 κατά τη διάρκεια κάθε αναπνοής, της ποσότητας του CO2 που είναι
παρόν στο τέλος της εκπνοής (etCO2), της ποσότητας του CO2 που είναι παρόν κατά τη διάρκεια της εισπνοής
(FiCO2), και της αναπνευστικής συχνότητας.
Η υπέρυθρη φασματοσκοπία χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της συγκέντρωσης μορίων που απορροφούν την
υπέρυθρη ακτινοβολία. Καθώς η απορρόφηση είναι ανάλογη της συγκέντρωσης των απορροφούντων μορίων,
η συγκέντρωση μπορεί να προσδιοριστεί μέσω της σύγκρισης της απορρόφησής της με ένα γνωστό επίπεδο
αναφοράς.
Τα αναλώσιμα Microstream™ etCO2 χορηγούν ένα δείγμα των εισπνεόμενων και εκπνεόμενων αερίων από το
αναλώσιμο του αναπνευστήρα ή απευθείας από τον ασθενή (μέσω στοματικής/ρινικής κάνουλας) στο μόνιτορ
για τη μέτρηση CO2. Η υγρασία και τα εκκρίματα του ασθενούς απομακρύνονται από το δείγμα, ενώ
διατηρείται το σχήμα της κυματομορφής του CO2.
Ο ρυθμός ροής του δείγματος, 50 ml/min., μειώνει τη συσσώρευση υγρών και εκκριμάτων, περιορίζοντας έτσι
τον κίνδυνο έμφραξης της διαδρομής του δείγματος σε υγρά περιβάλλοντα ΜΕΘ.
Όταν εισέλθει στον αισθητήρα Microstream™ CO2, το δείγμα αερίου περνά μέσα από μια κυψέλη
μικροδείγματος (15 μικρόλιτρα). Αυτός ο εξαιρετικά μικρός όγκος γεμίζει γρήγορα, επιτρέποντας ταχύ χρόνο
ανόδου και ακριβείς μετρήσεις του CO2, ακόμα και σε υψηλούς αναπνευστικούς ρυθμούς.
Η πηγή υπέρυθρης ακτινοβολίας μικροδέσμης (Micro Beam) φωτίζει την κυψελίδα μικροδείγματος και την
κυψελίδα αναφοράς. Αυτή η ειδικά σχεδιασμένη πηγή υπέρυθρης ακτινοβολίας παράγει μόνο τα συγκεκριμένα
μήκη κύματος που χαρακτηρίζουν το φάσμα απορρόφησης του CO2. Επομένως, δεν απαιτούνται
αντισταθμίσεις όταν υπάρχουν διαφορετικές συγκεντρώσεις N2O, O2, αναισθητικών παραγόντων και υδρατμών
στην εισπνοή και την εκπνοή. Η υπέρυθρη ακτινοβολία που διέρχεται από τη κυψελίδα μικροδείγματος και η
υπέρυθρη ακτινοβολία που διέρχεται από την κυψελίδα αναφοράς μετρούνται με ανιχνευτές υπέρυθρης
ακτινοβολίας.
Ο μικροεπεξεργαστής στη συσκευή παρακολούθησης υπολογίζει τη συγκέντρωση CO2 συγκρίνοντας τα
σήματα από τους δύο ανιχνευτές.
Τι είναι η παλμική οξυμετρία;
Η παλμική οξυμετρία βασίζεται στα ακόλουθα:

•

Τη διαφορά στην απορρόφηση του ερυθρού και υπέρυθρου φωτός (φασματοφωτομετρία) από
την οξυαιμοσφαιρίνη και τη δεοξυαιμοσφαιρίνη

•

Μεταβολές στον όγκο του αρτηριακού αίματος στον ιστό κατά τη διάρκεια του κύκλου του
σφύξεων (πληθυσμογραφία) και, επομένως, την απορρόφηση του φωτός από το εν λόγω αίμα.

Ένα παλμικό οξύμετρο προσδιορίζει τον τρέχοντα κορεσμό οξυγόνου (Spot Oxygen Saturation, SpO2)
εκπέμποντας ερυθρό και υπέρυθρο φως σε ένα αγγειοβριθές σημείο και μετρώντας τις αλλαγές στην
απορρόφηση του φωτός κατά τη διάρκεια του κύκλου των παλμών. Οι χαμηλής τάσης φωτοεκπέμπουσες δίοδοι
(LED) ερυθρού και υπέρυθρου φωτός στον αισθητήρα οξυμετρίας χρησιμεύουν ως πηγές φωτός. Η φωτοδίοδος
χρησιμεύει ως ανιχνευτής φωτός.
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Καθώς η οξυαιμοσφαιρίνη και η δεοξυαιμοσφαιρίνη διαφέρουν ως προς την απορρόφηση ακτινοβολίας,
η ποσότητα ερυθρής και υπέρυθρης ακτινοβολίας που απορροφάται από το αίμα σχετίζεται με τον κορεσμό της
αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο. Για την ανίχνευση του κορεσμού του οξυγόνου της αρτηριακής αιμοσφαιρίνης,
η μονάδα παρακολούθησης εκμεταλλεύεται την παλμική φύση της αρτηριακής ροής. Κατά τη συστολή, ένας
νέος παλμός αρτηριακού αίματος εισέρχεται στα αγγεία και αυξάνονται ο όγκος αίματος και η απορρόφηση
ακτινοβολίας. Κατά τη διαστολή, ο όγκος αίματος και η απορρόφηση ακτινοβολίας φτάνουν στο κατώτερο
σημείο τους. Η συσκευή παρακολούθησης βασίζει τις μετρήσεις SpO2 στη διαφορά μεταξύ μέγιστης και
ελάχιστης απορρόφησης (μετρήσεις κατά τη συστολή και τη διαστολή). Η εστίαση στην απορρόφηση
ακτινοβολίας από το παλμικό αρτηριακό αίμα εξαλείφει την επίδραση μη παλμικών απορροφητών, όπως οι
ιστοί, τα οστά και το φλεβικό αίμα.
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Κεφάλαιο 3

Το μόνιτορ Capnostream™20p
Αφαίρεση από τη συσκευασία και επιθεώρηση
Τοποθέτηση του πακέτου μπαταρίας
Τοποθέτηση του μόνιτορ
Ρύθμιση περιοδικής συντήρησης
Παρελκόμενα
Κουμπιά, ενδείξεις και συνδέσεις
Κουμπιά ελέγχου εμπρόσθιου πίνακα
Ενεργοποίηση της συσκευής παρακολούθησης
Τυπικά τμήματα της οθόνης
Αρχική οθόνη αριθμητικών τιμών
Τερματισμός λειτουργίας της συσκευής
Πλοήγηση στην οθόνη
Ρύθμιση ημερομηνίας, ώρας, γλώσσας και άλλων επιλογών
Λήξη χρόνου οθόνης
Capnostream™20p: Φύλλο λειτουργικού ελέγχου

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τα φυσικά εξαρτήματα της συσκευής παρακολούθησης και πώς να ρυθμίσετε
τη συσκευή παρακολούθησης έτσι ώστε να είναι έτοιμη για χρήση.
Το Φύλλο Λειτουργικού Ελέγχου Capnostream™20p παρέχεται στο τέλος αυτού του κεφαλαίου για την
απλούστευση των διαδικασιών εγκατάστασης, ρύθμισης και έναρξης λειτουργίας. Φωτοτυπήστε το Φύλλο Ελέγχου
από το εγχειρίδιο και τσεκάρετε τα βήματα στο Φύλλο Ελέγχου καθώς ρυθμίζετε τη συσκευή παρακολούθησης.

Αφαίρεση από τη συσκευασία και επιθεώρηση
Αποσυσκευάστε τη συσκευή παρακολούθησης και ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα πριν από τη διενέργεια
οποιωνδήποτε περαιτέρω διαδικασιών.
 ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΤΕ ΤΟ ΜΟΝΙΤΟΡ:
1. Αφαιρέστε προσεκτικά το μόνιτορ Capnostream™20p και τα παρελκόμενά του από το κουτί.
2. Ελέγξτε ότι περιλαμβάνονται τα είδη που δηλώνονται στον εσώκλειστο κατάλογο της συσκευασίας:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Μόνιτορ Capnostream™20p
Εγχειρίδιο λειτουργίας
Δύο ασφάλειες 3.15 A ταχείας τήξης και χαμηλής ικανότητας διακοπής
Κιτ έναρξης λειτουργίας FilterLine™
Καλώδιο τροφοδοσίας τάσης δικτύου
Πακέτο αισθητήρων SpO2
Καλώδιο επέκτασης SpO2
Ρολό χαρτί εκτυπωτή (ένα τοποθετημένο και ένα επιπλέον ρολό)
Μπαταρία
CD με πρόσθετη τεκμηρίωση (Πρωτόκολλα Μεταφοράς Δεδομένων Capnostream RS-232,
Σημείωση Εφαρμογής Μεταφοράς Δεδομένων Ασθενούς, και το παρόν εγχειρίδιο σε
πρόσθετες γλώσσες)
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3. Ελέγξτε κάθε εξάρτημα.
Εάν οποιοδήποτε εξάρτημα είναι κατεστραμμένο ή λείπει, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.
Σημείωση:

Κατά την αποσυσκευασία της συσκευής, τα απορρίμματα της συσκευασίας πρέπει να
απορριφθούν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα απορρίμματα συσκευασιών.

Τοποθέτηση του πακέτου μπαταρίας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η μονάδα πρέπει πάντοτε να λειτουργεί με την μπαταρία εγκατεστημένη, προκειμένου
να παρέχεται εφεδρική ισχύς σε περίπτωση στιγμιαίας ή προσωρινής διακοπής
ρεύματος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το πορτάκι της μπαταρίας πρέπει να παραμένει πάντοτε κλειστό κατά τη λειτουργία ή
κατά τη σύνδεση με τροφοδοσία AC.
Το μόνιτορ λειτουργεί με τροφοδοσία AC ή με μπαταρία. Είναι εξοπλισμένο με ένα επαναφορτιζόμενο πακέτο
μπαταρίας λιθίου-ιόντων. Για να τοποθετήσετε το πακέτο μπαταρίας, ανοίξτε το κάλυμμα μπαταρίας στην
πλευρά του μόνιτορ όπως φαίνεται παρακάτω.

Υποδοχή
σύνδεσης
μπαταρίας
Μοχλός συγκράτησης

Πορτάκι
καλύμματος
μπαταρίας
Εικόνα 1 – Τοποθέτηση του πακέτου μπαταρίας

 ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ:
1. Ολισθήστε τα δύο μάνταλα απελευθέρωσης στο πορτάκι καλύμματος μπαταρίας προς τα μέσα και ανοίξτε
το πορτάκι καλύμματος μπαταρίας.
2. Ενώ κρατάτε το πακέτο μπαταρίας με τις απολήξεις στα δεξιά, περιστρέψτε το μοχλό συγκράτησης μέχρι
την οριζόντια θέση και τοποθετήστε το πακέτο μπαταρίας στο μόνιτορ.
3. Σπρώξτε το πακέτο μπαταρίας τελείως μέσα.
4. Κρατήστε την μπαταρία πιεσμένη μέσα και ασφαλίστε την στη θέση της επιστρέφοντας το μοχλό
συγκράτησης στην κατακόρυφη θέση.
5. Συνδέστε το βύσμα της μπαταρίας στην υποδοχή σύνδεσης μπαταρίας, με την πλευρά που έχει τα αυλάκια
που προεξέχουν να είναι δεξιά, ώστε το βύσμα να τοποθετηθεί μέσα στην υποδοχή. Σπρώξτε τις απολήξεις
πίσω μέσα στο μόνιτορ.

Φορητός παρακλίνιος καπνογράφος/παλμικό οξύμετρο
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Μοχλός συγκράτησης
Υποδοχή
σύνδεσης
μπαταρίας
Εικόνα 2 – Κοντινό πλάνο πακέτου μπαταρίας

6. Ευθυγραμμίστε τα πτερύγια στο πορτάκι καλύμματος μπαταρίας με τις σχισμές στο κέλυφος του μόνιτορ,
κλείστε το πορτάκι και ολισθήστε τα δύο μάνταλα απελευθέρωσης προς τα έξω.
7. Φορτίστε το πακέτο μπαταρίας πριν από την πρώτη χρήση, τοποθετώντας το πακέτο μπαταρίας στο μόνιτορ
και συνδέοντας το μόνιτορ, χωρίς να ενεργοποιήσετε το μόνιτορ. Το πακέτο μπαταρίας στη συνέχεια
φορτίζεται, εντός περίπου 12 ωρών. Μόλις φορτιστεί το πακέτο μπαταρίας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και
να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το μόνιτορ. Εάν η συσκευή παρακολούθησης δεν είναι συνδεδεμένη στο
ρεύμα δικτύου, δεν μπορεί να λειτουργήσει από την μπαταρία που παρέχεται με τη συσκευή
παρακολούθησης εάν δεν έχει φορτιστεί προηγουμένως.
Διασφαλίστε ότι το πακέτο μπαταρίας είναι πλήρως φορτισμένο προτού χρησιμοποιήσετε το μόνιτορ χωρίς
τροφοδοσία AC. Ένα πλήρως φορτισμένο πακέτο μπαταρίας παρέχει 2,5 ώρες λειτουργίας (χωρίς χρήση του
εκτυπωτή). Όταν το μόνιτορ συνδεθεί στην τροφοδοσία AC δικτύου, το πακέτο μπαταρίας φορτίζεται
αυτόματα. Χρειάζονται περίπου 12 ώρες για την πλήρη φόρτιση μίας άδειας μπαταρίας.
Όταν αρχίζετε να χρησιμοποιείτε το μόνιτορ, επαληθεύστε ότι το εικονίδιο μπαταρίας κάτω αριστερά στην
οθόνη του μόνιτορ δείχνει ότι η μπαταρία είναι γεμάτη. Ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος της μπαταρίας και
των συνδέσεων AC παρακάτω για λεπτομέρειες.
Αν δεν υπάρχει τοποθετημένο πακέτο μπαταρίας, το εικονίδιο Χωρίς μπαταρία
θα εμφανιστεί στην οθόνη
και θα δείτε επίσης το συμβουλευτικό μήνυμα NO BATTERY INSTALLED (ΧΩΡΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ). Είναι βέλτιστη πρακτική να απενεργοποιείτε το μόνιτορ πριν από την εγκατάσταση ή την
αλλαγή της μπαταρίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μια αφαιρούμενη μπαταρία θα πρέπει να είναι πάντοτε τοποθετημένη στη συσκευή.
Εάν δεν υπάρχει τοποθετημένη μπαταρία, η μονάδα θα λειτουργεί σωστά με
τροφοδοσία AC, αλλά, σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας AC για οποιονδήποτε
λόγο, το μόνιτορ δεν θα λειτουργεί.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία, απενεργοποιήστε πρώτα το μόνιτορ και κατόπιν
αποσυνδέστε τη μονάδα από την τροφοδοσία AC. Μην επιχειρήσετε να συνδέσετε ή να
αποσυνδέσετε μια μπαταρία όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη ή συνδεδεμένη στην
τροφοδοσία AC.
Σημείωση:

Εάν η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη, το εικονίδιο μπαταρίας θα δείχνει το
επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.

Έλεγχος της μπαταρίας και των συνδέσεων AC
Η στάθμη φόρτισης του πακέτου μπαταρίας και οι συνδέσεις τροφοδοσίας AC πρέπει να επαληθεύονται πριν
από κάθε χρήση.
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 ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ:
1. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

για να ενεργοποιήσετε το μόνιτορ.

2. Παρατηρήστε το επίπεδο του εικονιδίου μπαταρίας στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης.
Ένδειξη
επιπέδου
φόρτισης
μπαταρίας

Εικόνα 3 – Γραμμή μενού με επίπεδο φόρτισης μπαταρίας

3. Εάν έχετε προηγουμένως φορτίσει πλήρως την μπαταρία, το εικονίδιο μπαταρίας θα πρέπει να υποδεικνύει
ότι η μπαταρία είναι γεμάτη.
Σημείωση:

Ως μέρος της ενεργοποίησης του μόνιτορ, η ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας θα
δείχνει ότι είναι πλήρης για περίπου 15 δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση του μόνιτορ.
Το μόνιτορ τότε θα ενημερώσει την ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας
υποδεικνύοντας το πραγματικό επίπεδο της μπαταρίας.

Επαναφορτίστε το πακέτο μπαταρίας όταν το συμβουλευτικό μήνυμα BATTERY LOW (ΧΑΜΗΛΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ) εμφανιστεί στην οθόνη. Για να επαναφορτίσετε την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι το μόνιτορ είναι
συνδεδεμένο στην τροφοδοσία AC δικτύου. Η πορτοκαλί ένδειξη τροφοδοσίας AC στον πρόσθιο πίνακα του
μόνιτορ

θα ανάψει.

Για κανονική λειτουργία, πάντοτε να ελέγχετε ότι η πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας AC είναι
αναμμένη κατά τη διάρκεια της χρήσης του μόνιτορ. Αυτό θα διασφαλίσει ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη
κατά τη διάρκεια της χρήσης και ότι το μόνιτορ είναι προετοιμασμένο σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
ή μεταφοράς του ασθενούς. Εάν ο ασθενής πρέπει να μεταφερθεί σε μια άλλη τοποθεσία, η μονάδα μπορεί
να αποσυνδεθεί και να μεταφερθεί μαζί με τον ασθενή. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε η συσκευή
παρακολούθησης να επανασυνδεθεί στην τροφοδοσία δικτύου AC μετά τη μεταφορά.
Μεταχείριση του πακέτου μπαταρίας
ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μη βυθίζετε τη μπαταρία σε νερό για να μην προκληθεί ελαττωματική λειτουργία.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Επαναφορτίζετε το πακέτο μπαταρίας μόνο μέσα στο μόνιτορ προκειμένου να
αποφύγετε πιθανή θέρμανση, καύση ή ρήξη του πακέτου μπαταρίας.

Φύλαξη της μπαταρίας
Το πακέτο μπαταρίας πρέπει να φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό μέρος, όχι στο εσωτερικό της συσκευής
παρακολούθησης. Με την πάροδο του χρόνου, το φορτίο του μειώνεται. Για να αποκαταστήσετε την πλήρη
φόρτιση του πακέτου μπαταρίας, επαναφορτίστε την μπαταρία πριν από τη χρήση. Η μπαταρία πρέπει να
επαναφορτίζεται πλήρως κάθε 3 μήνες τουλάχιστον. Φυλάσσετε στους -20 έως 25 °C.
ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η αποθήκευση ή μεταφορά του μόνιτορ σε περιβαλλοντικές συνθήκες πέρα από εκείνες
που αναφέρονται στις προδιαγραφές θα επηρεάσει την απόδοση του μόνιτορ και θα
προκαλέσει ζημιά στην μπαταρία ή/και το μόνιτορ.

Απόρριψη της μπαταρίας
ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μη ρίξετε το πακέτο μπαταρίας σε φωτιά, μπορεί να εκραγεί.

Τηρείτε τις τοπικές κυβερνητικές διατάξεις και τις οδηγίες ανακύκλωσης σχετικά με την απόρριψη ή την
ανακύκλωση των μπαταριών.
Χρήση μπαταρίας και ρεύματος
Εάν η τροφοδοσία διακοπεί όταν το μόνιτορ λειτουργεί με τροφοδοσία AC, το μόνιτορ αλλάζει αυτόματα σε
τροφοδοσία από το εσωτερικό πακέτο μπαταρίας. Η διάρκεια χρήσης αυτής της εφεδρικής ισχύος, με βάση τη
χωρητικότητα της μπαταρίας, είναι έως 2,5 ώρες. Το μόνιτορ διατηρεί τις ρυθμίσεις του, συμπεριλαμβανομένων
Φορητός παρακλίνιος καπνογράφος/παλμικό οξύμετρο
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των ρυθμίσεων συναγερμού, όταν λειτουργεί με μπαταρία. Αν οι ρυθμίσεις έχουν οριστεί στις Institutional
Defaults (Προεπιλογές νοσοκομείου), οι ρυθμίσεις αυτές θα παραμείνουν στη μνήμη του μόνιτορ ακόμη και αν
το μόνιτορ δεν τροφοδοτείται με ρεύμα, και θα είναι διαθέσιμες μόλις ενεργοποιηθεί πάλι το μόνιτορ. Παρόμοια,
τα δεδομένα τάσεων θα παραμείνουν στη μνήμη του μόνιτορ ακόμη και αν το μόνιτορ δεν τροφοδοτείται με
ρεύμα, και θα είναι διαθέσιμα μόλις ενεργοποιηθεί πάλι το μόνιτορ.
Η πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας AC είναι αναμμένη όταν το μόνιτορ λειτουργεί με εξωτερική πηγή
τροφοδοσίας, άσχετα από την κατάσταση του πακέτου μπαταρίας.
Η πράσινη ένδειξη ενεργοποίησης είναι αναμμένη όταν το μόνιτορ είναι ενεργοποιημένο.
Εάν η πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας AC είναι σβηστή και η πράσινη ένδειξη ενεργοποίησης είναι
αναμμένη, το μόνιτορ λειτουργεί από το πακέτο μπαταρίας.
Το εικονίδιο της μπαταρίας υποδεικνύει κατά προσέγγιση τη στάθμη φόρτισης του πακέτου μπαταρίας. Ένα
συμβουλευτικό μήνυμα, BATTERY LOW (ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ), εμφανίζεται όταν απομένουν περίπου
15 λεπτά φόρτισης της μπαταρίας (που ισοδυναμεί με 14,0 V).

Τοποθέτηση του μόνιτορ
Το κάτω μέρος της συσκευής Capnostream™20p είναι σχεδιασμένο για να εφαρμόζει σε μια τυπική πλάκα
τοποθέτησης VESA™* 100 mm. (Ένα παράδειγμα αποτελεί η πλάκα τοποθέτησης GCX μοντέλο FLP-002-17C,
η οποία εφαρμόζει επάνω στη διάταξη τροχήλατης βάσης GCX μοντέλο RS-0006-64D). Η πλάκα τοποθέτησης
VESA™* μπορεί να παραγγελθεί από την Medtronic - αρ. προϊόντος 010713. Παρακαλείστε να ανατρέξετε στις
κατάλληλες Οδηγίες χρήσης για αυτά τα προϊόντα.

Λαστιχένια
πόδια (4)

Οπές
στήριξης (4)

Εικόνα 4 – Κάτω όψη του μόνιτορ

ΠΡΟΣΟΧΗ:
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Μην αφαιρείτε τα λαστιχένια πόδια από το κάτω μέρος του μόνιτορ. Αυτά τα λαστιχένια
πόδια απαιτούνται για τη λειτουργία του μόνιτορ επάνω σε τραπέζι προκειμένου να
αποφευχθεί η ανεπιθύμητη μετακίνηση του μόνιτορ ενώ είναι σε χρήση. Ακόμα και αν τα
λαστιχένια πόδια δεν βρίσκονται τη δεδομένη στιγμή σε χρήση, συνιστάται να τα
διατηρείτε στη θέση τους για μελλοντική ανάγκη.
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Ρύθμιση περιοδικής συντήρησης
Εάν το ίδρυμά σας διαθέτει βάση δεδομένων περιοδικής συντήρησης, καταχωρήστε το μόνιτορ σε αυτήν τη βάση
δεδομένων για την περιοδική διαδικασία βαθμονόμησής του. Βαθμονόμηση απαιτείται μετά τις πρώτες
1.200 ώρες χρήσης (ή 12 μήνες, όποιο συμβεί πρώτο) και στη συνέχεια μετά από 4.000 ώρες χρήσης (ή 12 μήνες,
όποιο συμβεί πρώτο). Ο αριθμός των ωρών λειτουργίας θα εμφανιστεί αμέσως μετά την ενεργοποίηση του
μόνιτορ και στην οθόνη σέρβις του μόνιτορ. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη βαθμονόμηση και
άλλες διαδικασίες συντήρησης, βλ. Συντήρηση και αντιμετώπιση προβλημάτων στη σελ. 137.

Παρελκόμενα
Διαθέσιμα παρελκόμενα
Δείτε τον κατάλογο των διαθέσιμων παρελκομένων για το Capnostream™20p παρακάτω.
Πίνακας 2 – Παρελκόμενα Capnostream™20p

Παρελκόμενο

Αριθμός προϊόντος
Medtronic

Χρήση

Χαρτί (6 ρολά)

010516

Το χαρτί προορίζεται για τον ενσωματωμένο
εκτυπωτή του Capnostream™20p. Το μόνιτορ
αποστέλλεται με ένα ρολό χαρτί και ένα
ανταλλακτικό ρολό χαρτί. Ανατρέξτε στην
ενότητα Αντικατάσταση του ρολού χαρτιού
εκτυπωτή στη σελ. 141 για την τοποθέτηση
του χαρτιού.

Τοποθέτηση πλάκας
προσαρμογέα (VESA™*)

010713

Χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση του
Capnostream™20p σε τροχήλατες βάσεις
GCX και άλλες διατάξεις τοποθέτησης.
Ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση του
μόνιτορ στη σελ. 28 για οδηγίες τοποθέτησης.

Σφιγκτήρας στύλου ταχείας
απελευθέρωσης

011782

Ο σφιγκτήρας είναι κατάλληλος για
τοποθέτηση σε στύλο (διάμετρος στύλου
19 mm [0,75 in] έως 38 mm [1,5 in]) ή
τοποθέτηση σε ράγα (μέγεθος ράγας 10 mm
[0,39 in] x 25 mm [0,98 in]).
Με μηχανισμό ταχείας απελευθέρωσης.
Περιλαμβάνεται πλάκα προσαρμογέα
τοποθέτησης.

Τροχήλατη βάση με καλάθι

Δεν διατίθεται από την
Medtronic

GCX μοντέλο RS-0006-64D
Κιτ τροχήλατης βάσης - στύλος 965 mm
(38 in) με πλάκα τοποθέτησης 127 mm (5 in)
τύπου ολίσθησης, που περιλαμβάνει: Βάση
533 mm (21 in), ροδάκια 102 mm (4 in),
αντίβαρο 4,5 kg (10 lb), λαβή, και καλάθι
152 mm (6 in).
Για τη χρήση της τροχήλατης βάσης απαιτείται
πλάκα τοποθέτησης.

Προσαρμογέας τοποθέτησης
για πομπό Bernoulli

011892

Χρησιμοποιείται με νοσοκομειακό σύστημα
Bernoulli/Oxinet. Ανατρέξτε στην ενότητα
Λειτουργία με νοσοκομειακά συστήματα
δεδομένων ασθενούς στη σελ. 135.

Μπαταρία

BP01000

Ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση του
πακέτου μπαταρίας στη σελ. 25 για την
τοποθέτηση της μπαταρίας.
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Κουμπιά, ενδείξεις και συνδέσεις

Παρελκόμενο

Αριθμός προϊόντος
Medtronic

Χρήση

Καλώδιο κλήσης νοσοκόμας

011149

Μήκος καλωδίου 3,5 μέτρα: Το καλώδιο
παρέχεται μη τερματισμένο, έτσι ώστε να
μπορεί να διαμορφωθεί για να ταιριάζει στο
σύστημα. Ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία
κλήσης νοσοκόμας στη σελ. 132 για οδηγίες
ρύθμισης.

Καλώδιο ψηφιακό/αναλογικό
(D/A)

PM20ACB

Χρησιμοποιείται για τη μεταφορά δεδομένων
από το Capnostream™20p σε μια αναλογική
συσκευή όπως ένας πολυσομνογράφος.
Ανατρέξτε στην ενότητα Αναλογική έξοδος
δεδομένων με το Capnostream στη σελ. 126
για οδηγίες ρύθμισης.

Καλώδιο τροφοδοσίας ΗΠΑ

014256

Καλώδιο τροφοδοσίας
Ευρώπης

014255

Πλάκα στερέωσης μόνιτορ
Το κιτ τοποθέτησης περιλαμβάνει προσαρμογέα τοποθέτησης VESA™*, 100 x 100 mm έως 75 x 75 mm,
ο οποίος μπορεί να στερεωθεί στο κάτω μέρος του μόνιτορ όπως περιγράφεται παραπάνω. Αυτό επιτρέπει την
τοποθέτηση του μόνιτορ σε μια ευρεία γκάμα βάσεων και στηριγμάτων GCX συμπεριλαμβανομένης της
διάταξης τροχήλατης βάσης GCX μοντέλο RS-0006-64D. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την GCX
(www.gcx.com) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες λύσεις που προσφέρουν για την
τοποθέτηση του μόνιτορ.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι κατά την τοποθέτηση του μόνιτορ σε τροχήλατη βάση ή άλλο στήριγμα στύλου,
είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσετε βάση που έχει ελάχιστη διάμετρο βάσης τροχών 53,5 cm (21 in) για
διασφάλιση της σταθερότητας.
Χαρτί εκτυπωτή
Το μόνιτορ χρησιμοποιεί θερμικό χαρτί εκτυπωτή με τις ακόλουθες προδιαγραφές:
Πίνακας 3 – Προδιαγραφές χαρτιού εκτυπωτή

Χαρακτηριστικό

Τιμή

Πλάτος χαρτιού

58 mm (2 ¼ in)

Διάμετρος ρολού χαρτιού (μέγιστη)

40 mm (1 1/2 in)

Μήκος χαρτιού (μέγιστο)

15,2 μέτρα (50 ft)

Σημείωση:

Ορισμένοι κατασκευαστές χρησιμοποιούν διαφορετικό πάχος χαρτιού, έτσι ένα ρολό των
15,2 μέτρων από διαφορετικό κατασκευαστή μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο όριο
διαμέτρου και να μη χωρά στο μόνιτορ.

Ανταλλακτικά ρολά χαρτιού που πληρούν τις προδιαγραφές διατίθενται από την Medtronic (αρ. προϊόντος
010516 για μια συσκευασία των 6 ρολών) ή στη Βόρεια Αμερική από το www.thermalpaperdirect.com
(αρ. μοντέλου 22550).

Κουμπιά, ενδείξεις και συνδέσεις
Ακολουθούν η πρόσθια, πίσω και πλευρική όψη της συσκευής παρακολούθησης στις οποίες εμφανίζονται η
οθόνη, τα στοιχεία ελέγχου και τα σημεία εξωτερικής σύνδεσης.
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Πρόσθια όψη της συσκευής
Ο εμπρόσθιος πίνακας του μόνιτορ περιλαμβάνει την οθόνη, κουμπιά ενεργειών και το περιστροφικό κουμπί
ελέγχου.
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Εικόνα 5 – Εμπρόσθια όψη του Capnostream™20p

2

Ο Πίνακας 4 – Εμπρόσθια όψη του Capnostream™20p παραθέτει τις αριθμημένες ετικέτες.
Πίνακας 4 – Εμπρόσθια όψη του Capnostream™20p

Ένδειξη

Όνομα

Περιγραφή

Ένδειξη

Όνομα

Περιγραφή

1

Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση του μόνιτορ

Διακόπτης
κουμπιού

7

Κουμπί
προσωρινής
σίγασης
συναγερμού

Απενεργοποιεί
προσωρινά τον
ηχητικό συναγερμό
για δύο λεπτά.

2

Ένδειξη τροφοδοσίας AC

Πορτοκαλί λυχνία

8

Κόκκινη
ένδειξη
συναγερμού

Ένδειξη που
αναβοσβήνει κατά
τη διάρκεια
συναγερμών
υψηλής
προτεραιότητας (βλ.
Συναγερμοί υψηλής
προτεραιότητας στη
σελ. 85).

3

Ένδειξη ενεργοποίησης του
μόνιτορ

Πράσινη λυχνία

9

Κίτρινη
ένδειξη
συναγερμού

Ένδειξη που ανάβει
ή αναβοσβήνει
σύμφωνα με την
κατάσταση του
συναγερμού (βλ.
Εμφάνιση
συναγερμού στη
σελ. 80).
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Κουμπιά ελέγχου εμπρόσθιου πίνακα

Ένδειξη

Όνομα

Περιγραφή

Ένδειξη

Όνομα

Περιγραφή

4

Κουμπί συμβάντων

Εκκινεί τη
διαδικασία
τοποθέτησης ενός
σημειωτή γρήγορου
ή λεπτομερούς
συμβάντος στα
δεδομένα
γραφημάτων.

10

Περιστροφικό
κουμπί
ελέγχου

Περιστροφικό
κουμπί που
χρησιμοποιείται για
την πλοήγηση στην
οθόνη και την
επιλογή μιας
λειτουργίας όταν
πατηθεί.

5

Κουμπί εισαγωγής/εξόδου
ασθενούς

Επιτρέπει την
έναρξη και διακοπή
ενός περιστατικού
και την εισαγωγή
του αναγνωριστικού
αριθμού (ID)
ασθενούς.

11

Οθόνη

Οθόνη που
εμφανίζει τα
δεδομένα ασθενούς,
τη γραμμή μενού,
τον τρόπο
λειτουργίας
ασθενούς, την
ημερομηνία-ώρα,
καθώς και
οποιεσδήποτε
πληροφορίες ή
μηνύματα
σφάλματος.

6

Κουμπί απενεργοποίησης
αντλίας

Απενεργοποιεί την
αντλία
καπνογραφίας για
ένα
προκαθορισμένο
χρονικό διάστημα
προκειμένου να
προστατευθεί το
μόνιτορ κατά τη
διάρκεια
διαδικασιών
αναρρόφησης.

12

Λαβή
μεταφοράς

Επιτρέπει τη
μεταφορά του
μόνιτορ.

Κουμπιά ελέγχου εμπρόσθιου πίνακα
Η εικόνα παρακάτω είναι ένα κοντινό πλάνο των στοιχείων ελέγχου που φαίνονται στην Εικόνα 5 – Εμπρόσθια
όψη του Capnostream™20p στη σελ. 31 και περιγράφει ο Πίνακας 4 – Εμπρόσθια όψη του Capnostream™20p
παραπάνω.

Εικόνα 6 – Κουμπιά ελέγχου εμπρόσθιου πίνακα
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Πίσω πίνακας του μόνιτορ
Ο πίσω πίνακας του μόνιτορ περιλαμβάνει συνδέσεις ισχύος και επικοινωνιών.
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Εικόνα 7 – Οπίσθια όψη του Capnostream™20p

Ο Πίνακας 5 – Οπίσθια όψη του Capnostream™20p περιγράφει τις λειτουργίες των πίσω συνδέσεων του
μόνιτορ.
Πίνακας 5 – Οπίσθια όψη του Capnostream™20p

Ένδειξη

Λειτουργία

Περιγραφή

Ένδειξη

Λειτουργία

Περιγραφή

1

Υποδοχή
ηλεκτρικής
ασφάλειας

Δύο ασφάλειες 3.15 A
ταχείας τήξης και
χαμηλής ικανότητας
διακοπής.

6

Αναλογική έξοδος

Θηλυκός σύνδεσμος
15 ακίδων τύπου D
για αναλογική έξοδο
7 καναλιών.

2

Βύσμα τάσης
δικτύου

Σύνδεση τροφοδοσίας
AC.

7

Ακροδέκτης
εξισορρόπησης
δυναμικού

Για τη σύνδεση του
αγωγού
εξισορρόπησης
δυναμικού.

3

Θύρα USB

Για μονάδα μνήμης flash
memory stick.

8

Ετικέτες
κατασκευαστή

4

RS-232

Θηλυκός σύνδεσμος
9 ακίδων τύπου D για
επικοινωνία RS-232.

9

Λαβή μεταφοράς

5

Nurse Call (Κλήση
νοσοκόμας)

Θύρα που
χρησιμοποιείται για τη
σύνδεση στο σύστημα
κλήσης νοσοκόμας.

10

Εκτόνωση τάσεων
καλωδίου
τροφοδοσίας
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Κουμπιά ελέγχου εμπρόσθιου πίνακα

Αριστερή και δεξιά όψη του μόνιτορ
Η αριστερή πλευρά του μόνιτορ περιέχει το διαμέρισμα μπαταρίας και τα σημεία σύνδεσης στη διασύνδεση
ασθενούς.
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Εικόνα 8 – Αριστερή όψη του Capnostream™20p

Ο Πίνακας 6 περιγράφει τις λειτουργίες των χαρακτηριστικών στην αριστερή πλευρά του μόνιτορ.
Πίνακας 6 – Αριστερή όψη του Capnostream™20p

Ένδειξη

Λειτουργία

Περιγραφή

1

Σύνδεσμος εισόδου
FilterLine™

Για σύνδεση του FilterLine™ στο μόνιτορ.
Παρέχεται με αυτόματο κλείσιμο της πόρτας.

2

Έξοδος αερίου

Για σύνδεση σε ένα σύστημα απαγωγής όταν η
συσκευή παρακολούθησης χρησιμοποιείται υπό
την παρουσία αναισθητικών αερίων. Η έξοδος
αερίου είναι ένας σύνδεσμος αγκαθωτού τύπου
που προορίζεται για σωλήνωση εσωτερικής
διαμέτρου (ID) 3/32 ιντσών.

3

SpO2

Για σύνδεση του αισθητήρα SpO2 στο μόνιτορ με
καλώδιο επέκτασης.

4

Διαμέρισμα μπαταρίας

Υποδοχή για την εγκατάσταση του πακέτου
μπαταρίας.

5

Ετικέτα ραβδοκώδικα

Ραβδοκώδικας του σειριακού αριθμού και του
αριθμού μοντέλου του μόνιτορ.

Η δεξιά πλευρά του μόνιτορ περιλαμβάνει μόνο το ρολό χαρτιού που χρησιμοποιείται για την εκτύπωση
εκθέσεων ασθενούς και τα κουμπιά που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο αυτού του εκτυπωτή. Αυτή η
υποδοχή ρολού χαρτιού φαίνεται στην Εικόνα 48 – Τοποθέτηση ρολού χαρτιού στον εκτυπωτή στη σελ. 142,
και οδηγίες για την αντικατάσταση του ρολού χαρτιού δίνονται στην Αντικατάσταση του ρολού χαρτιού
εκτυπωτή στη σελ. 141.
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Ενεργοποίηση της συσκευής παρακολούθησης
Αυτή η ενότητα εξηγεί πώς να ενεργοποιήσετε τη συσκευή παρακολούθησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η συσκευή παρακολούθησης προορίζεται για χρήση μόνο ως βοηθητικό όργανο για την
εκτίμηση της κατάστασης του ασθενούς. Κατά τη χρήση της θα πρέπει να
συνυπολογίζονται κλινικές ενδείξεις και συμπτώματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Χρησιμοποιείτε μόνο αναλώσιμα Microstream™ etCO2 και αισθητήρες Nellcor™, έτσι
ώστε να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μόνιτορ.

 ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΜΟΝΙΤΟΡ:
1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στο βύσμα τάσης δικτύου στο πίσω μέρος του μόνιτορ (βλ. Εικόνα 7 –
Οπίσθια όψη του Capnostream™20p στη σελ. 33). Στερεώστε με κλιπ την εκτόνωση τάσεων του καλωδίου
τροφοδοσίας γύρω από το καλώδιο και σφίξτε για να διασφαλίσετε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν μπορεί
να αποσυνδεθεί ακούσια από το μόνιτορ.
2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην παροχή ρεύματος AC δικτύου.
3. Η πορτοκαλί ένδειξη τροφοδοσίας στον εμπρόσθιο πίνακα θα ανάψει.
ΠΡΟΣΟΧΗ:

Εάν η πορτοκαλί λυχνία δεν ανάψει, το μόνιτορ λειτουργεί με ισχύ από την μπαταρία
και θα σταματήσει να λειτουργεί όταν η μπαταρία αποφορτιστεί.

4. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
στην πρόσθια πλευρά για να ενεργοποιήσετε
τη συσκευή παρακολούθησης. Συμβαίνουν τα ακόλουθα:

•
•

Η πράσινη ένδειξη ενεργοποίησης ανάβει, δείχνοντας ότι το μόνιτορ είναι ενεργοποιημένο.

•

Η κόκκινη και η κίτρινη λυχνία συναγερμού ανάβουν σύντομα και το ηχείο παράγει ένα
ηχητικό σήμα.

Ένα σύμβολο κλεψύδρας εμφανίζεται στην οθόνη για μερικά δευτερόλεπτα, συνοδευόμενο από
την μπλε οθόνη χαιρετισμού του μόνιτορ για 5 δευτερόλεπτα, καθώς το μόνιτορ διενεργεί έναν
αυτόματο έλεγχο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

•

Εάν η κόκκινη και η κίτρινη λυχνία συναγερμού δεν ανάβουν ή δεν παράγεται ήχος από
το ηχείο, η συσκευή παρακολούθησης δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί και πρέπει να
αποσταλεί για σέρβις.

Θα ακούσετε την αντλία να ενεργοποιείται σύντομα για μερικά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια
να απενεργοποιείται αυτόματα. Ωστόσο, εάν έχει συνδεθεί στο μόνιτορ ένα FilterLine™, η
αντλία θα παραμείνει ενεργοποιημένη.
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Τυπικά τμήματα της οθόνης

Εικόνα 9 – Οθόνη χαιρετισμού

Τυπικά τμήματα της οθόνης
Μετά την μπλε οθόνη χαιρετισμού, εμφανίζεται μια οθόνη που σας ζητά να απαλείψετε τη μνήμη τάσεων. Για
μια επεξήγηση αυτής της οθόνης, βλ. Χρήση των περιπτώσεων ασθενούς και των αναγνωριστικών αριθμών
ασθενούς στη σελ. 49. Μετά από αυτήν την οθόνη, εμφανίζεται η αρχική οθόνη.
Η αρχική οθόνη εμφανίζει τις πληροφορίες CO2 και SpO2 μαζί με την τιμή IPI και άλλες πληροφορίες που είναι
τυπικές στις περισσότερες άλλες οθόνες. Αυτή η ενότητα επεξηγεί τα κύρια μέρη της οθόνης.
Η αρχική οθόνη μπορεί να εμφανίζεται με μία από δύο βασικές μορφές: γραφικών παραστάσεων και
αριθμητικών τιμών. Η προεπιλεγμένη εμφάνιση είναι η τυπική οθόνη, που περιγράφεται παρακάτω. Η μορφή
αριθμητικών τιμών παρέχει μεγαλύτερη και πιο ευανάγνωστη εμφάνιση των αριθμητικών τιμών χωρίς τη
διάσπαση της οθόνης γραφικής απεικόνισης κυματομορφών. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την οθόνη
αριθμητικών τιμών, διαβάστε την ενότητα Αρχική οθόνη αριθμητικών τιμών στη σελ. 41.
Τυπική εμφάνιση της αρχικής οθόνης
Η τυπική αρχική οθόνη που φαίνεται στις δύο εικόνες παρακάτω εμφανίζει δεδομένα και κυματομορφές για
έναν ασθενή υπό παρακολούθηση με ένα FilterLine™ και αισθητήρα SpO2.
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Περιοχή
κεφαλίδας
Αριθμητικά
δεδομένα
CO2
πραγματικού
χρόνου
Κυματομορφή
CO2
Αριθμητικά
δεδομένα
SpO2
πραγματικού
χρόνου

IPI πραγματικού
χρόνου και
αριθμητικές τιμές
A/hr και ODI

Γραμμή
μενού

Δεδομένα
τάσης IPI
Εικόνα 10 – Τυπική αρχική οθόνη

Εικόνα 11 – Τυπική αρχική οθόνη όταν τα A/hr και ODI δεν είναι διαθέσιμα
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Οι αρχικές οθόνες περιέχουν τα ακόλουθα τμήματα:

•
•
•

Περιοχή κεφαλίδας που περιγράφονται στη σελ. 39

•
•
•

Δεδομένα A/hr και ODI που περιγράφονται στη σελ. 40 (εάν είναι διαθέσιμα)

Γραμμή μενού που περιγράφονται στη σελ. 39
Δεδομένα IPI πραγματικού χρόνου με την οθόνη γραφημάτων τάσεων που περιγράφονται στη
σελ. 42
Δεδομένα CO2 πραγματικού χρόνου και κυματομορφή CO2, που περιγράφονται στη σελ. 39
Δεδομένα SpO2 πραγματικού χρόνου που περιγράφονται στη σελ. 40

Οι περισσότερες από τις άλλες οθόνες περιέχουν την περιοχή κεφαλίδας, τη γραμμή μενού, τα δεδομένα CO2
πραγματικού χρόνου, και τα δεδομένα SpO2 πραγματικού χρόνου.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, καθώς μετακινείστε από οθόνη σε οθόνη, το μόνιτορ θα εμφανίζει πάντα τα
τμήματα κεφαλίδας, γραμμής μενού, αριθμητικών δεδομένων CO2 πραγματικού χρόνου και αριθμητικών
δεδομένων SpO2 πραγματικού χρόνου. Η συνεχής εμφάνιση των αριθμητικών δεδομένων CO2 και SpO2
πραγματικού χρόνου στα δεξιά επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση του ασθενούς ακόμα και όταν αλλάξουν
οι ρυθμίσεις συστήματος ή κατά την παρακολούθηση του ιστορικού του ασθενούς στις οθόνες τάσεων.
Η επιλογή IPI στην οθόνη μπορεί να είναι απενεργοποιημένη ως μέρος των προεπιλογών του νοσοκομείου.
(Εάν ο τύπος ασθενούς είναι βρέφος/νεογνό, το IPI απενεργοποιείται αυτόματα, και η μόνη διαθέσιμη επιλογή
για την τυπική αρχική οθόνη δείχνει την κυματομορφή SpO2 αντί για την κυματομορφή τάσεων IPI.) Βλ.
Κεφάλαιο 7 Integrated Pulmonary Index™ στη σελ. 72 για περισσότερες πληροφορίες. Εάν η επιλογή IPI είναι
απενεργοποιημένη, εμφανίζεται μια αρχική οθόνη χωρίς την επιλογή IPI. Ένα παράδειγμα αυτής της αρχικής
οθόνης φαίνεται στην Εικόνα 12 – Τυπική αρχική οθόνη χωρίς την επιλογή IPI στη σελ. 38.
Περιοχή
κεφαλίδας

Αριθμητικά
δεδομένα
CO2
πραγματικο
ύ χρόνου

Κυματομορφή
CO2

Δεδομένα A/hr
και ODI

Αριθμητικά
δεδομένα
SpO2
πραγματικού
χρόνου

Κυματομορφή
SpO2
Γραμμή μενού

Εικόνα 12 – Τυπική αρχική οθόνη χωρίς την επιλογή IPI
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Περιοχή κεφαλίδας
Το τμήμα κεφαλίδας εμφανίζεται πάντα κατά μήκος του επάνω μέρους της οθόνης και περιέχει τις πληροφορίες
που παρατίθενται στον πίνακα παρακάτω.
4
1

5

2

6
Εικόνα 13 – Περιοχή κεφαλίδας

3

7

Ο Πίνακας 7 περιγράφει τα στοιχεία της περιοχής κεφαλίδας.
Πίνακας 7 – Τμήμα κεφαλίδας

Χαρακτηριστικό

Λειτουργία

Περιγραφή

1

Ώρα/ημερομηνία

Εμφανίζει την ώρα και την ημερομηνία σε επιλεγμένες μορφές.

2

Patient Type
(Τύπος
ασθενούς)

Υποδεικνύει τον τρόπο λειτουργίας ασθενούς. Η επιλογές είναι ADULT
(ΕΝΗΛΙΚΑΣ), PEDIATRIC 1-3 YRS (ΠΑΙΔΙ 1-3 ΕΤΩΝ), PEDIATRIC 3-6 YRS
(ΠΑΙΔΙ 3-6 ΕΤΩΝ), PEDIATRIC 6-12 YRS (ΠΑΙΔΙ 6-12 ΕΤΩΝ), και
INFANT/NEONATAL (ΒΡΕΦΟΣ/ΝΕΟΓΝΟ) (για βρέφη κάτω του 1 έτους).

3

Όνομα οθόνης

Εμφανίζει το όνομα της τρέχουσας οθόνης.

4

Περιοχή
μηνυμάτων

Τα μηνύματα που επεξηγούν τους συναγερμούς και την κατάσταση του
εξοπλισμού εμφανίζονται σε αυτήν την περιοχή.

5

Αναγνωριστικό
ασθενούς

Εάν έχει εισαχθεί αναγνωριστικός αριθμός ασθενούς για το τρέχον
περιστατικό, εμφανίζεται ο αναγνωριστικός αριθμός ασθενούς.

6

Ένδειξη
κατάστασης
συναγερμού

Υποδεικνύει εάν οι ηχητικοί συναγερμοί είναι ενεργοποιημένοι, προσωρινά
απενεργοποιημένοι ή μόνιμα απενεργοποιημένοι.

7

Ένδειξη USB

Υποδεικνύει εάν υπάρχει τη δεδομένη στιγμή τοποθετημένη μια συσκευή
μνήμης USB Flash στο μόνιτορ.

Γραμμή μενού
Η γραμμή μενού των διαθέσιμων επιλογών και λειτουργιών βρίσκεται κατά μήκος του κάτω μέρους της οθόνης
του μόνιτορ. Στην αριστερή πλευρά βρίσκεται η ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας. Στη δεξιά πλευρά
βρίσκεται το στοιχείο ελέγχου έντασης ηχείου.
Η γραμμή μενού αλλάζει ανάλογα με το ποιες επιλογές και λειτουργίες είναι διαθέσιμες για μια συγκεκριμένη
οθόνη. Σε ορισμένες οθόνες υπάρχουν επιπρόσθετες επιλέξιμες επιλογές στην ειδική για την οθόνη περιοχή.
Δεδομένα CO2 πραγματικού χρόνου
Αυτή η περιοχή της οθόνης εμφανίζει τις τιμές etCO2 και FiCO2 πραγματικού χρόνου μαζί με επιλεγμένες
μονάδες, και την αναπνευστική συχνότητα (RR) σε αναπνοές ανά λεπτό. Η οθόνη αριθμητικών τιμών
εμφανίζεται στα δεξιά και η οθόνη κυματομορφών στα αριστερά. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις
εμφανιζόμενες πληροφορίες, βλ. Δεδομένα CO2 που εμφανίζονται από το μόνιτορ Capnostream™20p στη
σελ. 60.
Όταν ξεπεραστεί ο ουδός ορίου συναγερμού CO2, η συσκευή παράγει συναγερμό: η επηρεαζόμενη αριθμητική
τιμή αναβοσβήνει, η αριθμητική τιμή εμφανίζεται με κόκκινο ή κίτρινο φόντο (ανάλογα με το εάν πρόκειται για
[επείγοντα] συναγερμό ασθενούς υψηλής προτεραιότητας ή συναγερμό προσοχής), και ένα μήνυμα εμφανίζεται
στην περιοχή κεφαλίδας της οθόνης.
Αυτή η περιοχή της οθόνης μπορεί να επιλεχθεί όπως μια επιλογή μενού. Η επιλογή αυτής της περιοχής παρέχει
πρόσβαση στην οθόνη ρύθμισης για την αλλαγή των τιμών της παραμέτρου CO2.
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Δεδομένα SpO2 πραγματικού χρόνου
Αυτή η περιοχή της οθόνης εμφανίζει αριθμητικά δεδομένα SpO2 πραγματικού χρόνου: SpO2, PR, και μια
κυματομορφή πληθυσμογραφήματος ή γραμμή σφύξεων παλμού - που εμφανίζεται πάντα. (Εάν η επιλογή IPI
είναι ενεργοποιημένη και επομένως δεν εμφανίζεται κυματομορφή SpO2, ο παλμός SpO2 παριστάνεται από την
πράσινη γραμμή στα αριστερά αυτού του πλαισίου.)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εμφανιζόμενα δεδομένα SpO2, βλ. Κεφάλαιο 6 Παλμική
οξυμετρία με το μόνιτορ Capnostream™20p στη σελ. 64.
Όταν ξεπεραστεί ο ουδός ορίου συναγερμού SpO2, η συσκευή παράγει συναγερμό: η επηρεαζόμενη αριθμητική
τιμή αναβοσβήνει, η αριθμητική τιμή εμφανίζεται με κόκκινο ή κίτρινο φόντο (ανάλογα με το εάν πρόκειται για
[επείγοντα] συναγερμό ασθενούς υψηλής προτεραιότητας ή συναγερμό προσοχής), και ένα μήνυμα εμφανίζεται
στην περιοχή κεφαλίδας της οθόνης.
Αυτή η περιοχή της οθόνης μπορεί να επιλεχθεί όπως μια επιλογή μενού. Η επιλογή αυτής της περιοχής παρέχει
πρόσβαση στην οθόνη ρύθμισης για την αλλαγή των τιμών της παραμέτρου SpO2, συμπεριλαμβανομένης της
επιλογής ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του ηχητικού σήματος σφύξεων παλμού.
Δεδομένα IPI πραγματικού χρόνου με την οθόνη γραφημάτων τάσεων
Αυτή η περιοχή της οθόνης εμφανίζει την τιμή πραγματικού χρόνου του IPI, μια αριθμητική τιμή που συνοψίζει
τέσσερις παραμέτρους (etCO2, RR, SpO2, PR) προκειμένου να παρέχει μια γρήγορη ένδειξη της αναπνευστικής
κατάστασης του ασθενούς. Το γράφημα τάσεων IPI υποδεικνύει την τάση αυτής της τιμής στην επιλεγμένη
χρονική περίοδο (η προεπιλεγμένη περίοδος είναι μία ώρα).
Στο γράφημα τάσεων IPI, η κόκκινη και η κίτρινη οριζόντια γραμμή υποδεικνύουν τα τρέχοντα ρυθμισμένα
όρια (επείγοντος) συναγερμού υψηλής προτεραιότητας και προσοχής, αντίστοιχα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την παράμετρο, βλ. Κεφάλαιο 7 Integrated Pulmonary
Index™ στη σελ. 72.
Όταν ξεπεραστεί ο ουδός ορίου συναγερμού IPI, η συσκευή παράγει συναγερμό: η επηρεαζόμενη αριθμητική
τιμή αναβοσβήνει, η αριθμητική τιμή εμφανίζεται με κόκκινο ή κίτρινο φόντο (ανάλογα με το εάν πρόκειται για
[επείγοντα] συναγερμό ασθενούς υψηλής προτεραιότητας ή συναγερμό προσοχής), και ένα μήνυμα εμφανίζεται
στην περιοχή κεφαλίδας της οθόνης.
Τα δεδομένα IPI δεν είναι διαθέσιμα για ορισμένους ασθενείς. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Κεφάλαιο 7
Integrated Pulmonary Index™ στη σελ. 72.
Δεδομένα A/hr και ODI
Αυτή η περιοχή της οθόνης εμφανίζει τις τιμές A/hr και ODI (εάν είναι διαθέσιμες).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα A/hr και ODI, βλ. Άπνοιες ανά ώρα και δείκτης αποκορεσμού
οξυγόνου στη σελ. 75.
Όταν η μέτρηση άπνοιας σε οποιαδήποτε περίοδο μίας ώρας κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 ωρών
υπερβεί έναν καθορισμένο αριθμό, μια οπτική προειδοποίηση, με τη μορφή αστερίσκου που εμφανίζεται δίπλα
στην τιμή A/hr, εμφανίζεται στην οθόνη, υποδεικνύοντας στο χρήστη ότι πρέπει να ελέγξει την οθόνη A/hr και
αποκορεσμού O2. Η πρόσβαση στην οθόνη A/hr και αποκορεσμού O2 γίνεται με το κουμπί μενού REPORTS
(ΕΚΘΕΣΕΙΣ). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οπτική προειδοποίηση A/hr, βλ. Οπτική
προειδοποίηση A/hr στη σελ. 76.
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Αρχική οθόνη αριθμητικών τιμών
Περιοχή
κεφαλίδας
Αριθμητικά
δεδομένα
CO2
πραγματικού
χρόνου

Αριθμητικές
τιμές IPI
πραγματικού
χρόνου και
δεδομένα
τάσεων IPI και
δεδομένα A/hr
και ODI

Αριθμητικά
δεδομένα
SpO2
πραγματικού
χρόνου

Γραμμή μενού
Εικόνα 14 – Τυπική αρχική οθόνη αριθμητικών τιμών

Η οθόνη αριθμητικών τιμών περιέχει τα ακόλουθα τμήματα:

•
•
•
•
•
•

Περιοχή κεφαλίδας στη σελ. 41
Γραμμή μενού στη σελ. 39
Δεδομένα IPI πραγματικού χρόνου με την οθόνη γραφημάτων τάσεων στη σελ. 42
Δεδομένα CO2 πραγματικού χρόνου στη σελ. 39
Δεδομένα SpO2 πραγματικού χρόνου στη σελ. 40
Δεδομένα A/hr και ODI στη σελ. 40 (εάν είναι διαθέσιμα)

Περιοχή κεφαλίδας
Η περιοχή κεφαλίδας είναι ίδια με την περιοχή κεφαλίδας που εμφανίζεται με την τυπική αρχική οθόνη.
Γραμμή μενού
Η γραμμή μενού είναι ίδια με τη γραμμή μενού που εμφανίζεται με την τυπική αρχική οθόνη.
Δεδομένα CO2 πραγματικού χρόνου
Αυτή η περιοχή της οθόνης εμφανίζει τις τιμές etCO2 και FiCO2 πραγματικού χρόνου μαζί με επιλεγμένες
μονάδες, και την αναπνευστική συχνότητα (RR) σε αναπνοές ανά λεπτό. Παρέχεται μόνο η οθόνη αριθμητικών
τιμών, σε τέτοιο μέγεθος που να μπορεί να διαβαστεί εύκολα ακόμα και από απόσταση. Για περισσότερες
λεπτομέρειες σχετικά με τις εμφανιζόμενες πληροφορίες, βλ. Δεδομένα CO2 που εμφανίζονται από το μόνιτορ
Capnostream™20p στη σελ. 60.
Όταν ξεπεραστεί ο ουδός ορίου συναγερμού των etCO2, FiCO2 ή RR, η συσκευή παράγει συναγερμό:
η επηρεαζόμενη αριθμητική τιμή αναβοσβήνει, η αριθμητική τιμή εμφανίζεται με κόκκινο ή κίτρινο φόντο
(ανάλογα με το εάν πρόκειται για [επείγοντα] συναγερμό ασθενούς υψηλής προτεραιότητας ή συναγερμό
προσοχής), και ένα μήνυμα εμφανίζεται στην περιοχή κεφαλίδας της οθόνης.
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Τερματισμός λειτουργίας της συσκευής

Αυτή η περιοχή της οθόνης μπορεί να επιλεχθεί όπως μια επιλογή μενού. Η επιλογή αυτής της περιοχής παρέχει
πρόσβαση στην οθόνη ρύθμισης για την αλλαγή των τιμών της παραμέτρου CO2.
Δεδομένα SpO2 πραγματικού χρόνου
Αυτή η περιοχή της οθόνης εμφανίζει δεδομένα SpO2 πραγματικού χρόνου. Παρέχεται η οθόνη αριθμητικών
τιμών, σε τέτοιο μέγεθος που να μπορεί να διαβαστεί εύκολα ακόμα και από απόσταση. Όπως και στην τυπική
οθόνη, θα εμφανίζονται στην οθόνη μόνο οι παράμετροι που μετριούνται από το μορφοτροπέα που είναι τη
δεδομένη στιγμή συνδεδεμένος στη συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εμφανιζόμενα
δεδομένα SpO2, βλ. Κεφάλαιο 6 Παλμική οξυμετρία με το μόνιτορ Capnostream™20p στη σελ. 64.
Όταν ξεπεραστεί ο ουδός ορίου συναγερμού SpO2, η συσκευή παράγει συναγερμό: η επηρεαζόμενη αριθμητική
τιμή αναβοσβήνει, η αριθμητική τιμή εμφανίζεται με κόκκινο ή κίτρινο φόντο (ανάλογα με το εάν πρόκειται για
[επείγοντα] συναγερμό ασθενούς υψηλής προτεραιότητας ή συναγερμό προσοχής), και ένα μήνυμα εμφανίζεται
στην περιοχή κεφαλίδας της οθόνης.
Δεδομένα A/hr και ODI
Αυτή η περιοχή της οθόνης εμφανίζει τις τιμές A/hr και ODI (εάν είναι διαθέσιμες).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα A/hr και ODI, βλ. Άπνοιες ανά ώρα και δείκτης αποκορεσμού
οξυγόνου στη σελ. 75.
Όταν η μέτρηση άπνοιας σε οποιαδήποτε περίοδο μίας ώρας κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 ωρών
υπερβεί έναν καθορισμένο αριθμό, μια οπτική προειδοποίηση, με τη μορφή αστερίσκου που εμφανίζεται δίπλα
στην τιμή A/hr, εμφανίζεται στην οθόνη, υποδεικνύοντας στο χρήστη ότι πρέπει να ελέγξει την οθόνη A/hr και
αποκορεσμού O2. Η πρόσβαση στην οθόνη A/hr και αποκορεσμού O2 γίνεται με το κουμπί μενού REPORTS
(ΕΚΘΕΣΕΙΣ). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οπτική προειδοποίηση A/hr, βλ. Οπτική
προειδοποίηση A/hr στη σελ. 76.
Δεδομένα IPI πραγματικού χρόνου με την οθόνη γραφημάτων τάσεων
Αυτή η περιοχή της οθόνης εμφανίζει την τιμή πραγματικού χρόνου του IPI, μια αριθμητική τιμή που συνοψίζει
τέσσερις παραμέτρους (etCO2, RR, SpO2, PR) προκειμένου να παρέχει μια γρήγορη ένδειξη της αναπνευστικής
κατάστασης του ασθενούς. Το γράφημα τάσεων IPI κάτω από την αριθμητική τιμή υποδεικνύει την τάση αυτής
της τιμής στην επιλεγμένη χρονική περίοδο.
Στο γράφημα τάσεων IPI, η κόκκινη και η κίτρινη οριζόντια γραμμή υποδεικνύουν τα τρέχοντα ρυθμισμένα
όρια επείγοντος συναγερμού και συναγερμού προσοχής, αντίστοιχα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την παράμετρο, βλ. Κεφάλαιο 7 Integrated Pulmonary
Index™ στη σελ. 72.
Όταν ξεπεραστεί ο ουδός ορίου συναγερμού IPI, η συσκευή παράγει συναγερμό: η επηρεαζόμενη αριθμητική
τιμή αναβοσβήνει, η αριθμητική τιμή εμφανίζεται με κόκκινο ή κίτρινο φόντο (ανάλογα με το εάν πρόκειται για
[επείγοντα] συναγερμό ασθενούς υψηλής προτεραιότητας ή συναγερμό προσοχής), και ένα μήνυμα εμφανίζεται
στην περιοχή κεφαλίδας της οθόνης.

Τερματισμός λειτουργίας της συσκευής
Μετά την παρακολούθηση του ασθενούς, η λειτουργία του μόνιτορ πρέπει να τερματίζεται ως εξής:
1. Αφαιρέστε το FilterLine™ και τον αισθητήρα SpO2 από τον ασθενή.
2. Απενεργοποιήστε το μόνιτορ πατώντας το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στην πρόσοψη του
μόνιτορ.
3. Εάν η συσκευή παρακολούθησης είναι συνδεδεμένη με το ρεύμα μέσω του μετασχηματιστή ΕΡ, μπορείτε
τώρα να την αποσυνδέσετε από την πηγή ρεύματος (ΕΡ). Για να συνεχιστεί η φόρτιση του μόνιτορ όταν δεν
βρίσκεται σε χρήση για μέτρηση, το μόνιτορ πρέπει να παραμείνει συνδεδεμένο στην τροφοδοσία AC.
Η συσκευήμ θα εξακολουθήσει να φορτίζει την εσωτερική μπαταρία της ακόμη και όταν είναι κλειστή.
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Προσοχή:

Χρησιμοποιείτε πάντοτε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να
απενεργοποιήσετε το μόνιτορ. Μην αφαιρείτε την μπαταρία και αποσυνδέετε το μόνιτορ
για να το απενεργοποιήσετε. Αν το μόνιτορ είναι απενεργοποιηθεί αφαιρώντας την
μπαταρία και αποσυνδέοντας το μόνιτορ, ενδέχεται να χαθούν δεδομένα ρυθμίσεων.

Πλοήγηση στην οθόνη
Επιλέγετε τις επιλογές και ρυθμίζετε τις τιμές χρησιμοποιώντας το κουμπί ελέγχου. Το κουμπί ελέγχου
λειτουργεί με τρόπο παρόμοιο με ένα κανονικό ποντίκι υπολογιστή. Χρησιμοποιείται επίσης ως πληκτρολόγιο
για την εισαγωγή γραμμάτων και αριθμών.
 ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ:
1. Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου προς τα δεξιά ή τα αριστερά για να μετακινηθείτε στην επόμενη περιοχή
στην οθόνη, η οποία τονίζεται με το πλαίσιο να αλλάζει σε μπλε.
2. Για να κάνετε μια επιλογή, πατήστε το κουμπί ελέγχου μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.
 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΓΑΓΕΤΕ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΥΣ:
1. Όταν απαιτείται να εισαγάγετε αλφαριθμητικά δεδομένα, περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για πλοήγηση και
στη συνέχεια κάντε κλικ στο μπλοκ δεδομένων εισόδου στην οθόνη.
Το περιεχόμενο του μπλοκ δεδομένων απαλείφεται και ένα μικρό μπλοκ με κίτρινο φόντο εμφανίζεται στη
θέση του πρώτου χαρακτήρα. Στο μπλοκ θα υπάρχει ένα μαύρο γράμμα A.
2. Καθώς περιστρέφετε το κουμπί ελέγχου προς τα δεξιά ή αριστερά, θα δείτε το πλήρες αλφάβητο και τους
αριθμούς 0-9, το σύμβολο οπισθοδρόμησης ←, ένα κενό διάστημα και το σύμβολο Enter .
3. Όταν εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας, πατήστε το κουμπί ελέγχου μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.
Οι καταχωρημένος χαρακτήρας θα επιστρέψει στο κανονικό του χρώμα (λευκό) και το κίτρινο μπλοκ θα
μετακινηθεί στο επόμενο διάστημα χαρακτήρα.
4. Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου ξανά για να αρχίσετε την επιλογή ενός νέου χαρακτήρα.
5. Για να τερματίσετε την αλφαριθμητική εισαγωγή, πατήστε το κουμπί ελέγχου δύο φορές αφού
καταχωρήσετε το τελικό γράμμα ή σύμβολο.
 ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ:
1. Όταν βρίσκεστε σε μια οθόνη με ρυθμίσεις που μπορούν να αλλάξουν, περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου
μέχρι να τονιστεί η επιθυμητή ρύθμιση με το πλαίσιο να αλλάζει σε μπλε.
2. Για να επιλέξετε τη ρύθμιση, πατήστε το κουμπί ελέγχου μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.
3. Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου μέχρι να φθάσετε στη νέα ρύθμιση.
4. Για να ορίσετε τη ρύθμιση, πατήστε το κουμπί ελέγχου μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.
5. Συνεχίστε να επιλέγετε ρυθμίσεις, ή περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε BACK (ΠΙΣΩ)
ή HOME (ΑΡΧΙΚΗ).
Αλλαγές διαμόρφωσης
Στις περισσότερες οθόνες επιλογής, όταν πραγματοποιείτε μια αλλαγή σε μία ή περισσότερες παραμέτρους
συστήματος, οι νέες ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ μόνο όταν κάνετε έξοδο από την οθόνη επιλέγοντας HOME
(ΑΡΧΙΚΗ) ή BACK (ΠΙΣΩ). Εάν κάνετε έξοδο από την οθόνη επιλογής πατώντας ένα από τα κουμπιά ελέγχου
του εμπρόσθιου πίνακα που βρίσκονται κάτω από την οθόνη, ή εάν περιμένετε περισσότερο από ένα λεπτό και
συμβεί λήξη χρόνου της οθόνης και επαναφορά, οι αλλαγμένες ρυθμίσεις δεν θα αποθηκευθούν.
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Ρύθμιση ημερομηνίας, ώρας, γλώσσας και άλλων επιλογών
Αφού ενεργοποιήσετε το μόνιτορ για πρώτη φορά, ελέγξτε την επάνω αριστερή γωνία της κεφαλίδας για να
διασφαλίσετε ότι η ημερομηνία και ώρα είναι σωστές.
 ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΤΗΝ ΩΡΑ, ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Η ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ:
1. Από την αρχική οθόνη, χρησιμοποιήστε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε SYSTEM (ΣΥΣΤΗΜΑ) στη
γραμμή μενού.
2. Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και ώρα, χρησιμοποιήστε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε και να
αλλάξετε κάθε ρύθμιση.
3. Για να αλλάξετε τη γλώσσα της οθόνης, χρησιμοποιήστε το κουμπί ελέγχου για να αλλάξετε τη γλώσσα.
4. Οι επιλογές που ρυθμίστηκαν τελευταία (συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας) θα παραμείνουν σε ισχύ
μέχρι να απενεργοποιηθεί το μόνιτορ. Για να αλλάξετε μόνιμα τη γλώσσα της οθόνης και άλλες ρυθμίσεις,
ανατρέξτε στις πληροφορίες στην ενότητα Αλλαγή των προεπιλογών νοσοκομείου στη σελ. 147.
5. Για να αλλάξετε οποιαδήποτε από τις άλλες παρατιθέμενες παραμέτρους, επιλέξτε την απαιτούμενη επιλογή
και στη συνέχεια επιλέξτε το κουμπί μενού HOME (ΑΡΧΙΚΗ) για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.
6. Εάν τα A/hr και ODI δεν είναι διαθέσιμα, η επιλογή δεν θα εμφανίζεται σε αυτήν την οθόνη.

Εικόνα 15 – Οθόνη ρύθμισης συστήματος

Λήξη χρόνου οθόνης
Λήξη χρόνου οθόνης
Λήξη χρόνου θα συμβεί για όλες τις οθόνες ρύθμισης και συστήματος μετά από 60 δευτερόλεπτα χωρίς
δραστηριότητα με το κουμπί ελέγχου, και θα επιστρέψουν στην αρχική οθόνη.
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Capnostream™20p: Φύλλο λειτουργικού ελέγχου
Για να διατηρήσετε το μόνιτορ Capnostream™20p σε κατάσταση άμεσης και ομαλής λειτουργίας,
ακολουθήστε τον κατάλογο οδηγιών παρακάτω:
 1.

 2.

Αποσυσκευάστε τη συσκευή παρακολούθησης

•
•

Αφαιρέστε το μόνιτορ Capnostream™20p και τα παρελκόμενά του από το κουτί.

•

Ελέγξτε ότι υπάρχει χαρτί στον εκτυπωτή.

Τοποθετήστε το πακέτο μπαταρίας

•
 3.

 4.

 5.

 6.

Ελέγξτε ότι περιλαμβάνονται τα είδη που δηλώνονται στον εσώκλειστο κατάλογο της
συσκευασίας.

Ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση του πακέτου μπαταρίας στη σελ. 25 για οδηγίες
τοποθέτησης.

Ενεργοποιήστε τη συσκευή παρακολούθησης

•

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο βύσμα τάσης δικτύου στο πίσω μέρος του
μόνιτορ. Στερεώστε με κλιπ την εκτόνωση τάσεων του καλωδίου τροφοδοσίας γύρω από
το καλώδιο και σφίξτε για να διασφαλίσετε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν μπορεί να
αποσυνδεθεί ακούσια από το μόνιτορ.

•
•
•

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην παροχή ρεύματος AC δικτύου.

•

Σημειώστε ότι τόσο η πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας όσο και η πράσινη
ενδεικτική λυχνία ενεργοποίησης θα πρέπει να είναι και οι δύο αναμμένες κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας του μόνιτορ.

Η πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας στην πρόσοψη του μόνιτορ θα ανάψει.
Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
στην πρόσθια πλευρά για να
ενεργοποιήσετε τη συσκευή παρακολούθησης. Η πράσινη ένδειξη ενεργοποίησης θα
ανάψει, δείχνοντας ότι το μόνιτορ είναι ενεργοποιημένο.

Αλλάξτε την ημερομηνία, ώρα ή γλώσσα

•
•

Βεβαιωθείτε ότι η ημερομηνία και η ώρα που εμφανίζονται είναι σωστές.

•

Αλλάξτε κάθε ρύθμιση, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και ώρας, σε αυτήν την
οθόνη, εάν το επιθυμείτε.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε SYSTEM (ΣΥΣΤΗΜΑ) στη
γραμμή μενού

Ρυθμίστε τον τύπο και τον τρόπο λειτουργίας ασθενούς

•

Χρησιμοποιήστε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε τη λειτουργία PATIENT TYPE
(ΤΥΠΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ) στη γραμμή μενού της αρχικής οθόνης

•

Επιλέξτε ADULT (ΕΝΗΛΙΚΑΣ), PEDIATRIC (ΠΑΙΔΙ) (κατά ηλικία),
ή INFANT/NEONATAL (ΒΡΕΦΟΣ/ΝΕΟΓΝΟ) όπως αρμόζει.

Συνδέστε ένα FilterLine™

•

Ανοίξτε σύροντας το κάλυμμα της υποδοχής του FilterLine™ και συνδέστε το κατάλληλο
FilterLine™.

•

Συνδέστε το FilterLine™ στον ασθενή όπως περιγράφεται στις Οδηγίες χρήσης που
παρέχονται με το FilterLine™. Ο σύνδεσμος της γραμμής δειγματοληψίας πρέπει να
βιδωθεί δεξιόστροφα στη θύρα CO2 της συσκευής παρακολούθησης μέχρι να μην μπορεί
να στρίψει άλλο, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι έχει συνδεθεί με ασφάλεια στη συσκευή
παρακολούθησης. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζετε ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίων
κατά τη μέτρηση στο σημείο σύνδεσης και ότι η ακρίβεια της μέτρησης δεν έχει
διακυβευτεί.
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 7.

Συνδέστε έναν αισθητήρα SpO2

•

Συνδέστε το καλώδιο επέκτασης SpO2 σταθερά στη θύρα αισθητήρα SpO2 της συσκευής
παρακολούθησης και, στη συνέχεια, συνδέστε τον κατάλληλο αισθητήρα SpO2 στο
καλώδιο επέκτασης.

•

Συνδέστε τον αισθητήρα SpO2 στον ασθενή όπως περιγράφεται στις Οδηγίες χρήσης του
αισθητήρα.

 8.

Αφού συνδεθεί ένας ή και οι δύο αισθητήρες στη συσκευή παρακολούθησης, η συσκευή
παρακολούθησης είναι έτοιμη για λειτουργία.

 9.

Ελέγξτε τα όρια συναγερμών

•

Ελέγξτε την προεπιλογή των ορίων συναγερμού και πραγματοποιήστε οποιεσδήποτε
μόνιμες αλλαγές στις προεπιλογές του νοσοκομείου.

•

Ανατρέξτε στην ενότητα Συναγερμοί και μηνύματα στη σελ. 79 για περισσότερες
λεπτομέρειες σχετικά με τους συναγερμούς.

 10. Ανοίξτε μια περίπτωση ασθενούς

•

Για να καταγράψετε δεδομένα ασθενούς έτσι ώστε να είναι εύκολη η ιχνηλάτηση και
ανάκτησή τους, συνιστάται να ανοίξετε μια περίπτωση ασθενούς. Το άνοιγμα μιας
περίπτωσης ασθενούς απαιτείται κατά την καταγραφή μιας έκθεσης περίπτωσης σε
μορφή πίνακα.

•

Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση των περιπτώσεων ασθενούς και των αναγνωριστικών
αριθμών ασθενούς στη σελ. 49 για οδηγίες.

 11. Εκτυπώστε δεδομένα ασθενούς

•

Επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο έκθεσης ασθενούς και πατήστε το κουμπί PRINT
(ΕΚΤΥΠΩΣΗ) στην οθόνη.

•

Ανατρέξτε στην ενότητα Κεφάλαιο 11 Αναφορές στη σελ. 108 για λεπτομερείς
πληροφορίες.

 12. Ρυθμίστε τη λειτουργία κλήσης νοσοκόμας (εάν εφαρμόζεται παρελκόμενα συνδεσιμότητας
κλήσης νοσοκόμας πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά)

•

Συνδέστε το καλώδιο κλήσης νοσοκόμας στην υποδοχή κλήσης νοσοκόμας στο πίσω
μέρος του μόνιτορ και συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στο σύστημα του
νοσοκομείου όπως καθορίζεται από τις απαιτήσεις του ιδρύματος. Ελέγξτε ότι όλα τα
καλώδια είναι συνδεδεμένα και σφιγμένα.

•

Ενεργοποιήστε την κλήση νοσοκόμας στο μόνιτορ όπως περιγράφεται στην ενότητα
Λειτουργία κλήσης νοσοκόμας στη σελ. 132.

•

Επαληθεύστε την επικοινωνία μεταξύ του μόνιτορ και του συστήματος κλήσης
νοσοκόμας.

 13. Ρυθμίστε τη λειτουργία αναλογικής εξόδου δεδομένων (εάν εφαρμόζεται· παρελκόμενα
συνδεσιμότητας αναλογικού συστήματος πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά)
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•

Συνδέστε το καλώδιο δεδομένων Oridion D/A (ψηφιακό/αναλογικό) (αρ. προϊόντος
PM20ACB) στο πίσω μέρος του μόνιτορ και συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου σε ένα
αναλογικό σύστημα, όπως ένας πολυσομνογράφος, όπως απαιτείται. Ελέγξτε ότι όλα τα
καλώδια είναι συνδεδεμένα και σφιγμένα.

•

Ρυθμίστε την αναλογική έξοδο δεδομένων στο μόνιτορ όπως περιγράφεται στην ενότητα
Αναλογική έξοδος δεδομένων με το Capnostream στη σελ. 126.

•

Επαληθεύστε ότι πραγματοποιείται μεταφορά δεδομένων μεταξύ του μόνιτορ και του
συστήματος.
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 14. Ρυθμίστε τη διασύνδεση συστήματος Bernoulli (εάν εφαρμόζεται· κεντρικό σύστημα
παρακολούθησης και παρελκόμενα πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά)

•

Συνδέστε τη γέφυρα πελάτη στη θύρα RS-232 στο πίσω μέρος του μόνιτορ. Βεβαιωθείτε
ότι όλες οι συνδέσεις έχουν πραγματοποιηθεί και έχουν σφιχτεί σωστά.

•
•

Επαληθεύστε ότι η γέφυρα πελάτη είναι τοποθετημένη με ασφάλεια.

•

Βλ. Λειτουργία με νοσοκομειακά συστήματα δεδομένων ασθενούς στη σελ. 135 για
περισσότερες λεπτομέρειες.

Επαληθεύστε την επικοινωνία μεταξύ του μόνιτορ Capnostream™20p, της γέφυρας
πελάτη και του κεντρικού σταθμού Bernoulli.

 15. Ρυθμίστε τη μεταφορά δεδομένων μέσω USB (η μονάδα δίσκου USB flash πρέπει να αγοραστεί
ξεχωριστά)

•
•

Συνδέστε τη μονάδα USB flash στο πίσω μέρος του μόνιτορ.

•

Ανατρέξτε στην ενότητα Μεταφορά δεδομένων μέσω της θύρας δεδομένων USB στη
σελ. 120 για λεπτομερείς πληροφορίες.

Επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο έκθεσης ασθενούς και πατήστε το κουμπί Start USB
(ΕΝΑΡΞΗ USB) στην οθόνη.
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Κεφάλαιο 4

Χρήση του μόνιτορ Capnostream™20p
Προετοιμασία του μόνιτορ για ασθενή
Χρήση των περιπτώσεων ασθενούς και των αναγνωριστικών αριθμών ασθενούς
Εισαγωγή συμβάντων ασθενούς
Αλλαγή των εντάσεων συναγερμών και παλμού
Καθυστέρηση συναγερμού
Χρήση συστήματος απαγωγής
Απενεργοποίηση της αντλίας για αναρρόφηση ή πλύση
Λειτουργία επίδειξης
Διάγραμμα αναφοράς μενού οθόνης συσκευής παρακολούθησης

Προετοιμασία του μόνιτορ για ασθενή
ΠΡΟΣΟΧΗ:

Εάν οποιαδήποτε ανταπόκριση της συσκευής παρακολούθησης φαίνεται ακατάλληλη,
μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο.

Τα ακόλουθα βήματα περιγράφουν τη διαδικασία για την προετοιμασία της συσκευής παρακολούθησης για
έναν ασθενή.
 ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΕΤΕ ΤΟ ΜΟΝΙΤΟΡ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΣΘΕΝΗ:
1. Ενεργοποιήστε το μόνιτορ πατώντας το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
πίνακα.

στον εμπρόσθιο

2. Η πλήρης διαδικασία ενεργοποίησης περιγράφεται στην ενότητα Ενεργοποίηση της συσκευής
παρακολούθησης στη σελ. 34.
3. Επιβεβαιώστε ότι η πράσινη ενδεικτική λυχνία ενεργοποίησης και η πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία
τροφοδοσίας AC είναι και οι δύο αναμμένες.
ΠΡΟΣΟΧΗ:

Εάν η πορτοκαλί λυχνία δεν ανάψει, το μόνιτορ λειτουργεί με ισχύ από την μπαταρία
και θα σταματήσει να λειτουργεί όταν η μπαταρία αποφορτιστεί. Βλ. Ενεργοποίηση της
συσκευής παρακολούθησης στη σελ. 34.

4. Η κόκκινη και η κίτρινη λυχνία συναγερμού ανάβουν σύντομα και το ηχείο παράγει ένα ηχητικό σήμα.
ΠΡΟΣΟΧΗ:

Εάν η κόκκινη και η κίτρινη λυχνία συναγερμού δεν ανάβουν ή δεν παράγεται ήχος από
το ηχείο, η συσκευή παρακολούθησης δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί και πρέπει να
αποσταλεί για σέρβις.

5. Ελέγξτε την ημερομηνία και την ώρα για να βεβαιωθείτε ότι είναι ίδιες με την τρέχουσα ημερομηνία και
ώρα. Αν δεν είναι ίδιες, προσαρμόστε την ώρα χρησιμοποιώντας την οθόνη συστήματος όπως περιγράφεται
στην ενότητα Ρύθμιση ημερομηνίας, ώρας, γλώσσας και άλλων επιλογών στη σελ. 44.
6. Συνδέστε έναν ή και τους δύο αισθητήρες στο μόνιτορ, ακολουθώντας τις οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο. Για
να συνδέσετε τους αισθητήρες, βλ. Συνδέστε ένα FilterLine στη σελ. 60 και Σύνδεση αισθητήρα SpO2 στο
μόνιτορ στη σελ. 68.
Αφού συνδεθεί ένας ή και οι δύο αισθητήρες στη συσκευή παρακολούθησης, η συσκευή παρακολούθησης είναι
έτοιμη για λειτουργία.
Εάν δεν συνδεθεί FilterLine™, δεν υπάρχει κυματομορφή CO2 και θα εμφανιστεί το μήνυμα FILTERLINE
DISCONNECTED (FILTERLINE ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΗΚΕ).
Εάν δεν συνδεθεί αισθητήρας SpO2, δεν υπάρχει κυματομορφή SpO2 και θα εμφανιστεί το μήνυμα SpO2
SENSOR DISCONNECTED (ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ SpO2 ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΗΚΕ).
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Είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε είτε τη λειτουργία καπνογραφίας (etCO2) είτε τη λειτουργία παλμικής
οξυμετρίας (SpO2) χωρίς να χρησιμοποιήσετε την άλλη λειτουργία. Εάν επιθυμείτε να λειτουργείτε μόνο τη μία
λειτουργία, συνδέστε ΜΟΝΟ τον αισθητήρα για τη συγκεκριμένη λειτουργία και το μόνιτορ θα λειτουργεί
κανονικά.
Σημείωση: Το μόνιτορ Capnostream™20p είναι σχεδιασμένο για χρήση μόνο σε έναν ασθενή κάθε
φορά.

Ρύθμιση του τύπου ασθενούς
Υπάρχουν πέντε διαφορετικοί τύποι ασθενών που αναγνωρίζονται από τη συσκευή παρακολούθησης, οι οποίοι
παρατίθενται παρακάτω.


Infant/Neonatal (Βρέφη/Νεογνά): για ασθενείς από τη γέννηση μέχρι την ηλικία του ενός έτους



Pediatric 1-3 yrs (Παιδιά 1-3 ετών): για ασθενείς ηλικίας ενός έως τριών ετών



Pediatric 3-6 yrs (Παιδιά 3-6 ετών): για ασθενείς ηλικίας τριών έως έξι ετών



Pediatric 6-12 yrs (Παιδιά 6-12 ετών): για ασθενείς ηλικίας έξι έως δώδεκα ετών



Adult (Ενήλικας): για ασθενείς ηλικίας 12 ετών και άνω

Ο τύπος ασθενούς εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Ο καθορισμός του τύπου ασθενούς
είναι υποχρεωτικός.
Ο αρχικός προεπιλεγμένος τύπος ασθενούς στη συσκευή παρακολούθησης είναι ADULT (ΕΝΗΛΙΚΑΣ)· αφού
ο τύπος ασθενούς αλλάξει, η προεπιλογή θα είναι ο τρέχων τύπος ασθενούς.
ΠΡΟΣΟΧΗ:

Τα χαρακτηριστικά μιας αναπνοής υπολογίζονται διαφορετικά για τους διαφορετικούς
τύπους ασθενών. Ο καθορισμός του σωστού τύπου ασθενούς είναι επομένως πολύ
σημαντικός. Εσφαλμένη ρύθμιση θα οδηγήσει σε ανακριβή παρακολούθηση της
αναπνοής του ασθενούς και θα επηρεάσει τη τιμή IPI του ασθενούς.

 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ:
1. Εάν ο τύπος ασθενούς που εμφανίζεται στην οθόνη είναι σωστός για τον τρέχοντα ασθενή, δεν υπάρχει
ανάγκη να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε αλλαγή στον τύπο ασθενούς. Εάν επιθυμείτε να
πραγματοποιήσετε κάποια αλλαγή, χρησιμοποιήστε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε τη λειτουργία
PATIENT TYPE (ΤΥΠΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ) στη γραμμή μενού της αρχικής οθόνης.
2. Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να αλλάξετε τον τύπο ασθενούς, και πατήστε το κουμπί ελέγχου για να
καταχωρήσετε την αλλαγή. Αυτή η αλλαγή θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να αλλάξει ο τύπος ασθενούς.
Το μόνιτορ διαθέτει ανεξάρτητες ρυθμίσεις ορίων συναγερμού για ενήλικες/παιδιατρικούς και
βρεφικούς/νεογνικούς ασθενείς, οι οποίες μπορούν να διαμορφωθούν σύμφωνα με τη φυσιολογία που
παρατηρείται στις επιμέρους ηλικιακές ομάδες. Βλ. τις σχετικές πληροφορίες στην ενότητα Αλλαγή των ορίων
συναγερμού στη σελ. 80.

Χρήση των περιπτώσεων ασθενούς και των αναγνωριστικών αριθμών
ασθενούς
Συνιστάται θερμά να συσχετίζετε όλα τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο μόνιτορ με έναν αναγνωριστικό
αριθμό ασθενούς ο οποίος θα ταυτοποιεί την προέλευσή του με ένα συγκεκριμένο ασθενή. Αυτό επιτρέπει τη
συσχέτιση των αποθηκευμένων δεδομένων τάσεων με έναν αναγνωριστικό αριθμό ασθενούς και αποφεύγεται η
πιθανότητα σύγχυσης δεδομένων από πολλαπλούς ασθενείς σε μια εκτύπωση τάσεων ή λήψη.
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ:
1. Αφού ο ασθενής συνδεθεί στο μόνιτορ, πατήστε το κουμπί Patient Admit/Discharge (Εισαγωγή/έξοδος
ασθενούς)
στον εμπρόσθιο πίνακα του μόνιτορ. Το πεδίο PATIENT ID (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ) εμφανίζεται στην οθόνη και ένας αυτόματα παραγόμενος αναγνωριστικός
αριθμός 14 ψηφίων θα εμφανιστεί στο πεδίο αναγνωριστικού αριθμού:
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PATIENT ID

20101209072645

2. Αυτός ο αυτόματα παραγόμενος αναγνωριστικός αριθμός υποδεικνύει την ημερομηνία έναρξης και το χρόνο
της συνεδρίας της περίπτωσης (με τη μορφή ΕΕΕΕMMΗΗώώμμδδ, υποδεικνύοντας το έτος, το μήνα, την
ημέρα, την ώρα, το λεπτό και το δευτερόλεπτο της έναρξης της συνεδρίας). Για να χρησιμοποιήσετε τον
αυτόματα παραγόμενο αναγνωριστικό αριθμό, χρησιμοποιήστε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε START
CASE (ΕΝΑΡΞΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ) και κάντε κλικ στο κουμπί START CASE (ΕΝΑΡΞΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ)
για να ξεκινήσετε την περίπτωση.
3. Για να αλλάξετε τον αναγνωριστικό αριθμό, εάν το επιθυμείτε, περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να
επισημανθεί το στοιχείο PATIENT ID (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ) με μπλε χρώμα
στην οθόνη και κάντε κλικ στο κουμπί ελέγχου. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ελέγχου για να εισαγάγετε ένα
νέο αλφαριθμητικό αναγνωριστικό αριθμό ασθενούς, περιστρέφοντας και πατώντας το κουμπί ελέγχου για
να επιλέξετε γράμματα και αριθμούς. Εάν επιθυμείτε να εισαγάγετε ένα διάστημα, περιστρέψτε το κουμπί
ελέγχου μέχρι να δείτε ένα κενό τετράγωνο αντί για γράμμα ή αριθμό, και κάντε κλικ για να εισαγάγετε ένα
διάστημα. Θα προσέξετε ότι το διάστημα που καταλαμβάνετε τη δεδομένη στιγμή τονίζεται με κίτρινο
χρώμα. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος για τον αναγνωριστικό αριθμό ασθενούς είναι 20 χαρακτήρες.
Επιλέξτε το σύμβολο Enter  για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. Βλ. την ενότητα Πλοήγηση στην οθόνη
στη σελ. 43 για οδηγίες σχετικά με την εισαγωγή γραμμάτων και αριθμών.
4. Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε τον τύπο ασθενούς για το συγκεκριμένο ασθενή, μπορείτε να το κάνετε αυτό
από τη συγκεκριμένη οθόνη, χρησιμοποιώντας το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε και να αλλάξετε τον τύπο
ασθενούς.
5. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε START CASE (ΕΝΑΡΞΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ).
Σημείωση:

Αφού πατηθεί το κουμπί START CASE (ΕΝΑΡΞΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ), η περίπτωση έχει
ξεκινήσει, και το κουμπί αυτό γίνεται τώρα STOP CASE (ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ).

Σημείωση:

Δεν είναι δυνατή η έναρξη νέας περίπτωσης μέχρι η προηγούμενη περίπτωση να διακοπεί
με το κουμπί STOP CASE (ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ).

Σημείωση:

Εάν δεν είστε βέβαιοι εάν το μόνιτορ παρακολουθεί τη δεδομένη στιγμή μια περίπτωση,
κάντε κλικ στο πλήκτρο Εισαγωγή/έξοδος ασθενούς
για να εμφανίσετε την οθόνη στην
οποία εμφανίζεται το κουμπί START CASE (ΕΝΑΡΞΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ). Η κατάσταση του
κουμπιού START CASE (ΕΝΑΡΞΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ) μπορεί να παρέχει μια ένδειξη της
τρέχουσας κατάστασης: όταν δεν έχει γίνει έναρξη περίπτωσης, θα δείχνει START CASE
(ΕΝΑΡΞΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ) και, στη μέση μιας περίπτωσης, θα δείχνει STOP CASE
(ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ).

6. Για τον τερματισμό μιας περίπτωσης όταν η παρακολούθηση του ασθενούς έχει ολοκληρωθεί, πατήστε το
πλήκτρο Εισαγωγή/έξοδος ασθενούς
και στη συνέχεια επιλέξτε STOP CASE (ΔΙΑΚΟΠΗ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ). Αυτό επισημαίνει τον τερματισμό των δεδομένων για το συγκεκριμένο ασθενή. Η διακοπή
μιας περίπτωσης θα διαγράψει τη μνήμη τάσεων και μια προειδοποίηση που υποδεικνύει STOPPING THE
CASE WILL ERASE TREND MEMORY; PRESS "STOP CASE" AGAIN TO CONFIRM (Η
ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΨΕΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΑΣΕΩΝ. ΠΑΤΗΣΤΕ "ΔΙΑΚΟΠΗ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ" ΞΑΝΑ ΓΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ) θα εμφανιστεί στην οθόνη όταν πατηθεί το STOP CASE
(ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ). Εάν επιθυμείτε να μεταφέρετε ή να εκτυπώσετε δεδομένα περίπτωσης ή
τάσεων, αυτό πρέπει να γίνει πριν τη διακοπή της περίπτωσης. Εάν δεν επιθυμείτε να διακόψετε την
περίπτωση, απλά περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να αφαιρέσετε την ερώτηση από την οθόνη και να
συνεχίσετε την περίπτωση. Εάν επιθυμείτε να διακόψετε την περίπτωση, κάντε κλικ στο κουμπί ελέγχου
ξανά.
7. Εάν δεν πατηθεί το STOP CASE (ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ) όταν ο χρήστης ολοκληρώσει την
παρακολούθηση και απενεργοποιήσει το μόνιτορ, η περίπτωση θα συνεχιστεί όταν το μόνιτορ
απενεργοποιηθεί και στη συνέχεια επανενεργοποιηθεί. Ωστόσο, όταν το μόνιτορ επανενεργοποιηθεί ξανά σε
μια τέτοια περίπτωση, μια προειδοποίηση θα υποδείξει ότι ο χρήστης πρέπει να απαλείψει τα δεδομένα
τάσεων και να κλείσει την περίπτωση (για απαλοιφή του αναγνωριστικού αριθμού ασθενούς) πριν την
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έναρξη μιας νέας συνεδρίας παρακολούθησης. Αυτή η οθόνη φαίνεται στην Εικόνα 34 – Μήνυμα μνήμης
τάσεων στη σελ. 105. Η Medtronic συνιστά θερμά να ακολουθείτε αυτήν την πρακτική προκειμένου να
αποφεύγετε την εσφαλμένη αναγνώριση των δεδομένων των ασθενών. Ωστόσο, εάν πρόκειται να
συνεχίσετε την παρακολούθηση του ίδιου ασθενούς όπως προηγουμένως, μπορεί να επιθυμείτε να
διατηρήσετε τα δεδομένα τάσεων και περίπτωσης.
Κάνοντας κλικ στο YES (ΝΑΙ) και CONFIRM? (ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ;) στην οθόνη που φαίνεται στην Εικόνα 34
– Μήνυμα μνήμης τάσεων στη σελ. 105, θα διαγραφεί η μνήμη δεδομένων και θα κλείσει η τρέχουσα
περίπτωση, διαγράφοντας έτσι όλα τα δεδομένα στο μόνιτορ σχετικά με την περίπτωση αυτή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το μόνιτορ μπορεί να αποθηκεύει μόνο μία περίπτωση κάθε φορά. Η μνήμη τάσεων
περιλαμβάνει μόνο δεδομένα για την τρέχουσα περίπτωση και, όταν η περίπτωση
διακοπεί, η μνήμη τάσεων διαγράφεται.
Το μόνιτορ αυτόματα αποθηκεύει τα δεδομένα ασθενούς και καταγράφει την ημερομηνία και ώρα για όλα τα
συμβάντα, είτε χρησιμοποιείται η επιλογή περίπτωσης ασθενούς είτε όχι. Εφόσον η μνήμη τάσεων δεν
διαγραφεί, αυτά τα δεδομένα παραμένουν αποθηκευμένα στο μόνιτορ, μέχρι η μνήμη τάσεων να γεμίσει και τα
πρώτα δεδομένα τάσεων να αντικατασταθούν από νέα δεδομένα. (Βλ. Κεφάλαιο 10 Χρήση των τάσεων στη
σελ. 96 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χωρητικότητα των τάσεων.) Ωστόσο, οι εκτυπώσεις
περιπτώσεων θα συμπεριλαμβάνουν μόνο δεδομένα που καταγράφηκαν μετά την έναρξη της τρέχουσας
περίπτωσης (ακόμα και αν η μνήμη τάσεων περιλαμβάνει επίσης δεδομένα που προηγούνται της τρέχουσας
περίπτωσης). Από την άλλη πλευρά, τα εμφανιζόμενα δεδομένα τάσεων και οι εκτυπώσεις τάσεων θα
συμπεριλαμβάνουν όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη τάσεων.

Εισαγωγή συμβάντων ασθενούς
Κατά τη σάρωση του ιστορικού ασθενούς στη συσκευή παρακολούθησης, είναι συχνά χρήσιμο να έχετε ένα
αρχείο συμβάντων ασθενούς που θα μπορούσαν να έχουν επηρεάσει τις καταγραφείσες ενδείξεις. Το μόνιτορ
έχει τη δυνατότητα να καταγράφει μια μεγάλη γκάμα συμβάντων ασθενούς. Υπάρχουν δύο επιλογές: Quick
Events (Γρήγορα συμβάντα) και Detailed Events (Λεπτομερή συμβάντα).
Εάν το μόνιτορ είναι ρυθμισμένο για να καταγράφει γρήγορα συμβάντα, το πάτημα του κουμπιού συμβάντων
( ) τοποθετεί μια επισήμανση στη μνήμη τάσεων που δείχνει ότι ένα συμβάν έλαβε χώρα στην ημερομηνία
και ώρα που πατήθηκε το κουμπί. Βλ. Πίνακας 20 – Παράδειγμα προβολής πίνακα για ένα παράδειγμα
επισήμανσης γρήγορου συμβάντος.
Τα λεπτομερή συμβάντα επιτρέπουν στον κλινικό ιατρό να καταγράφει περισσότερες λεπτομέρειες. Υπάρχουν
τρεις κατηγορίες συμβάντων: χορήγηση φαρμάκων, φυσική δραστηριότητα από τον ασθενή, και παρεμβάσεις.
Αυτά τα συμβάντα μπορούν να επισημανθούν στη μνήμη του μόνιτορ για να βοηθήσουν στην παρακολούθηση
της φροντίδας του ασθενούς και να εμφανίζονται στις προβολές τάσεων και στην έξοδο δεδομένων.
 ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΥΜΒΑΝΤΑ:
1. Πατήστε το κουμπί συμβάντων
στον εμπρόσθιο πίνακα προβολής του μόνιτορ.
2. Ο παρακάτω πίνακας θα εμφανιστεί στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ελέγχου για να κάνετε κλικ σε
ένα συμβάν.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί ελέγχου ξανά για αποθήκευση του συμβάντος και επιστροφή στην οθόνη HOME
(ΑΡΧΙΚΗ).
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Τα ονόματα συμβάντων μπορούν να
αλλάξουν χρησιμοποιώντας τις προεπιλογές του νοσοκομείου, όπως περιγράφεται στην ενότητα Αλλαγή των
προεπιλογών νοσοκομείου στη σελ. 147.

Φορητός παρακλίνιος καπνογράφος/παλμικό οξύμετρο

51

Αλλαγή των εντάσεων συναγερμών και παλμού
Πίνακας 8 – Επισημάνσεις συμβάντων

ΦΑΡΜΑΚΟ

ΑΣΘΕΝΗΣ

INTERVENED
(ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ)

Fentanyl

EATING (ΤΡΩΕΙ)

OXYGEN
(ΟΞΥΓΟΝΟ)

Versed (Ενδεδειγμένη)

DRINKING (ΠΙΝΕΙ)

SUCTION
(ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ)

MIDAZOLAM
(ΜΙΔΑΖΟΛΑΜΗ)

COUGHING (ΒΗΧΑΣ)

ADJ AIRWAY
(ΡΥΘΜΙΣΗ
ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ)

Morphine (Μορφίνη)

AMBULATING
(ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΣ)

NARCAN

Demerol

CHEST PT
(ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΘΩΡΑΚΟΣ)

ROMAZICON

Propofol (Προποφόλη)

TURNED (ΓΥΡΙΣΕ)

NEB TX (ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ)

SURFACTANT
(ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟ)

SNORING (ΡΟΓΧΟΣ)

STIMULATED
(ΔΙΕΓΕΡΣΗ)

Other (Άλλο)

OTHER (ΑΛΛΟ)

CO2 insuffl
(Εμφύσ. CO2)*
ABG
OTHER (ΑΛΛΟ)

* Εμφύσηση CO2
Εάν το μόνιτορ είναι ρυθμισμένο για να καταγράφει λεπτομερή συμβάντα, αλλά δεν επιθυμείτε να ορίσετε ένα
ειδικό όνομα συμβάντος, το πάτημα του κουμπιού συμβάντος
δύο φορές θα καταγράψει ένα μη
επισημασμένο συμβάν παρόμοια με μια επισήμανση γρήγορου συμβάντος. Αυτό είναι χρήσιμο όταν δεν
υπάρχει χρόνος για τον ορισμό λεπτομερειών.

Αλλαγή των εντάσεων συναγερμών και παλμού
Η ένταση συναγερμού μπορεί να δυναμώσει ή να χαμηλώσει για τους συναγερμούς ασθενούς και τον τόνο
παλμού. Ο τόνος παλμού μπορεί επίσης να απενεργοποιηθεί χρησιμοποιώντας το μενού SpO2. Κατά
προεπιλογή, ο τόνος παλμού είναι απενεργοποιημένος.
Alarm Volume (Ένταση συναγερμού)
 ΓΙΑ ΝΑ ΔΥΝΑΜΩΣΕΤΕ Η ΝΑ ΧΑΜΗΛΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ:
1. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε το εικονίδιο ηχείου στη δεξιά πλευρά του μενού.
Εικονίδιο
έντασης
ηχείου
Εικόνα 16 – Γραμμή μενού

2. Κάντε κλικ στο κουμπί ελέγχου μία φορά για να επιλέξετε το στοιχείο ελέγχου έντασης συναγερμού.
3. Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να δυναμώσετε ή να χαμηλώσετε την ένταση. Το επιλεγμένο επίπεδο
έντασης συναγερμού θα ακούγεται καθώς περιστρέφετε το κουμπί. Κάντε κλικ στο κουμπί δύο φορές για να
ρυθμίσετε το νέο επίπεδο έντασης.
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Αλλαγή των εντάσεων συναγερμών και παλμού

Εικόνα 17 – Επιλογή έντασης ήχου συναγερμού
Σημείωση:

Η ένταση συναγερμού δεν μπορεί να ρυθμιστεί στο μηδέν χρησιμοποιώντας το στοιχείο
ελέγχου έντασης συναγερμού. Ο ηχητικός συναγερμός μπορεί να απενεργοποιηθεί μόνο
στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του νοσοκομείου.

Ένταση τόνου παλμού
Το μόνιτορ μπορεί να ρυθμιστεί για να παράγει ένα ακουστό μπιπ για κάθε σφύξη παλμού. Το μόνιτορ
αποστέλλεται από το εργοστάσιο με τον ήχο παλμού απενεργοποιημένο.
Ο τόνος παλμού μπορεί επίσης να απενεργοποιηθεί χρησιμοποιώντας το μενού SpO2. Κατά προεπιλογή,
ο τόνος παλμού είναι απενεργοποιημένος.
Ρύθμιση της έντασης ήχου παλμού
Για να δυναμώσετε ή να χαμηλώσετε τον ήχο παλμού, χρησιμοποιήστε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε το
εικονίδιο ηχείου και κάντε κλικ δύο φορές για να επιλέξετε τη ρύθμιση έντασης ήχου παλμού.

Εικόνα 18 – Επιλογή έντασης ήχου παλμού

Η ένταση του ήχου παλμού μπορεί να ρυθμιστεί στο μηδέν.
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ήχου παλμού
 ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΠΑΛΜΟΥ:
1. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε την περιοχή εμφάνισης SpO2. Κάντε κλικ στο κουμπί
ελέγχου για να μεταβείτε στην οθόνη SpO2 Setup (Ρύθμιση SpO2).
2. Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επισημάνετε τη ρύθμιση PULSE TONE (ΗΧΟΣ ΠΑΛΜΟΥ), κάντε
κλικ με το κουμπί για να επιλέξετε την επιλογή, περιστρέψτε το κουμπί μία φορά για να αλλάξετε τη
ρύθμιση σε ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) και πατήστε το κουμπί ξανά για να ρυθμίσετε την επιλογή.
3. Ένα ηχητικό σήμα παράγεται τώρα μία φορά για κάθε σφύξη παλμού. Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο
παλμού, επαναλάβετε τη διαδικασία και επιλέξτε απενεργοποίηση του PULSE TONE (ΗΧΟΣ ΠΑΛΜΟΥ).
Προεπιλεγμένες επιλογές έντασης συναγερμού
Η προεπιλεγμένη ένταση συναγερμού του νοσοκομείου μπορεί να ρυθμιστεί σε μία από τις τρεις επιλογές που
περιγράφονται παρακάτω, στην οθόνη Institutional Defaults>Monitor (Προεπιλογές νοσοκομείου>Μόνιτορ).
Αυτές οι επιλογές καθορίζουν την ένταση του ηχητικού συναγερμού όταν ενεργοποιείται η συσκευή. Βλ.
Προεπιλογές νοσοκομείου στη σελ. 147 για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προεπιλογές του
νοσοκομείου.
Πίνακας 9 – Ένταση ηχητικού συναγερμού

Επιλογή έντασης ηχητικού
συναγερμού

Περιγραφή

Maximum (Μέγιστο)

Η ένταση του ηχητικού συναγερμού θα επιστρέψει στη μέγιστη
ένταση όταν ενεργοποιηθεί η συσκευή, ανεξάρτητα από τις
προηγούμενες ρυθμίσεις.

Last Setting (Τελευταία ρύθμιση)

Η ένταση του ηχητικού συναγερμού θα παραμείνει στο επίπεδο
που ρυθμίστηκε τελευταίο στη συσκευή, ακόμα και αφού
απενεργοποιηθεί και επανενεργοποιηθεί.

Audio Off (Απενεργοποίηση ήχου)

Η ένταση του ηχητικού συναγερμού είναι απενεργοποιημένη.
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Καθυστέρηση συναγερμού

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η επιλογή Audio off (Απενεργοποίηση ήχου) (η οποία θα δημιουργήσει μόνιμη σίγαση
των συναγερμών) πρέπει να ρυθμίζεται στις προεπιλογές νοσοκομείου μόνο σε μια
κατάσταση όπου ο φροντιστής παρακολουθεί επίσης τον ασθενή με άλλα μέσα,
προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα να χαθούν συναγερμοί.

Καθυστέρηση συναγερμού
Υπάρχει διαθέσιμη μια επιλογή για καθυστέρηση συναγερμών (για έναν αριθμό συναγερμών). Για
περισσότερες πληροφορίες, βλ. Καθυστέρηση συναγερμού στη σελ. 83.

Χρήση συστήματος απαγωγής
Όταν ο ασθενής είναι σε αναισθησία με αέριο αναισθητικό, ένα σύστημα καθαρισμού μπορεί να συνδεθεί στη
συσκευή παρακολούθησης. Η σύνδεση εξόδου του αερίου είναι ένας αγκαθωτός συνδετήρας που προορίζεται
για σωλήνες 3/32 της ίντσας. Χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κατάλληλη σωλήνωση, συνδέστε το σύστημα
απαγωγής στην έξοδο αερίου, που βρίσκεται μεταξύ των συνδέσεων FilterLine™ και SpO2, όπως φαίνεται
παρακάτω στην Εικόνα 19, παρακάτω.
Η απομάκρυνση των αερίων δειγματοληψίας πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τις τυπικές διαδικασίες
λειτουργίας ή τους τοπικούς κανονισμούς για την απομάκρυνση αερίων.

Σημείο σύνδεσης συστήματος απαγωγής

Εικόνα 19 – Σημείο σύνδεσης συστήματος απαγωγής

Απενεργοποίηση της αντλίας για αναρρόφηση ή πλύση
Χρησιμοποιείτε τη λειτουργία με απενεργοποιημένη αντλία όποτε διενεργείτε αναρρόφηση ή πλύση. Κατά
τη διάρκεια της λειτουργίας με απενεργοποιημένη αντλία, η δραστηριότητα της αντλίας αναστέλλεται
προκειμένου να προστατευθεί η συσκευή παρακολούθησης από την εισρόφηση υγρών που θα μπορούσαν
να προκαλέσουν δυσλειτουργία.
Στη λειτουργία με απενεργοποιημένη αντλία, η αντλία της μονάδας CO2 τίθεται στο OFF
(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να αποφευχθεί η είσοδος υγρών
στη συσκευή παρακολούθησης.
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Λειτουργία επίδειξης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν, οποιαδήποτε στιγμή, η συσκευή εμφανίσει το μήνυμα FILTERLINE BLOCKAGE
(ΑΠΟΦΡΑΞΗ FILTERLINE), αντικαταστήστε το FilterLine™.
 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ:
1. Πριν από τη διεξαγωγή πλύσης ή αναρρόφησης, πατήστε το κουμπί απενεργοποίησης αντλίας
που
βρίσκεται στην πρόσοψη του μόνιτορ.
Η αντλία της μονάδας CO2 απενεργοποιείται, ξεκινά το χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης και εμφανίζεται
η οθόνη Pump Off (Απενεργοποίηση αντλίας). Το χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης εμφανίζεται στην
περιοχή κυματομορφών CO2.
Σημείωση:

Ενόσω η αντλία είναι απενεργοποιημένη, το CO2 δεν παρακολουθείται και δεν εμφανίζεται
κυματομορφή αναπνοής και τιμές etCO2, FiCO2, ή αναπνευστικής συχνότητας.
Η παρακολούθηση SpO2 και ρυθμού παλμού συνεχίζεται.

2. Ο τρόπος λειτουργίας απενεργοποιημένης αντλίας μπορεί να τερματιστεί πατώντας ξανά το κουμπί
απενεργοποίησης αντλίας.
3. Ο τρόπος λειτουργίας απενεργοποιημένης αντλίας μπορεί να παραταθεί χρησιμοποιώντας το κουμπί ελέγχου
για να επιλέξετε την επιλογή μενού EXTEND TIMER (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ).
Όταν το μόνιτορ βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας απενεργοποιημένης αντλίας, ένα χρονόμετρο εμφανίζεται
στην περιοχή μηνυμάτων στο επάνω μέρος της οθόνης και δείχνει το σύνολο των ωρών και λεπτών κατά τη
διάρκεια των οποίων έχει απενεργοποιηθεί η παρακολούθηση CO2.
Όταν το χρονόμετρο λήξει ή κάνετε χειροκίνητη έξοδο από την κατάσταση απενεργοποιημένης αντλίας
πατώντας ξανά το κουμπί απενεργοποίησης αντλίας, η αντλία θα ενεργοποιηθεί και η παρακολούθηση CO2 θα
συνεχιστεί. Το μόνιτορ επιστρέφει αυτόματα στην αρχική οθόνη.
Σημείωση:

Το κουμπί απενεργοποίησης αντλίας δεν λειτουργεί κατά την κύλιση στην οθόνες τάσεων
υπό μορφή γραφικών και πινάκων.

Λειτουργία επίδειξης
Το μόνιτορ Capnostream™20p παρέχει τη δυνατότητα προβολής τυπικών δεδομένων προκαταγραφής παρέχοντας
ένα παράδειγμα της εμφάνισης του μόνιτορ υπό τυπικές συνθήκες μέτρησης. Η λειτουργία επίδειξης επιτρέπει
στους κλινικούς ιατρούς και στους τεχνικούς να κατανοήσουν τι θα δείχνει η οθόνη κατά την παρακολούθηση
ασθενών και χρησιμεύει ως οδηγός πριν τη σύνδεση του μόνιτορ σε πραγματικούς ασθενείς.
 ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ:
1. Για είσοδο στη λειτουργία επίδειξης, κάντε κλικ στο SYSTEM (ΣΥΣΤΗΜΑ) και στη συνέχεια στο
SERVICE (ΣΕΡΒΙΣ) στη γραμμή μενού στο κάτω μέρος της οθόνης. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης
σέρβις (βλ. Αλλαγή των προεπιλογών νοσοκομείου στη σελ. 147) για είσοδο στην οθόνη σέρβις.
2. Στην οθόνη σέρβις, κάντε κλικ στο κουμπί DEMO MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ) στη γραμμή
μενού. Το μόνιτορ θα τεθεί τώρα σε λειτουργία επίδειξης και θα εμφανίζει δεδομένα προκαταγραφής CO2
και SpO2. Ως ένδειξη της λειτουργίας σε τρόπο επίδειξης, η κεφαλίδα θα δηλώνει DEMO MODE
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ) σε πορτοκαλί φόντο που αναβοσβήνει. Θα εμφανιστεί επίσης ένα
συμβουλευτικό μήνυμα DEMO MODE - PRERECORDED DATA (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ). Οι επιλογές σέρβις και το χαρακτηριστικό ελέγχου βαθμονόμησης δεν
είναι διαθέσιμα στο χρήστη ενόσω η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία επίδειξης.
3. Για έξοδο από τη λειτουργία επίδειξης, πρέπει να απενεργοποιήσετε το μόνιτορ χρησιμοποιώντας το κουμπί
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στην πρόσοψη του μόνιτορ. Όταν το μόνιτορ επανενεργοποιηθεί, θα έχει
επιστρέψει στην τυπική κατάσταση λειτουργίας του.

Διάγραμμα αναφοράς μενού οθόνης συσκευής παρακολούθησης
Το παρακάτω διάγραμμα εμφανίζει τις διαδρομές ροής μενού για την πλοήγηση στις διαφορετικές οθόνες του
Capnostream™20p.
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Διάγραμμα αναφοράς μενού οθόνης συσκευής παρακολούθησης

ΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΥΠΟΣ
ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ

(Ενήλικες)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

(Παιδιά/Βρέφη/
Νεογνά)

ΖΟΥΜ IPI

(αν το IPI είναι
ενεργοποιημένο)
Εικόνα 20 – Διάγραμμα αναφοράς μενού οθόνης όταν τα A/hr και ODI είναι διαθέσιμα
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Διάγραμμα αναφοράς μενού οθόνης συσκευής παρακολούθησης

ΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΥΠΟΣ
ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΖΟΥΜ IPI

(αν το IPI είναι
ενεργοποιημένο)

Εικόνα 21 – Διάγραμμα αναφοράς μενού οθόνης όταν τα A/hr και ODI δεν είναι διαθέσιμα
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Αναλώσιμα Microstream™ EtCO2
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final document

Κεφάλαιο 5

Καπνογραφία με το μόνιτορ Capnostream™20p
Αναλώσιμα Microstream™ EtCO2
Συνδέστε ένα FilterLine
Δεδομένα CO2 που εμφανίζονται από το μόνιτορ Capnostream™20p
Ρυθμιζόμενες παράμετροι CO2
Παρακολούθηση CO2 κατά τη διάρκεια σάρωσης MRI

Αναλώσιμα Microstream™ EtCO2
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χαλαρές ή κατεστραμμένες συνδέσεις μπορεί να διακυβεύσουν τον αερισμό ή να
προκαλέσουν ανακριβή μέτρηση των αναπνευστικών αερίων. Συνδέστε με ασφάλεια
όλα τα εξαρτήματα και ελέγξτε τις συνδέσεις για διαρροές σύμφωνα με τις τυπικές
κλινικές διαδικασίες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν εισέλθει υπερβολική υγρασία στο FilterLine™ (δηλ. από υγρασία του
περιβάλλοντος ή αναπνοή ασυνήθιστα υγρού αέρα), το μήνυμα Clearing FilterLine
(Εκκένωση FilterLine) θα εμφανιστεί στην περιοχή μηνυμάτων του Capnostream™20p.
Εάν το FilterLine™ δεν μπορεί να εκκενωθεί, το μήνυμα FilterLine Blockage
(Απόφραξη FilterLine) θα εμφανιστεί στο πεδίο εμφάνισης κυματομορφών CO2 στην
αρχική οθόνη και στην περιοχή μηνυμάτων του Capnostream™20p. (Εάν δεν υπάρχει
εμφάνιση κυματομορφών, το μήνυμα θα εμφανιστεί μόνο στην περιοχή μηνυμάτων.)
Αντικαταστήστε το FilterLine™ μόλις εμφανιστεί το μήνυμα FilterLine Blockage
(Απόφραξη FilterLine).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το FilterLine™ μπορεί να αναφλεγεί υπό την παρουσία O2 όταν εκτεθεί άμεσα σε
ακτινοβολία λέιζερ, ηλεκτροχειρουργικές συσκευές (ESU) ή υψηλή θερμοκρασία. Κατά
τη διενέργεια διαδικασιών κεφαλής και λαιμού που περιλαμβάνουν λέιζερ,
ηλεκτροχειρουργικές μονάδες ή υψηλή θερμότητα, χρησιμοποιήστε το με προσοχή για
να αποφύγετε την ανάφλεξη του FilterLine™ ή των γύρω χειρουργικών καλυμμάτων.
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ΠΡΟΣΟΧΗ:

Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες χρήσης των αναλωσίμων
Microstream™ etCO2.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Χρησιμοποιείτε μόνο αναλώσιμα Microstream™ etCO2, έτσι ώστε να διασφαλίσετε τη
σωστή λειτουργία του μόνιτορ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Τα αναλώσιμα Microstream™ etCO2 είναι σχεδιασμένα για μία χρήση σε ένα μόνο
ασθενή και δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται. Μην επιχειρήσετε να καθαρίσετε,
να απολυμάνετε ή να φυσήξετε το FilterLine™ επειδή μπορεί να προξενήσετε ζημιά στο
μόνιτορ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Απορρίψτε τα αναλώσιμα Microstream™ etCO2 σύμφωνα με τις τυπικές διαδικασίες
λειτουργίας ή τους τοπικούς κανονισμούς για την απόρριψη των μολυσμένων ιατρικών
αποβλήτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Κατά την παρακολούθηση με καπνογραφία κατά τη διάρκεια της καταστολής,
παρακαλείστε να λάβετε υπόψη ότι η καταστολή μπορεί να προκαλέσει υποαερισμό και
παραμόρφωση ή εξαφάνιση της κυματομορφής CO2. Η εξασθένηση ή εξαφάνιση της
κυματομορφής αποτελεί ένδειξη ότι θα πρέπει να αξιολογηθεί η κατάσταση του
αεραγωγού του ασθενούς.
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Αναλώσιμα Microstream™ EtCO2

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Κατά την παρακολούθηση των ασθενών κατά τη διάρκεια της άνω ενδοσκόπησης, η
μερική απόφραξη του στοματικού αεραγωγού λόγω τοποθέτησης ενδοσκοπίου μπορεί
να προκαλέσει περιόδους με χαμηλές τιμές και στρογγυλοποιημένες κυματομορφές. Το
φαινόμενο θα είναι πιο έντονο με υψηλά επίπεδα χορήγησης οξυγόνου.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αν πραγματοποιείται εμφύσηση CO2 κατά την παρακολούθηση του CO2, οι τιμές etCO2
αντίστοιχα θα αυξηθούν σε πολύ σημαντικό βαθμό και αυτό ενδέχεται να προκαλέσει
την ενεργοποίηση συναγερμών της συσκευής και μη φυσιολογικά υψηλές
κυματομορφές μέχρι να απομακρυνθεί το CO2 από τον ασθενή.

Σημείωση:

Κατά τη σύνδεση μιας γραμμής δειγματοληψίας στη συσκευή παρακολούθησης, βιδώστε
το σύνδεσμο της γραμμής δειγματοληψίας δεξιόστροφα μέσα στη θύρα CO 2 της συσκευής
παρακολούθησης μέχρι να μην μπορεί πλέον να περιστραφεί, προκειμένου να
διασφαλίσετε την ασφαλή σύνδεσή του στη συσκευή παρακολούθησης. Με αυτόν τον
τρόπο εξασφαλίζετε ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίων κατά τη μέτρηση στο σημείο
σύνδεσης και ότι η ακρίβεια της μέτρησης δεν έχει διακυβευτεί.

Σημείωση:

Μετά τη σύνδεση της γραμμής δειγματοληψίας CO2, ελέγξτε ότι οι τιμές CO2 εμφανίζονται
στην οθόνη της συσκευής παρακολούθησης.

Σημείωση:

Οι γραμμές δειγματοληψίας CO2 που χρησιμοποιούνται με τη συσκευή παρακολούθησης
επισημαίνονται ως προς το ανώτατο όριο οξυγόνου που μπορεί να παρέχεται με τη
γραμμή δειγματοληψίας. Σε επίπεδα παροχής οξυγόνου υψηλότερα από εκείνα που
σημειώνονται στη συσκευασία της γραμμής δειγματοληψίας, μπορεί να συμβεί αραίωση
των μετρήσεων CO2, με αποτέλεσμα χαμηλότερες τιμές CO2.

Βασικές αρχές
Κατά την επιλογή αναλωσίμων Microstream™ etCO2, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

•
•
•
•
•

Εάν ο ασθενής είναι διασωληνωμένος ή μη διασωληνωμένος
Εάν ο ασθενής τελεί υπό μηχανικό αερισμό
Διάρκεια χρήσης
Διαστάσεις και βάρος του ασθενούς
Εάν ο ασθενής αναπνέει από τη μύτη, το στόμα, ή πότε από τη μύτη και πότε από το στόμα

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.
Επιλέξτε το κατάλληλο FilterLine™ και συνδέστε το στο μόνιτορ πριν το εφαρμόσετε στον αεραγωγό του
ασθενούς. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις Οδηγίες χρήσης των αναλωσίμων Microstream™ etCO2 για σωστή
σύνδεση.
Αναλώσιμα Microstream™ EtCO2
Ένας κατάλογος των αναλωσίμων Microstream™ etCO2 παρέχεται στην ενότητα Αναλώσιμα EtCO2
Microstream™ στη σελ. 167.
Σημείωση:

Τα προϊόντα Smart παρέχουν στοματική και ρινική δειγματοληψία.
Τα προϊόντα H προορίζονται για μακροχρόνια χρήση.

Σημείωση:

Ο γενικός όρος FilterLine™, που χρησιμοποιείται σε αυτό το εγχειρίδιο, αναφέρεται σε
οποιοδήποτε από τα αναλώσιμα Microstream™ etCO2.

Σημείωση:

Τα παρατιθέμενα προϊόντα είναι επίσης διαθέσιμα σε εκδόσεις που είναι σχεδιασμένες για
άλλα μεγέθη ασθενών.

Αυτός ο κατάλογος περιγράφει τα κύρια προϊόντα που είναι διαθέσιμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τα Microstream™ FilterLine™ ή τις πρόσθετες επιλογές μεγέθους και συσκευασίας για αυτά τα προϊόντα,
βλ. http://www.covidien.com/rms/brands/microstream.
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Συνδέστε ένα FilterLine™
Πριν από την παρακολούθηση ενός ασθενούς με καπνογραφία, πρέπει να συνδεθεί το κατάλληλο FilterLine™
στο μόνιτορ και στον ασθενή.
 ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ:
1. Ανοίξτε σύροντας το κάλυμμα της υποδοχής του FilterLine™ και συνδέστε το FilterLine™.
Βιδώστε τον σύνδεσμο του FilterLine™ στο μόνιτορ δεξιόστροφα μέχρι να μην μπορεί να
περιστραφεί πλέον.
2. Συνδέστε το FilterLine™ στον ασθενή όπως περιγράφεται στις Οδηγίες χρήσης που παρέχονται με
το FilterLine™.
Όταν συνδεθεί το FilterLine™, το μόνιτορ θα αρχίσει αμέσως να αναζητεί αναπνοές, αλλά δεν θα υποδείξει
κατάσταση No Breath (Χωρίς αναπνοή) πριν λάβουν χώρα έγκυρες αναπνοές.
Σημείωση:

Η λειτουργία CO2 του μόνιτορ Capnostream™20p θα τεθεί σε κατάσταση αναμονής
αυτόματα στις περιπτώσεις όπου το μόνιτορ Capnostream™20p αφεθεί ενεργοποιημένο
για 30 λεπτά ή περισσότερο χωρίς συνδεδεμένο FilterLine™. Στην περίπτωση αυτή, η
παρακολούθηση CO2 στο μόνιτορ θα τεθεί σε αυτόματη κατάσταση αναμονής και στη
συνέχεια θα αρχικοποιηθεί εκ νέου μόλις συνδεθεί ένα FilterLine™. Αυτή η διαδικασία
αρχικοποίησης διαρκεί τυπικά 30 δευτερόλεπτα, αλλά μπορεί να διαρκέσει έως και 180
δευτερόλεπτα.

Δεδομένα CO2 που εμφανίζονται από το μόνιτορ Capnostream™20p
Η αρχική οθόνη του μόνιτορ Capnostream™20p εμφανίζει δεδομένα CO2 πραγματικού χρόνου. Τα
εμφανιζόμενα δεδομένα περιλαμβάνουν:
 Τιμές etCO2 και FiCO2 πραγματικού χρόνου μαζί με την επιλεγμένη μονάδα (βλ. Δεδομένα CO2 που
εμφανίζονται από το μόνιτορ Capnostream™20p στη σελ. 60 για λεπτομέρειες όσον αφορά τις
διαθέσιμες μονάδες)
 Τιμές FiCO2 πραγματικού χρόνου μαζί με την επιλεγμένη μονάδα (βλ. Ρυθμιζόμενες παράμετροι
CO2 στη σελ. 61 για λεπτομέρειες όσον αφορά τις διαθέσιμες μονάδες)
 Αναπνευστική συχνότητα (RR) σε αναπνοές ανά λεπτό
 Κυματομορφή CO2

Κυματομορφή CO2

Τιμές EtCO2,
FiCO2 και
αναπνευστικής
συχνότητας

Εικόνα 22 – Δεδομένα CO2 στο μόνιτορ Capnostream™20p

Επιπροσθέτως, η συσκευή παρακολούθησης μπορεί να εμφανίζει δεδομένα CO2 υπό μορφή τάσεων, που
εμφανίζουν ώρα, ημερομηνία, etCO2, RR, συναγερμούς, συμβάντα και ένα δείκτη CASE START (ΕΝΑΡΞΗ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προβολή τάσεων, βλ. Κεφάλαιο 11 Χρήση των
τάσεων στη σελ. 96.
Όταν ξεπεραστεί το άνω ή κάτω όριο συναγερμού EtCO2, η επηρεαζόμενη αριθμητική τιμή αναβοσβήνει για να
ειδοποιήσει τον υπεύθυνο επαγγελματία υγείας σχετικά με τη συγκεκριμένη παράμετρο που επηρεάζεται.
Εάν είναι επιθυμητό, μπορεί να ρυθμιστεί μια καθυστέρηση σε έναν αριθμό συναγερμών, έτσι ώστε οι
συγκεκριμένοι συναγερμοί να ηχούν μόνο εάν η παράμετρος υπερβεί τα όρια συναγερμού για το ρυθμισμένο
αριθμό δευτερολέπτων. Αυτή η επιλογή μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας τις προεπιλογές του
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νοσοκομείου. Βλ. Προεπιλογές νοσοκομείου στη σελ. 147 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο
ρύθμισης των προεπιλογών του νοσοκομείου.
Εάν επιλεχθεί η αρχική οθόνη αριθμητικών τιμών, η κυματομορφή CO2 δεν θα εμφανίζεται. Αντ' αυτής, τα
δεδομένα CO2 θα εμφανίζονται σε γραμματοσειρά μεγάλου μεγέθους, προκειμένου να διευκολύνουν την
εύκολη προβολή, ακόμα και από απόσταση. Η ενότητα CO2 της αρχικής οθόνης αριθμητικών τιμών φαίνεται
στην Εικόνα 23 – Πεδίο CO2 της αρχικής οθόνης αριθμητικών τιμών, παρακάτω.
Σημείωση:

Τόσο για νεογνικούς όσο και για ενήλικους ασθενείς, η αριθμητική τιμή EtCO2 που
εμφανίζεται στην οθόνη είναι η μέγιστη τιμή του CO2 κατά τα τελευταία 20 δευτερόλεπτα,
ενημερωμένη μία φορά ανά δευτερόλεπτο. Ένας συναγερμός EtCO2 θα εκδηλώνεται με
βάση την τιμή etCO2 που εμφανίζεται στην οθόνη.

Σημείωση:

Σε περιβάλλον με υψηλό υψόμετρο, οι τιμές EtCO2 μπορεί να είναι χαμηλότερες από τις
τιμές που παρατηρούνται στο επίπεδο της θάλασσας, όπως περιγράφεται από το νόμο
του Dalton για τις μερικές πιέσεις. Όταν το μόνιτορ χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με
υψηλό υψόμετρο, συνιστάται να εξετάσετε την προσαρμογή των ρυθμίσεων συναγερμού
EtCO2 ανάλογα.

Σημείωση:

Η λειτουργία μέτρησης διορθώνει την τιμή CO2 για τη ρύθμιση BTPS (Body Temperature,
Pressure, Saturation - Θερμοκρασία σώματος, Πίεση, Κορεσμός), η οποία θεωρεί ότι τα
κυψελιδικά αέρια είναι κορεσμένα με υδρατμούς. Το BTPS πρέπει να παραμείνει
ενεργοποιημένο για να διεξάγονται μετρήσεις στον ασθενή. Για άλλους σκοπούς, μπορεί
να απενεργοποιηθεί στην οθόνη CO2 Setup (Ρύθμιση CO2).

Εικόνα 23 – Πεδίο CO2 της αρχικής οθόνης αριθμητικών τιμών

Ρυθμιζόμενες παράμετροι CO2
Το μόνιτορ Capnostream™20p παρέχει την επιλογή της προσαρμογής ορισμένων ρυθμίσεων παραμέτρων που
χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση CO2 έτσι ώστε να ταιριάζουν στους ασθενείς σας, τις απαιτήσεις του
ιδρύματός σας ή άλλες ανάγκες. Για να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις σε προσωρινή βάση, μέχρι να
απενεργοποιηθεί η συσκευή, ακολουθήστε τη διαδικασία παρακάτω. Για να καθορίσετε αλλαγές ως
προεπιλογές του νοσοκομείου έτσι ώστε οι ρυθμίσεις να παραμείνουν σε ισχύ ακόμα και μετά την
απενεργοποίηση του μόνιτορ, βλ. Παράμετροι CO2 στη σελ. 156.
 ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ CO2:
1. Στην αρχική οθόνη, μετακινήστε το κουμπί ελέγχου στο πεδίο CO2 της οθόνης, έτσι ώστε να περιβάλλεται
από ένα μπλε περίγραμμα. Κάντε κλικ στο κουμπί ελέγχου.
2. Θα εμφανιστεί η οθόνη CO2 Setup (Ρύθμιση CO2). Μετακινήστε το κουμπί ελέγχου στην παράμετρο που
επιθυμείτε να αλλάξετε και κάντε κλικ για να επιλέξετε τη συγκεκριμένη παράμετρο. Μετακινήστε το
κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση και κάντε κλικ για να επιλέξετε τη ρύθμιση. Έναν
κατάλογο των ρυθμίσεων που μπορούν να αλλάξουν παρέχει ο Πίνακας 10 – Ρυθμιζόμενες παράμετροι
CO2, παρακάτω.
Φορητός παρακλίνιος καπνογράφος/παλμικό οξύμετρο
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3. Μετακινήστε το κουμπί ελέγχου στο κουμπί HOME (ΑΡΧΙΚΗ) και κάντε κλικ για να το επιλέξετε. Η οθόνη
θα επιστρέψει επίσης στην αρχική οθόνη μετά από μερικά δευτερόλεπτα εάν δεν πραγματοποιηθούν
πρόσθετες ενέργειες σε αυτήν την οθόνη, αλλά εάν ο χρόνος της οθόνης λήξει και η οθόνη επιστρέψει στην
οθόνη HOME (ΑΡΧΙΚΗ) με αυτόν τον τρόπο, οι αλλαγές δεν θα αποθηκευθούν.
4. Οι αλλαγές στις παραμέτρους θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι να απενεργοποιηθεί η συσκευή.
Πίνακας 10 – Ρυθμιζόμενες παράμετροι CO2

Παράμετρος

Επιλογές

Εργοστασιακή
προεπιλογή

BTPS*

On/Off
(Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση)

On (Ενεργοποίηση)

FiCO2 Display (Προβολή FiCO2)

On/Off
(Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση)

On (Ενεργοποίηση)

Pump-Off Timeout (Λήξη χρόνου
απενεργοποίησης αντλίας) (λεπτά)

5, 10, 15 ή 30

15

CO2 Waveform Scale (mmHg) [(Κλίμακα
κυματομορφής CO2) (mmHg)]

50, 100, 150, Auto (Αυτόματο)

Auto (Αυτόματος)

EtCO2 Scale for Trend Display (Κλίμακα EtCO2
για προβολή τάσεων)

50, 100, 150

50

RR Trend Display Scale (Κλίμακα RR για
προβολή τάσεων)

50, 100, 150

50

Sweep Speed** (Ταχύτητα σάρωσης) (mm/sec)
[για τον τρέχοντα τύπο ασθενούς]

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

6,3

A/hr Visual Alert Level (Επίπεδο οπτικής
προειδοποίησης άπνοιας ανά ώρα) (εάν είναι
διαθέσιμο)

1-99

10

* Το BTPS υποδεικνύει την τυπική διόρθωση που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της μέτρησης για θερμοκρασία
σώματος, πίεση και κορεσμό. Το BTPS πρέπει να ρυθμίζεται σε ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) κατά τη διάρκεια όλων
των διαδικασιών μέτρησης. Η συσκευή αυτόματα απενεργοποιεί τη διόρθωση BTPS κατά τη διάρκεια διαδικασιών
βαθμονόμησης και την επανενεργοποιεί μετά από αυτές τις διαδικασίες. Ο χρήστης δεν χρειάζεται να
πραγματοποιήσει καμία αλλαγή στη ρύθμιση BTPS.
** Ταχύτητα σάρωσης είναι η ταχύτητα με την οποία η κυματομορφή ολοκληρώνει ένα κύκλο του γραφήματος για να
καλύψει ολόκληρη την οθόνη προβολής μία φορά.
Σημείωση:

Λάβετε υπόψη ότι αν η κλίμακα κυματομορφής αλλάξει στην οθόνη ρύθμισης CO2 ή στις
προεπιλογές νοσοκομείου, μια κυματομορφή CO2 με ανώτερες τιμές που υπερβαίνουν το
ανώτερο επίπεδο της κλίμακας θα εμφανιστεί ελλιπώς, με τις υψηλότερες τιμές
αποκομμένες. Επομένως, η προεπιλεγμένη κλίμακα κυματομορφής είναι η Αυτόματη.

Παρακολούθηση CO2 κατά τη διάρκεια σάρωσης MRI
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε το βρεφικό/νεογνικό σετ FilterLine™ H κατά τη διάρκεια
διεξαγωγής απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (MRI). Η χρήση του Σετ FilterLine™
H για Βρέφη/Νεογνά κατά τη σάρωση MRI μπορεί να είναι επιβλαβής για τον ασθενή.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
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Κατά τη σάρωση MRI, η συσκευή παρακολούθησης θα πρέπει να είναι τοποθετημένη
εκτός της αίθουσας MRI. Όταν η συσκευή παρακολούθησης χρησιμοποιείται εκτός της
αίθουσας MRI, η παρακολούθηση του EtCO2 μπορεί να γίνεται με τη χρήση του
FilterLine™ XL, το οποίο έχει μεγαλύτερο μήκος.

Φορητός παρακλίνιος καπνογράφος/παλμικό οξύμετρο

Παρακολούθηση CO2 κατά τη διάρκεια σάρωσης MRI

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η χρήση γραμμής δειγματοληψίας CO2 με H στην ονομασία της (υποδεικνύει ότι
προορίζεται για χρήση σε περιβάλλον με υγρασία) κατά τη διεξαγωγή σάρωσης MRI
ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές. Συνιστάται η χρήση γραμμής δειγματοληψίας
χωρίς H στην ονομασία της. Για μια λίστα των γραμμών δειγματοληψίας H, βλ.
Αναλώσιμα EtCO2 Microstream™ στη σελ. 167.

Μη επεμβατική παρακολούθηση etCO2 κατά τη διάρκεια διεξαγωγής απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού
(MRI) μπορεί να επιτευχθεί με το μόνιτορ, ένα FilterLine™ XL και μια κατάλληλη γραμμή δειγματοληψίας
CO2
 ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ MRI:
1. Τοποθετήστε τη συσκευή παρακολούθησης εκτός της αίθουσας MRI. Πρέπει να υπάρχει μία οπή στον τοίχο
της αίθουσας (διαμέτρου περίπου 10 cm).
2. Συνδέστε το FilterLine™ XL στη συσκευή παρακολούθησης και περάστε το FilterLine™ XL μέσα από την
οπή του τοίχου στην αίθουσα MRI.
3. Συνδέστε το FilterLine™ X στον ασθενή.
Σημείωση:

Λόγω του εκτεταμένου μήκους του FilterLine™ XL, μπορεί να υπάρχει αυξημένος χρόνος
καθυστέρησης και επομένως βραδύτερος χρόνος ανταπόκρισης.

Για την προμήθεια του FilterLine™ XL, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο.
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Κεφάλαιο 6

Παλμική οξυμετρία με το μόνιτορ
Capnostream™20p
Αισθητήρες SpO2 Nellcor™
Σύνδεση αισθητήρα SpO2 στο μόνιτορ
Δεδομένα SpO2 που εμφανίζονται από το μόνιτορ Capnostream™20p
Ρυθμιζόμενες παράμετροι SpO2
Μήνυμα ορίου συναγερμού SPO2

Αισθητήρες SpO2 Nellcor™
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες Χρήσης του αισθητήρα,
συμπεριλαμβανομένων όλων των προειδοποιήσεων, προφυλάξεων και οδηγιών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εμβυθίζετε τον αισθητήρα σε νερό, διαλύτες ή καθαριστικά διαλύματα
(ο αισθητήρας και οι συνδέσεις δεν είναι υδατοστεγείς). Μην αποστειρώνετε με
ακτινοβολία, ατμό ή οξείδιο του αιθυλενίου. Βλ. τις οδηγίες καθαρισμού στις οδηγίες
χρήσης για τους επαναχρησιμοποιούμενους αισθητήρες παλμικής οξυμετρίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από κάθε χρήση των αισθητήρων SpO2, να βεβαιώνεστε ότι ο αισθητήρας είναι
ανέπαφος. Αισθητήρες που έχουν υποστεί ζημιά (σκισμένοι, φθαρμένοι [εκδορές],
ή εκτεθειμένα οπτικά εξαρτήματα, σύρματα ή μέταλλα) απαγορεύεται να
χρησιμοποιούνται. Η χρήση αισθητήρων που έχουν υποστεί ζημιά μπορεί να θέσει σε
κίνδυνο την ασφάλεια του ασθενούς και να έχει ως συνέπεια τον τραυματισμό του
ασθενούς. Η προστασία του μόνιτορ από τις επιδράσεις της εκφόρτισης ενός καρδιακού
απινιδωτή εξαρτάται από τη χρήση των κατάλληλων καλωδίων SpO2 και τον
αισθητήρων που αναφέρει ο Πίνακας 11 στη σελ. 66.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο αισθητήρες Nellcor™ για μετρήσεις SpO2. Άλλοι αισθητήρες
μπορεί να επηρεάσουν τις επιδόσεις της συσκευής παρακολούθησης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά τη σάρωση απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (MRI) μη χρησιμοποιείτε
αισθητήρες οξυμετρίας. Το αγώγιμο ρεύμα μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.
Οι αισθητήρες ενδέχεται να επηρεάσουν την απεικόνιση MRI και η μονάδα MRI
ενδέχεται να επηρεάσει την ακρίβεια των μετρήσεων οξυμετρίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Από τη λανθασμένη εφαρμογή ή χρήση ενός αισθητήρα παλμικής οξυμετρίας μπορεί να
προκληθεί βλάβη στον ιστό. Ελέγξτε τη θέση του αισθητήρα με τον τρόπο που
αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης. Μην εφαρμόζετε τον αισθητήρα πολύ σφιχτά ή
χρησιμοποιώντας υπερβολική πίεση. Μην περιτυλίγετε τον αισθητήρα, μην εφαρμόζετε
συμπληρωματική ταινία και μην αφήνετε τον αισθητήρα πάρα πολλή ώρα σε μία θέση.
Εάν το δέρμα κάτω από τον αισθητήρα ερεθιστεί, αλλάξτε τη θέση του αισθητήρα.
ΠΡΟΣΟΧΗ:

Σημείωση:
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Οι αισθητήρες και οι αυτοκόλλητοι αισθητήρες που χρησιμοποιούνται σε έναν μόνο
ασθενή προορίζονται για χρήση σε έναν ασθενή μόνο. Μη μεταφέρετε έναν αισθητήρα
ή αυτοκόλλητο αισθητήρα μίας χρήσης από τον ένα ασθενή στον άλλο.

Οι μορφοτροπείς οξυγόνου (αισθητήρες) που χρησιμοποιούνται σε αυτήν τη συσκευή
μπορούν να ταξινομηθούν ως επιφανειακές συσκευές που έρχονται σε επαφή με το
δέρμα για περιορισμένη χρονική διάρκεια. Οι αισθητήρες έχουν υποβληθεί με επιτυχία
στις συνιστώμενες δοκιμασίες βιοσυμβατότητας και συμμορφώνονται με το πρότυπο
ISO 10993–1.
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Αισθητήρες SpO2 Nellcor™
Σημείωση:

Καθώς η απορρόφηση ακτινοβολίας από την αιμοσφαιρίνη εξαρτάται από το μήκος
κύματος και καθώς το μέσο μήκος κύματος των LED ποικίλλει, ένα σύστημα
παρακολούθησης πρέπει να γνωρίζει το μέσο μήκος κύματος της διόδου LED ερυθρής
ακτινοβολίας του αισθητήρα, ώστε να μετράει με ακρίβεια το SpO2. Κατά την
παρακολούθηση, το λογισμικό του συστήματος παρακολούθησης επιλέγει συντελεστές
κατάλληλους για το μήκος κύματος της διόδου LED ερυθρής ακτινοβολίας του
συγκεκριμένου αισθητήρα. Οι συντελεστές αυτοί χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για τον
προσδιορισμό του SpO2. Επιπλέον, για να αντισταθμιστούν οι διαφορές στο πάχος των
ιστών, η ένταση της ακτινοβολίας των διόδων LED του αισθητήρα προσαρμόζεται
αυτόματα. Ο συνδυασμός αυτών των δύο λειτουργιών επιτρέπει την αυτόματη
βαθμονόμηση της λειτουργίας μέτρησης SpO2.

Περίοδος ενημέρωσης δεδομένων, μέσος όρος δεδομένων και επεξεργασία σημάτων
Η προηγμένη επεξεργασία σήματος στον αλγόριθμο OxiMax™ αυξάνει αυτόματα την ποσότητα των
δεδομένων που απαιτούνται για τη μέτρηση του SpO2 και του ρυθμού παλμού ανάλογα με τις συνθήκες της
μέτρησης. Ο αλγόριθμος OxiMax™ επεκτείνει αυτόματα το χρόνο δυναμικού προσδιορισμού της μέσης τιμής
που απαιτείται πέρα από επτά (7) δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια υποβαθμισμένων ή δύσκολων συνθηκών
μέτρησης που προκαλούνται από χαμηλή αιμάτωση, σήμα ψευδούς ευρήματος, το φως του περιβάλλοντος,
ηλεκτροκαυτηρίαση, άλλες παρεμβολές, ή ένα συνδυασμό αυτών των παραγόντων, που οδηγεί σε αύξηση του
δυναμικού προσδιορισμού της μέσης τιμής. Αν ο χρόνος δυναμικού προσδιορισμού της μέσης τιμής που
προκύπτει υπερβαίνει τα 20 δευτερόλεπτα για το SpO2, ο αλγόριθμος ορίζει το ρυθμό παλμού καθώς
εξακολουθεί να ανανεώνει το SpO2 και το ρυθμό παλμού ανά δευτερόλεπτο.
Όσο οι συνθήκες μέτρησης επεκτείνονται, η ποσότητα των απαιτούμενων δεδομένων μπορεί να εξακολουθεί
να αυξάνεται. Εάν ο χρόνος δυναμικού προσδιορισμού της μέσης τιμής φτάσει τα 40 δευτερόλεπτα ή/και τα
50 δευτερόλεπτα για το ρυθμό παλμού, ενεργοποιείται μια κατάσταση τεχνικού συναγερμού: ο αλγόριθμος
ορίζει τη λήξη χρόνου του παλμού και το σύστημα παρακολούθησης αναφέρει μηδενικό κορεσμό που δηλώνει
κατάσταση απώλειας παλμού, η οποία θα πρέπει να προκαλέσει μια κατάσταση ηχητικού συναγερμού.
Ελεγκτές λειτουργίας και προσομοιωτές ασθενών
Ορισμένα μοντέλα εμπορικά διαθέσιμων επιτραπέζιων ελεγκτών λειτουργίας και προσομοιωτών ασθενών
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επαληθεύσουν τη σωστή λειτουργικότητα των συστημάτων
παρακολούθησης, καλωδίων και αισθητήρων Covidien Nellcor™. Για τις διαδικασίες που αντιστοιχούν ειδικά
στο χρησιμοποιούμενο μοντέλο ελεγκτή, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συγκεκριμένης συσκευής
ελέγχου. Παρόλο που αυτές οι συσκευές μπορεί να είναι χρήσιμες για την επαλήθευση της σωστής λειτουργίας
του συστήματος παρακολούθησης, των καλωδίων και του αισθητήρα, δεν έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τα
δεδομένα που απαιτούνται για τη σωστή αξιολόγηση της ακρίβειας των μετρήσεων SpO2 ενός συστήματος.
Για την πλήρη αξιολόγηση της ακρίβειας των μετρήσεων SpO2 απαιτείται, τουλάχιστον, η δυνατότητα
αναγνώρισης των χαρακτηριστικών του μήκους κύματος του αισθητήρα και η αναπαραγωγή της σύνθετης
οπτικής αλληλεπίδρασης του αισθητήρα και του ιστού του ασθενούς. Τα χαρακτηριστικά αυτά υπερβαίνουν τις
δυνατότητες των γνωστών επιτραπέζιων ελεγκτών. Η ακρίβεια της μέτρησης SpO2 μπορεί να αξιολογηθεί μόνο
in vivo με σύγκριση των ενδείξεων του συστήματος παρακολούθησης με τιμές ανιχνεύσιμες σε μετρήσεις SaO2
οι οποίες έχουν ληφθεί από αρτηριακό αίμα ταυτόχρονης δειγματοληψίας η οποία έχει διεξαχθεί με χρήση
εργαστηριακού CO-οξύμετρου.
Πολλοί ελεγκτές λειτουργίας και προσομοιωτές ασθενών έχουν σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να
προσαρμόζονται στις αναμενόμενες καμπύλες βαθμονόμησης του συστήματος παρακολούθησης και μπορεί να
είναι κατάλληλοι για χρήση με τα συστήματα παρακολούθησης ή/και τους αισθητήρες. Δεν προσαρμόζονται
όλες οι συσκευές, όμως, για χρήση με το σύστημα ψηφιακής βαθμονόμησης OxiMax™. Παρόλο που αυτό δεν
επηρεάζει τη χρήση του προσομοιωτή για την επαλήθευση της σωστής λειτουργίας του συστήματος, οι τιμές
των μετρήσεων SpO2 που εμφανίζονται μπορεί να διαφέρουν από τη ρύθμιση της συσκευής ελέγχου. Για ένα
σύστημα παρακολούθησης που λειτουργεί σωστά, η διαφορά αυτή θα αναπαράγεται στη διάρκεια του χρόνου
και από το ένα σύστημα παρακολούθησης στο άλλο εντός των προδιαγραφών απόδοσης της συσκευής ελέγχου.
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Επιλογή αισθητήρων SpO2 Nellcor™
Όταν επιλέγετε αισθητήρα, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη το βάρος και τη δραστηριότητα του ασθενούς, την
επάρκεια αιμάτωσης, τις διαθέσιμες θέσεις εφαρμογής του αισθητήρα και την προβλεπόμενη διάρκεια
παρακολούθησης. Τα μοντέλα αισθητήρα παραθέτει ο Πίνακας 11 – Αισθητήρες Nellcor™ SpO2, παρακάτω.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.
Οι αισθητήρες παλμικής οξυμετρίας Nellcor™ περιέχουν διόδους εκπομπής φωτός (LED) που εκπέμπουν
ερυθρό φως σε μήκος κύματος περίπου 660 nm και υπέρυθρο φως σε μήκος κύματος περίπου 900 nm.
Η συνολική ισχύς οπτικής εξόδου των LED αισθητήρα είναι μικρότερη από 15 mW. Οι πληροφορίες αυτές
ενδέχεται να είναι χρήσιμες στους κλινικούς ιατρούς, όπως εκείνοι που εκτελούν φωτοδυναμική θεραπεία.
Πίνακας 11 – Αισθητήρες Nellcor™ SpO2

Αισθητήρας οξυγόνου
Μορφοτροπέας οξυγόνου OXIMAX™ oxygen
transducer (για χρήση μόνο σε έναν ασθενή)
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Μοντέλο

Βάρος ασθενή

MAX-N

<3 kg ή >40 kg

MAX-I

3 έως 20 kg

MAX-P

10 έως 50 kg

MAX-A

>30 kg

MAX-AL

>30 kg

MAX-R

>50 kg

MAX-FAST

>40 kg

Μορφοτροπέας οξυγόνου OXIMAX™
OxiCliq™ (για μία χρήση μόνο)

P

10 έως 50 kg

A

>30 kg

Μορφοτροπέας οξυγόνου πολλαπλών
θέσεων OXIMAX™ Dura-Y™ (Μη
αποστειρωμένος, πολλαπλών χρήσεων)

D-YS

>1 kg

Για χρήση με τον αισθητήρα Dura-Y:
Κλιπ λοβού (Πολλαπλών χρήσεων, μη
αποστειρωμένο)
Κλιπ επιτόπιων ελέγχων Pedi-Check™ για
παιδιά (επαναχρησιμοποιούμενο, μη
αποστειρωμένο)

D-YSE

30 kg

D-YSPD

3 έως 4 kg

Μορφοτροπέας οξυγόνου OXIMAX™
Oxiband™
(Με μη αποστειρωμένο αυτοκόλλητο μίας
χρήσης)

OXI-A/N

<3 kg ή >40 kg

OXI-P/I

3 έως 40 kg

Μορφοτροπέας οξυγόνου πολλαπλών
θέσεων OXIMAX™ Durasensor™ (Μη
αποστειρωμένος, πολλαπλών χρήσεων)

DS-100A

>40 kg

Αισθητήρας SpO2 Nellcor™ Preemie
(Πρόωρα), χωρίς αυτοκόλλητο (χρήση σε
έναν ασθενή μόνο)

SC-PR

<1,5 kg

Αισθητήρας SpO2 Nellcor™ Neonatal
(Νεογνά), χωρίς αυτοκόλλητο (χρήση σε
έναν ασθενή μόνο)

SC-NEO

1,5 έως 5 kg

Αισθητήρας SpO2 Nellcor™ Adult (Ενήλικες),
χωρίς αυτοκόλλητο (χρήση σε έναν ασθενή
μόνο)

SC-A

>40 kg

Αναπνευστικός αισθητήρας Nellcor™ Adult
Respiratory για ενήλικες, SpO2, RR

10068119

>30 kg

Εύκαμπτος αισθητήρας Nellcor™ SpO2
(μη αποστειρωμένος,
επαναχρησιμοποιήσιμος)

FLEXMAX

≥20 kg

FLEXMAX-P

≥20 kg
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Αισθητήρας οξυγόνου

Μοντέλο

Βάρος ασθενή

Καλώδιο αισθητήρα DOC-10

DOC-10

Δ/Δ

Καλώδιο αισθητήρα OC-3

OC-3

Δ/Δ

Θέματα απόδοσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι ενδείξεις παλμικής οξυμετρίας και το παλμικό σήμα είναι δυνατό να επηρεαστούν
από ορισμένες συνθήκες περιβάλλοντος, σφάλματα εφαρμογής του αισθητήρα και από
την κατάσταση του ασθενούς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Λανθασμένη εφαρμογή ή ακατάλληλη διάρκεια χρήσης του αισθητήρα SpO2 μπορεί να
προκαλέσει βλάβη στους ιστούς. Ελέγξτε τη θέση εφαρμογής του αισθητήρα με τον
τρόπο που αναφέρεται στις Οδηγίες Χρήσης του αισθητήρα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο αισθητήρες και καλώδια παλμικής οξυμετρίας εγκεκριμένα από τη
Nellcor™. Άλλοι αισθητήρες ή καλώδια οξυμετρίας μπορεί να προκαλέσουν
ακατάλληλη απόδοση του μόνιτορ και μπορεί επίσης να οδηγήσουν σε αύξηση των
ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών ή μειωμένη ατρωσία στις ηλεκτρομαγνητικές
παρεμβολές.
Μη ακριβείς μετρήσεις μπορεί να προκύψουν από τα εξής:

•
•

λανθασμένη εφαρμογή του αισθητήρα

•
•
•

φωτισμός περιβάλλοντος

•

εάν δεν καλυφθεί το σημείο εφαρμογής του αισθητήρα με αδιαφανές υλικό σε συνθήκες
έντονου φωτός από το περιβάλλον

τοποθέτηση του αισθητήρα σε άκρο με περιχειρίδα πίεσης του αίματος, αρτηριακό καθετήρα ή
ενδαγγειακή γραμμή
παρατεταμένη ή/και υπερβολική κίνηση του ασθενούς
ενδαγγειακές χρωστικές ή χρώματα που εφαρμόζονται εξωτερικά, όπως βερνίκι για τα νύχια ή
κρέμα με χρωστικές ουσίες

Απώλεια του σήματος σφυγμού μπορεί να παρουσιαστεί για τους εξής λόγους:

•
•

πολύ σφιχτή εφαρμογή του αισθητήρα

•
•

ύπαρξη αρτηριακής απόφραξης κοντά στον αισθητήρα

χρήση περιχειρίδας μέτρησης αρτηριακής πίεσης στο ίδιο άκρο με αυτό στο οποίο εφαρμόζεται
ο αισθητήρας
κακή περιφερική αιμάτωση

Καθαρίστε και απομακρύνετε οποιεσδήποτε ουσίες, π.χ. βερνίκι νυχιών, από τη θέση εφαρμογής. Ελέγχετε
περιοδικά τον αισθητήρα για να επιβεβαιώνετε ότι παραμένει ορθά τοποθετημένος στον ασθενή.
Επιλέξτε τον κατάλληλο αισθητήρα, εφαρμόστε τον σύμφωνα με τις οδηγίες και λάβετε υπόψη όλες τις
προειδοποιήσεις και προφυλάξεις που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν τον αισθητήρα.
Πηγές έντονου φωτισμού περιβάλλοντος, όπως λαμπτήρες χειρουργείου (ιδίως λαμπτήρες τύπου xenon),
λαμπτήρες χολερυθρίνης, λαμπτήρες φθορισμού, λαμπτήρες θέρμανσης υπερύθρων, καθώς και η άμεση ηλιακή
ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στην απόδοση ενός αισθητήρα SpO2. Για να αποτρέψετε
παρεμβολές από τον φωτισμό του περιβάλλοντος, βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας είναι ορθά τοποθετημένος και
καλύψτε τη θέση εφαρμογής του με αδιαφανές υλικό.
ΠΡΟΣΟΧΗ:

Εάν δεν καλύψετε τη θέση εφαρμογής του αισθητήρα με αδιαφανές υλικό υπό συνθήκες
έντονου φωτισμού περιβάλλοντος οι μετρήσεις ενδέχεται να μην είναι ακριβείς.
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Σύνδεση αισθητήρα SpO2 στο μόνιτορ

Εάν δημιουργείται πρόβλημα από τις κινήσεις του ασθενούς, δοκιμάστε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα
μέτρα:
 Επαληθεύστε την ορθή και ασφαλή εφαρμογή του αισθητήρα.
 Μετακινήστε τον αισθητήρα σε θέση εφαρμογής με μικρότερη δραστηριότητα.
 Χρησιμοποιήστε αισθητήρα με αυτοκόλλητο, ο οποίος είναι ανθεκτικός σε κάποιο βαθμό στις
κινήσεις του ασθενούς.
 Χρησιμοποιήστε νέο αισθητήρα με καινούριο αυτοκόλλητο.
Εάν η ανεπαρκής αιμάτωση επηρεάζει την απόδοση του αισθητήρα, εξετάστε το ενδεχόμενο να
χρησιμοποιήσετε τον αισθητήρα MAX-R· ο αισθητήρας αυτός λαμβάνει μετρήσεις από την πρόσθια ηθμοειδή
αρτηρία του ρινικού διαφράγματος, μια αρτηρία η οποία τροφοδοτείται από την έσω καρωτίδα. Ο αισθητήρας
αυτός μπορεί να λαμβάνει μετρήσεις όταν η περιφερειακή αιμάτωση είναι σχετικά περιορισμένη.
Η ακρίβεια ανάγνωσης όταν υπάρχει χαμηλή αιμάτωση (πλάτος διαμόρφωσης παλμού που ανιχνεύθηκε με
υπέρυθρες 0,03% και 1,5%) επικυρώθηκε με χρήση σημάτων που παρέχονται από προσομοιωτή ασθενούς.
Οι τιμές SpO2 και ρυθμού παλμού κυμάνθηκαν κατά μήκος του εύρους παρακολούθησης σε μια σειρά
συνθηκών ασθενούς σήματος και συγκρίθηκαν με τις γνωστές αληθείς τιμές κορεσμού και ρυθμού παλμού των
σημάτων εισόδου.

Σύνδεση αισθητήρα SpO2 στο μόνιτορ
Πριν από την παρακολούθηση ενός ασθενούς με παλμική οξυμετρία, πρέπει να συνδεθεί ο κατάλληλος
αισθητήρας SpO2 στη συσκευή παρακολούθησης και στον ασθενή.
 ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ SPO2:
1. Συνδέστε το καλώδιο επέκτασης SpO2 σταθερά στη θύρα αισθητήρα SpO2 του μόνιτορ, και στη συνέχεια
συνδέστε τον κατάλληλο αισθητήρα Nellcor™ SpO2 στο καλώδιο επέκτασης.
2. Συνδέστε τον αισθητήρα SpO2 Nellcor™ στον ασθενή όπως περιγράφεται στις Οδηγίες χρήσης,
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο επέκτασης αισθητήρα SpO2 Nellcor™.
3. Όταν ο αισθητήρας SpO2 συνδεθεί στο καλώδιο επέκτασης και συνδεθεί στη συσκευή παρακολούθησης,
η συσκευή παρακολούθησης θα αρχίσει αμέσως την αναζήτηση σφυγμού. Θα αναφέρει NO PULSE
FOUND (ΔΕΝ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ ΣΦΥΓΜΟΣ) και SpO2 SENSOR NOT ON PATIENT (ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ SpO2 ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ) μέχρι τη στιγμή που ο αισθητήρας θα τοποθετηθεί στον ασθενή.
Αυτός ταξινομείται ως συναγερμός μεσαίας προτεραιότητας και θα παράγει ένα τριπλό ηχητικό σήμα (μπιπ)
κάθε τριάντα δευτερόλεπτα. Για να αποφύγετε το μήνυμα συναγερμού και το ηχητικό σήμα (μπιπ), μπορείτε
να συνδέσετε το καλώδιο επέκτασης στη συσκευή παρακολούθησης, αλλά περιμένετε να συνδέσετε τον
αισθητήρα SpO2 στο καλώδιο επέκτασης μέχρι να είναι ώρα να συνδέσετε τον ασθενή στη συσκευή
παρακολούθησης.

Δεδομένα SpO2 που εμφανίζονται από το μόνιτορ Capnostream™20p
Η αρχική οθόνη του μόνιτορ Capnostream™20p εμφανίζει δεδομένα SpO2 πραγματικού χρόνου.
Τα εμφανιζόμενα δεδομένα περιλαμβάνουν:
 Αριθμητική τιμή SpO2
 Ρυθμός παλμού
 Εικονίδιο SatSeconds (βλ. Συναγερμοί SpO2 και SatSeconds στη σελ. 94 για μια επεξήγηση αυτού
του ζητήματος)
 Πληθυσμογράφημα (κυματομορφή SpO2)
 Δείκτης παρεμβολών
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Δεδομένα SpO2 που εμφανίζονται από το μόνιτορ Capnostream™20p

SpO2
Γραμμή κυματομορφής
SpO2 (πληθυσμογράφημα)
Δείκτης
παρεμβολών

Ρυθμός παλμού

SatSeconds

Εικόνα 24 – Δεδομένα SpO2 στο μόνιτορ Capnostream™20p - Τυπική οθόνη

Στην τυπική αρχική οθόνη με το IPI ενεργοποιημένο (προεπιλεγμένη τυπική αρχική οθόνη), το
πληθυσμογράφημα (η κυματομορφή SpO2) εμφανίζεται ως μια πράσινη κατακόρυφη ράβδος στο πεδίο SpO2
της οθόνης (αμέσως αριστερά της τιμής SatSeconds). Η ράβδος υποδεικνύει τις σφύξεις παλμού εμφανίζοντας
άνοδο και πτώση μαζί με τις σφύξεις παλμού του ασθενούς. Μια ένδειξη παρεμβολών (η κίτρινη ακανόνιστη
γραμμή που φαίνεται στην παραπάνω εικόνα) εμφανίζεται όταν το εισερχόμενο σήμα είναι ανεπαρκές ή
υποβαθμισμένο. Εάν το σήμα είναι επαρκές, η ένδειξη δεν θα εμφανιστεί.
Όταν η εμφάνιση του IPI στην αρχική οθόνη είναι απενεργοποιημένη (βλ. Επιλογές IPI στη σελ. 73 και
Προεπιλογές νοσοκομείου στη σελ. 147), το πεδίο SpO2 της αρχικής οθόνης θα εμφανίζεται όπως φαίνεται
στην Εικόνα 25 – Δεδομένα SpO2 στο μόνιτορ Capnostream™20p - Τυπική οθόνη με το IPI
απενεργοποιημένο, παρακάτω. Η πληθυσμογραφική κυματομορφή δεν είναι κανονικοποιημένη και
χρησιμοποιεί το σήμα του αισθητήρα σε πραγματικό χρόνο για να απεικονίσει το σχετικό παλμικό εύρος.
Κυματομορφή SpO2
(πληθυσμογράφημα)

Τιμές SpO2,
δευτερολέπτων
κορεσμού και
ρυθμού παλμού

Εικόνα 25 – Δεδομένα SpO2 στο μόνιτορ Capnostream™20p - Τυπική οθόνη με το IPI απενεργοποιημένο

Επιπροσθέτως, το μόνιτορ μπορεί να εμφανίζει δεδομένα SpO2 υπό μορφή τάσεων, εμφανίζοντας την ώρα,
ημερομηνία, SpO2, συχνότητα σφυγμού (PR), συναγερμούς, συμβάντα και σημειωτές περίπτωσης για τη
διαφοροποίηση μεταξύ των ασθενών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προβολή τάσεων, βλ.
Κεφάλαιο 11 Χρήση των τάσεων στη σελ. 96.
Όταν ξεπεραστεί το άνω ή κάτω όριο συναγερμού SpO2, η επηρεαζόμενη ένδειξη αναβοσβήνει για να
ειδοποιήσει τον υπεύθυνο επαγγελματία υγείας σχετικά με τη συγκεκριμένη ένδειξη που επηρεάζεται.
Εάν επιλεχθεί η αρχική οθόνη αριθμητικών τιμών, η κυματομορφή SpO2 δεν θα εμφανίζεται. Αντ' αυτής, τα
δεδομένα SpO2 θα εμφανίζονται σε γραμματοσειρά μεγάλου μεγέθους, προκειμένου να διευκολύνουν την
εύκολη θέαση, ακόμα και από απόσταση. Το πεδίο SpO2 της αρχικής οθόνης αριθμητικών τιμών φαίνεται στην
ενότητα Αρχική οθόνη αριθμητικών τιμών στη σελ. 41.
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Ρυθμιζόμενες παράμετροι SpO2
Τιμές SpO2,
δευτερολέπτων
κορεσμού και
ρυθμού παλμού

Εικόνα 26 – Πεδίο SpO2 της αρχικής οθόνης αριθμητικών τιμών

Ρυθμιζόμενες παράμετροι SpO2
Το μόνιτορ Capnostream™20p παρέχει την επιλογή της προσαρμογής ορισμένων ρυθμίσεων παραμέτρων που
χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση SpO2 έτσι ώστε να ταιριάζουν στους ασθενείς σας, τις απαιτήσεις του
ιδρύματός σας ή άλλες ανάγκες. Για να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις σε προσωρινή βάση, μέχρι να
απενεργοποιηθεί η συσκευή, ακολουθήστε τη διαδικασία παρακάτω. Για να καθορίσετε αλλαγές ως
προεπιλογές του νοσοκομείου έτσι ώστε οι ρυθμίσεις να παραμείνουν σε ισχύ ακόμα και μετά την
απενεργοποίηση του μόνιτορ, βλ. Προεπιλογές νοσοκομείου στη σελ. 147.
 ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ SPO2:
1. Στην αρχική οθόνη, μετακινήστε το κουμπί ελέγχου στο πεδίο SpO2 της οθόνης, έτσι ώστε να περιβάλλεται
από ένα μπλε περίγραμμα. Κάντε κλικ στο κουμπί ελέγχου.
2. Θα εμφανιστεί η οθόνη SpO2 Setup (Ρύθμιση SpO2). Μετακινήστε το κουμπί ελέγχου στην παράμετρο που
επιθυμείτε να αλλάξετε και κάντε κλικ για να επιλέξετε τη συγκεκριμένη παράμετρο. Μετακινήστε το
κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση και κάντε κλικ για να επιλέξετε τη ρύθμιση. Έναν
κατάλογο των ρυθμίσεων που μπορούν να αλλάξουν παρέχει ο Πίνακας 12 – Ρυθμιζόμενες παράμετροι
SpO2, παρακάτω.
3. Μετακινήστε το κουμπί ελέγχου στο κουμπί HOME (ΑΡΧΙΚΗ) και κάντε κλικ για να το επιλέξετε. Η οθόνη
θα επανέλθει επίσης στην αρχική οθόνη μετά από μερικά δευτερόλεπτα εάν δεν πραγματοποιηθούν
πρόσθετες ενέργειες στη συγκεκριμένη οθόνη.
4. Οι αλλαγές στις παραμέτρους θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι να απενεργοποιηθεί η συσκευή.
Πίνακας 12 – Ρυθμιζόμενες παράμετροι SpO2

Παράμετρος
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Επιλογές

Εργοστασιακή
προεπιλογή

Pulse Tone (Τόνος παλμού)

On/Off (Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση)

On (Ενεργοποίηση)

Sat Sec (SatSeconds)

On/Off (Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση)

On (Ενεργοποίηση)

SpO2 Scale for Trend Display (Κλίμακα
SpO2 για προβολή τάσεων)

0-100, 50-100

50-100
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Μήνυμα ορίου συναγερμού SPO2

Παράμετρος

Επιλογές

Εργοστασιακή
προεπιλογή

PR Scale for Trend Display (Κλίμακα
συχνότητας σφυγμού για προβολή
τάσεων)

150, 300

150

Sweep Speed** (Ταχύτητα σάρωσης)
(mm/sec) [για τον τρέχοντα τύπο
ασθενούς]

3, 6,3, 12,5, 25

25

** Ταχύτητα σάρωσης είναι η ταχύτητα με την οποία η κυματομορφή ολοκληρώνει ένα κύκλο του γραφήματος για να
καλύψει ολόκληρη την οθόνη προβολής μία φορά.

Μήνυμα ορίου συναγερμού SPO2
Όταν το όριο συναγερμού SpO2 είναι ρυθμισμένο κάτω από το 85%, το μήνυμα SpO2 LOW ALARM LIMIT:
xx (ΚΑΤΩ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ SpO2: xx) θα εμφανιστεί στην περιοχή κεφαλίδας, υποδεικνύοντας το
επίπεδο του ορίου SPO2 LOW alarm (ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΧΑΜΗΛΟΥ SPO2).
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Εισαγωγή

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

Κεφάλαιο 7

Integrated Pulmonary Index™
Εισαγωγή
Προειδοποιήσεις
Εμφάνιση IPI
Επιλογές IPI

Εισαγωγή
Η τιμή Integrated Pulmonary Index™ (στο εξής καλούμενη IPI), είναι μια αριθμητική τιμή που ενσωματώνει
τέσσερις κύριες παραμέτρους που μετριούνται από το Capnostream™20p προκειμένου να παρέχει μια απλή
ένδειξη της συνολικής αναπνευστικής κατάστασης του ασθενούς. Οι ενσωματωμένες παράμετροι είναι EtCO2,
RR, SpO2, και PR. Μόνο αυτές οι τέσσερις παράμετροι χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του IPI, ενώ
άλλες παράμετροι δεν λαμβάνονται υπόψη.
Το IPI υπολογίζεται με χρήση των τρεχουσών τιμών αυτών των τεσσάρων παραμέτρων και των μεταξύ τους
αλληλεπιδράσεων, με βάση γνωστά κλινικά δεδομένα. Το IPI μπορεί επομένως να παρέχει έγκαιρη ένδειξη μιας
μεταβολής στην αναπνευστική κατάσταση, η οποία μπορεί να μην είναι εμφανής από την τρέχουσα τιμή
οποιασδήποτε εκ των τεσσάρων παραμέτρων ξεχωριστά. Το IPI είναι σχεδιασμένο για να παρέχει πρόσθετες
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του ασθενούς, ενδεχομένως προτού οι τιμές EtCO2, RR, SpO2, ή PR να
φθάσουν σε επίπεδα κλινικής ανησυχίας.
Το γράφημα τάσεων του IPI (που εμφανίζεται στην αρχική οθόνη του Capnostream™20p) είναι ιδιαίτερα
χρήσιμο, καθώς εμφανίζει την τάση της αναπνευστικής κατάστασης του ασθενούς σε ένα εύχρηστο γράφημα,
και επομένως μπορεί να ειδοποιεί τους παρέχοντες φροντίδα σχετικά με μεταβολές στην κατάσταση του
ασθενούς. Η σπουδαιότητα του IPI, συνεπώς, έγκειται όχι μόνο στην απόλυτη αριθμητική τιμή του, αλλά
επίσης στη σχέση του με προηγούμενες τιμές, έτσι ώστε ένα γράφημα να μπορεί να εμφανίζει μια ανοδική ή
καθοδική τάση στην κατάσταση του ασθενούς και να υποδεικνύει στον παρέχοντα φροντίδα ότι μπορεί να
απαιτείται προσοχή ή παρέμβαση.

Εικόνα 27 – Γράφημα τάσεων IPI

Μια τεχνική σημείωση που περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με τον αλγόριθμο IPI είναι διαθέσιμη από την
Medtronic.
Δεδομένου ότι ο δείκτης χρησιμοποιεί δεδομένα από την παρακολούθηση τόσο του CO2 όσο και του SpO2,
θα είναι διαθέσιμος μόνο όταν είναι διαθέσιμες και οι δύο παράμετροι.
Το εύρος του δείκτη είναι 1-10 και οι τιμές του δείκτη πρέπει να ερμηνεύονται όπως φαίνεται στον παρακάτω
πίνακα.
Εύρος δείκτη
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10

Φυσιολογική

8-9

Εντός φυσιολογικού εύρους
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Προειδοποιήσεις

Εύρος δείκτη

Σημείωση:

Κατάσταση ασθενούς

7

Κοντά στο φυσιολογικό εύρος, απαιτεί προσοχή

5-6

Απαιτεί προσοχή και μπορεί να απαιτηθεί παρέμβαση

3-4

Απαιτείται παρέμβαση

1-2

Απαιτείται άμεση παρέμβαση

Η ερμηνεία της βαθμολογίας του IPI του ασθενούς μπορεί να αλλάζει σε διαφορετικά
κλινικά περιβάλλοντα. Για παράδειγμα, ασθενείς με ειδικές αναπνευστικές δυσκολίες (σε
αντίθεση με φυσιολογικά υγιείς ασθενείς οι οποίοι παρακολουθούνται κατά τη διάρκεια της
καταστολής ή της διαχείρισης πόνου) μπορεί να απαιτούν χαμηλότερο ουδό
προειδοποίησης χαμηλού IPI που να αντικατοπτρίζει τη μειωμένη αναπνευστική τους
ικανότητα.

Το IPI είναι διαθέσιμο και για τις τρεις ομάδες παιδιατρικών ασθενών (1-3 ετών, 3-6 ετών, και 6-12 ετών),
καθώς και για ενήλικες ασθενείς. Δεν είναι διαθέσιμος για νεογνικούς/βρεφικούς ασθενείς (ασθενείς ηλικίας
μέχρι ενός έτους) και επομένως δεν θα εμφανίζεται στις οθόνες για τους νεογνικούς/βρεφικούς ασθενείς.

Προειδοποιήσεις
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διασφαλίστε ότι ο τύπος ασθενούς είναι επιλεγμένος σωστά πριν από την έναρξη της
παρακολούθησης ενός ασθενούς. Η επιλογή εσφαλμένου τύπου ασθενούς μπορεί να
παράγει εσφαλμένα δεδομένα IPI ασθενούς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν ενεργοποιηθεί μια προειδοποίηση χαμηλού IPI για έναν ασθενή, το ιατρικό
προσωπικό πρέπει να ελέγξει την κατάσταση του ασθενούς για να καθορίσει εάν
απαιτείται κάποια αλλαγή στην ιατρική φροντίδα.

Εμφάνιση IPI
Το IPI εμφανίζεται στην αρχική οθόνη και είναι διαθέσιμο σε όλες τις λειτουργίες του Capnostream™20p ως
προεπιλεγμένη επιλογή, μαζί με άλλες παραμέτρους ασθενούς, όπως etCO2 ή SpO2. Στην αρχική οθόνη,
παρέχονται και οι δύο αριθμητικές τιμές καθώς και ένα γράφημα τάσεων για το IPI.
Η επιλογή IPI μπορεί να απενεργοποιηθεί από την οθόνη Institutional Defaults (Προεπιλογές νοσοκομείου)·βλ.
παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες. Στη λειτουργία νεογνικής μέτρησης, η επιλογή IPI απενεργοποιείται
αυτόματα.

Επιλογές IPI
 ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ IPI:
1. Στην αρχική οθόνη, κάντε κλικ στο κουμπί SYSTEM (ΣΥΣΤΗΜΑ) στη γραμμή μενού στο κάτω μέρος της
οθόνης.
2. Θα εμφανιστεί η οθόνη System Setup (Ρύθμιση συστήματος). Μετακινήστε το κουμπί ελέγχου στην
παράμετρο που επιθυμείτε να αλλάξετε και κάντε κλικ για να επιλέξετε τη συγκεκριμένη παράμετρο.
Μετακινήστε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση και κάντε κλικ για να επιλέξετε τη
ρύθμιση. Έναν κατάλογο των ρυθμίσεων IPI που μπορούν να αλλάξουν παρέχει ο Πίνακας 13 –
Ρυθμιζόμενες επιλογές IPI, παρακάτω.
3. Μετακινήστε το κουμπί ελέγχου στο κουμπί HOME (ΑΡΧΙΚΗ) και κάντε κλικ για να το επιλέξετε. Η οθόνη
θα επανέλθει επίσης στην αρχική οθόνη μετά από μερικά δευτερόλεπτα εάν δεν πραγματοποιηθούν
πρόσθετες ενέργειες στη συγκεκριμένη οθόνη.
4. Εάν η προειδοποίηση IPI είναι απενεργοποιημένη, δεν θα εμφανίζεται στην αρχική οθόνη ή σε οποιαδήποτε
άλλη οθόνη. Θα παρατίθεται, αλλά σκιασμένος, στην οθόνη Alarm Limits (Όρια συναγερμού).
5. Οι αλλαγές στις παραμέτρους θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι να απενεργοποιηθεί η συσκευή.
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Επιλογές IPI
Πίνακας 13 – Ρυθμιζόμενες επιλογές IPI

Παράμετρος

Επιλογές

Εργοστασιακή
προεπιλογή

Home IPI Display (Προβολή IPI
στην αρχική οθόνη)

1 hour, 2 hour, 4 hour (1 ώρα, 2 ώρες,
4 ώρες)

1 hour (1 ώρα)

IPI Alert (Ειδοποίηση IPI)

Enabled/Disabled
(Ενεργοποιημένος/Απενεργοποιημένος)

Disabled
(Απενεργοποιημένη)

Για να αλλάξετε τις επιλογές εμφάνισης και προειδοποίησης IPI σε πιο μόνιμη βάση, χρησιμοποιήστε την
επιλογή Institutional Defaults (Προεπιλογές νοσοκομείου), που περιγράφεται στην ενότητα Προεπιλογές
νοσοκομείου στη σελ. 147. Οι ρυθμίσεις εμφάνισης IPI στην αρχική οθόνη μπορούν να αλλάξουν στην οθόνη
Institutional Defaults: Trend (Προεπιλογές νοσοκομείου: τάσεις) και η προειδοποίηση χαμηλού IPI
(ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο) μπορεί να αλλάξει στην οθόνη Institutional Defaults: Monitor
(Προεπιλογές νοσοκομείου: συσκευή παρακολούθησης). Τα όρια συναγερμού προειδοποίησης χαμηλού IPI
μπορούν να αλλάξουν στην οθόνη Institutional Defaults: Alarm Limits:Set Adult/Pediatric screen (Προεπιλογές
νοσοκομείου:Όρια συναγερμού:Ρύθμιση ενηλίκων/παιδιών).
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Κεφάλαιο 8

Άπνοιες ανά ώρα και δείκτης αποκορεσμού
οξυγόνου
Εισαγωγή
Άπνοιες ανά ώρα
Δείκτης αποκορεσμού οξυγόνου
Έκθεση άπνοιας και αποκορεσμού O2
Παρακολούθηση με A/hr και ODI
Εμφάνιση της ευφυούς επιλογής A/hr και ODI στην αρχική οθόνη
Επιλογή A/hr και ODI
Λειτουργία επίδειξης A/hr και ODI

Εισαγωγή
Ο αλγόριθμος Άπνοιες ανά ώρα (A/hr) και Δείκτης αποκορεσμού οξυγόνου (ODI) αποτελεί μέρος της
οικογένειας ευφυούς καπνογραφίας, η οποία περιλαμβάνει καινοτόμους αλγορίθμους που αναπτύσσει η
Medtronic. Η ευφυής καπνογραφία απλουστεύει τη χρήση της παρακολούθησης CO2 στα προϊόντα με
ενεργοποιημένο Microstream™, για τη βελτίωση της ασφάλειας του ασθενούς και της κλινικής ροής εργασίας.
Τα A/hr και ODI δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις τοποθεσίες. Προκειμένου να εξοπλίσετε τη συσκευή σας με
αυτούς τους αλγορίθμους, επικοινωνήστε με το Capnographyinfo@covidien.com.
Τα A/hr και ODI παρέχουν έναν εύκολο τρόπο βοήθειας με την αναγνώριση και ποσοτικοποίηση των
συμβάντων άπνοιας και αποκορεσμού οξυγόνου κατά τη διάρκεια της νοσηλείας ενός ασθενούς.
Τα A/hr και ODI αναφέρουν τα συμβάντα άπνοιας και αποκορεσμού οξυγόνου και υπολογίζουν τη σχετιζόμενη
άπνοια ανά ώρα (A/hr) και το δείκτη αποκορεσμού οξυγόνου (ODI). Χρησιμοποιώντας τα A/hr και ODI,
οι κλινικοί ιατροί μπορούν να αναγνωρίζουν ανωμαλίες αερισμού και οξυγόνωσης όσο οι ασθενείς
παρακολουθούνται κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους με το Capnostream™20p. Τα A/hr και ODI
προορίζονται για ενήλικες ασθενείς μόνο (ηλικίας 22 ετών και άνω).
Τα A/hr και ODI εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο στην αρχική οθόνη και σε μια ευανάγνωστη οθόνη Apnea
and O2 Desat Report (Έκθεση άπνοιας και αποκορεσμού O2), η οποία είναι διαθέσιμη για εκτυπωμένες
εκθέσεις και σε μορφή αρχείου που εξάγεται σε μια μονάδα USB flash.

Άπνοιες ανά ώρα
Άπνοια είναι μια χρονική περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας η αναπνοή σταματά ή είναι σημαντικά
μειωμένη. Η άπνοια ανά ώρα (A/hr) που υπολογίζεται από το μόνιτορ Capnostream™20p όπως εμφανίζεται
στην αρχική οθόνη παρέχει μια μέτρηση του αριθμού των παύσεων τουλάχιστον 10 δευτερολέπτων στην
αναπνοή που παρουσίασε ο ασθενής κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας.
Στην οθόνη Apnea and O2 Desat Report (Έκθεση άπνοιας και αποκορεσμού O2), το A/hr είναι ο μέσος όρος
των συμβάντων άπνοιας κατά τη διάρκεια της επιλεγμένης χρονικής περιόδου 2, 4, 8 και 12 ωρών. Στην οθόνη
αυτή εμφανίζεται επίσης ο αριθμός των συμβάντων άπνοιας ≥10 δευτερολέπτων, 10-19 δευτερολέπτων,
20-30 δευτερολέπτων και >30 δευτερολέπτων, κατά τη διάρκεια της επιλεγμένης χρονικής περιόδου.
Αυτή η τιμή A/hr χρησιμοποιείται για να υποδεικνύεται στον φροντιστή η κανονικότητα της αναπνοής του
ασθενούς.
Άπνοιες ανά ώρα στο Capnostream™20p
Στη συσκευή Capnostream™20p, η άπνοια ανά ώρα είναι μια μέτρηση του αριθμού των φορών σε μία ώρα που
η αναπνοή σταμάτησε για δέκα δευτερόλεπτα ή περισσότερο. Καθώς αυτή είναι μια μέτρηση ανά ώρα,
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Δείκτης αποκορεσμού οξυγόνου

θα εμφανίζονται στην οθόνη διακεκομμένες γραμμές μέχρι να αρχίσει μία ώρα από την έναρξη της
παρακολούθησης.
Το A/hr είναι επί του παρόντος διαθέσιμο για ενήλικες ασθενείς μόνο και προορίζεται για ασθενείς ηλικίας
22 ετών και άνω. Δεν είναι διαθέσιμο για βρέφη (ηλικίας 0-1 έτους) ή για ασθενείς ηλικίας κάτω των 22 ετών.
Οπτική προειδοποίηση A/hr
Η οπτική προειδοποίηση A/hr, η οποία εμφανίζεται ως ένας αστερίσκος δίπλα στην τιμή A/hr, χρησιμοποιείται
για να υποδεικνύει στον παρέχοντα φροντίδα ότι η μέτρηση άπνοιας σε οποιαδήποτε περίοδο μίας ώρας κατά
τη διάρκεια των τελευταίων 12 ωρών ξεπέρασε έναν καθορισμένο αριθμό. (Η προεπιλεγμένη τιμή που θα
ενεργοποιήσει μια οπτική προειδοποίηση A/hr είναι 10.) Ο αστερίσκος θα εμφανίζεται μόνο όταν έχει
ενεργοποιηθεί μια οπτική ειδοποίηση A/hr, και ενημερώνεται μία φορά κάθε 10 λεπτά. Η οπτική
προειδοποίηση στην οθόνη υποδεικνύει στον παρέχοντα φροντίδα ότι πρέπει να ελέγξει την οθόνη Apnea and
O2 Desat (Άπνοια και αποκορεσμός O2) για να ενημερωθεί περισσότερο σχετικά με τα αναπνευστικά μοτίβα
του ασθενούς. Για αλλαγή της τιμής που θα ενεργοποιήσει μια οπτική προειδοποίηση A/hr, βλ. Ρυθμιζόμενες
παράμετροι CO2 στη σελ. 61.

Δείκτης αποκορεσμού οξυγόνου
Ο δείκτης αποκορεσμού οξυγόνου (Oxygen Desaturation Index, ODI) υποδεικνύει τις «βυθίσεις» στο SpO2 –
δηλ. πόσες φορές η τιμή SpO2 έπεσε κατά 4% ή περισσότερο από τη γραμμή αναφοράς και επέστρεψε στη
γραμμή αναφοράς εντός 240 δευτερολέπτων ή λιγότερο. (Αυτό αναφέρεται στο ποσοστό του κορεσμού
οξυγόνου, όχι στο ποσοστό της τρέχουσας συχνότητας SpO2 του ασθενούς). Η γραμμή αναφοράς δημιουργείται
όταν μία συνεπής και σταθερή (στο εύρος ± 1 βαθμός SpO2 [%]) τιμή SpO2 ανιχνεύεται για διάστημα
μεγαλύτερο των 20 δευτερολέπτων. Αυτή η γραμμή αναφοράς, η οποία ενημερώνεται μία φορά ανά
δευτερόλεπτο, θα είναι η στρογγυλεμένη μέγιστη τιμή SpO2 στη διάρκεια αυτών των 20 δευτερολέπτων. Εάν
δεν είναι εφικτός ο προσδιορισμός μιας έγκυρης γραμμής αναφοράς με βάση τον παραπάνω ορισμό, τότε
διατηρείται η προηγούμενη γραμμή αναφοράς.
Στην αρχική οθόνη, εμφανίζεται το ODI για την προηγούμενη ώρα. Ο χαμηλότερος δείκτης ODI (δηλ.
λιγότερες τέτοιες περιπτώσεις) υποδεικνύει μεγαλύτερη σταθερότητα του κορεσμού οξυγόνου του ασθενούς.
Καθώς αυτός ο δείκτης είναι μια μέτρηση ανά ώρα, θα εμφανίζονται στην οθόνη διακεκομμένες γραμμές μέχρι
να αρχίσει μία ώρα από την έναρξη της παρακολούθησης.
Στην οθόνη Apnea and O2 Desat Report (Έκθεση άπνοιας και αποκορεσμού O2), το ODI είναι ο μέσος όρος των
«βυθίσεων» στο SpO2 ανά ώρα κατά τη διάρκεια της επιλεγμένης χρονικής περιόδου 2, 4, 8 και 12 ωρών.
Το ODI είναι επί του παρόντος διαθέσιμο για ενήλικες ασθενείς μόνο και προορίζεται για ασθενείς ηλικίας 22
ετών και άνω. Δεν είναι διαθέσιμο για βρέφη (ηλικίας 0-1 έτους) ή για ασθενείς ηλικίας κάτω των 22 ετών.

Έκθεση άπνοιας και αποκορεσμού O2
Οι επί της οθόνης και εκτυπωμένες εκθέσεις άπνοιας και αποκορεσμού εμφανίζουν μια ολοκληρωμένη εικόνα
του αριθμού των συμβάντων A/hr και ODI σε μια ρυθμισμένη χρονική περίοδο 2, 4, 8, ή 12 ωρών. Αυτές οι
εκθέσεις παρέχουν και οι δύο λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση A/hr και ODI του ασθενούς, καθώς και
μια γενική εικόνα που μπορεί να βοηθήσει τον παρέχοντα φροντίδα να εντοπίσει τάσεις του ασθενούς σε αυτές
τις περιοχές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την έκθεση, βλ. Έκθεση άπνοιας και
αποκορεσμού O2 στη σελ. 108.

Παρακολούθηση με A/hr και ODI
Κατά την παρακολούθηση ασθενών με A/hr και ODI, παρακαλούμε λάβετε υπόψη τα ακόλουθα ζητήματα:
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ΠΡΟΣΟΧΗ:

Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα A/hr και ODI δεν αναφέρουν συμβάντα υπόπνοιας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η άπνοια ανά ώρα (A/hr) και ο δείκτης αποκορεσμού οξυγόνου (ODI) δεν
αντιπροσωπεύουν και δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως δείκτης άπνοιας - υπόπνοιας
(AHI) όπως αναφέρεται από τις επίσημες μελέτες πολυπνογραφίας.
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Εμφάνιση της ευφυούς επιλογής A/hr και ODI στην αρχική οθόνη

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η άπνοια ανά ώρα (A/hr) και ο δείκτης αποκορεσμού οξυγόνου (ODI) δεν
αντιπροσωπεύουν αναπνευστικές διαταραχές του ύπνου και δεν πρέπει να
χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση αυτών.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι συναγερμοί και ένα περιβάλλον με θόρυβο μπορεί να επηρεάσουν τις τιμές A/hr και
ODI. Βλ. τη Σημείωση σχετικά με τις συστάσεις για την αλλαγή των ρυθμίσεων της
συσκευής για έναν κοιμισμένο ασθενή παρακάτω.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Τα A/hr και ODI αναφέρονται από τη συσκευή παρακολούθησης καθ' όλη την περίοδο
παρακολούθησης· ωστόσο, η συσκευή παρακολούθησης δεν μπορεί να διακρίνει εάν ο
ασθενής κοιμάται πραγματικά. Επίσης, εάν ο ασθενής αφαιρέσει έναν αισθητήρα, το
μόνιτορ μπορεί να υποδεικνύει συμβάντα άπνοιας όταν δεν έλαβε χώρα κάτι τέτοιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η χορήγηση αναλγησίας με οπιοειδή και ηρεμιστικών μπορεί να προκαλέσει
αναπνευστική καταστολή, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε παροδικά συμβάντα άπνοιας
και αποκορεσμού O2 που θα αντικατοπτρίζονται στις τιμές A/hr και ODI.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Παρακαλούμε διαβάστε όλες τις πληροφορίες για τον χρήστη, έτσι ώστε να
διασφαλίσετε την πλήρη κατανόηση του A/hr.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι τιμές ODI μπορεί να επηρεάζονται από τους αλγορίθμους που χρησιμοποιούνται από
τη μονάδα παλμικής οξυμετρίας.

Σημείωση:

Παρακαλούμε σημειώστε ότι ο τύπος ασθενούς χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των
A/hr και ODI. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να επιλέξετε τον τύπο ασθενούς
προσεκτικά. Για τον ίδιο λόγο, η αλλαγή του τύπου ασθενούς (από ενήλικα σε παιδί, για
παράδειγμα) θα διαγράψει τα δεδομένα A/hr και ODI που είναι αποθηκευμένα για τον
τρέχοντα ασθενή. Οι κεφαλίδες A/hr και ODI δεν θα εμφανίζονται για
βρεφικούς/νεογνικούς ή παιδιατρικούς ασθενείς.

Σημείωση:

Δεν θα εμφανίζονται δεδομένα A/hr ή ODI στην αρχική οθόνη για την πρώτη ώρα
παρακολούθησης, καθώς τα A/hr και ODI υποδεικνύουν τον αριθμό των συμβάντων κατά
την τελευταία ώρα. Αφού παρέλθει μία ώρα παρακολούθησης, αυτά θα εμφανιστούν στην
αρχική οθόνη.

Σημείωση:

Κατά τη χρήση των A/hr και ODI του Capnostream™20p με κοιμισμένο ασθενή,
συνιστάται η συσκευή Capnostream™20p να συνδέεται σε ένα κεντρικό σταθμό
παρακολούθησης όπου θα ακούγονται οι συναγερμοί. Αφού γίνει αυτό, ο ήχος
συναγερμού στο παρακλίνιο σύστημα Capnostream™20p του ασθενούς μπορεί να
απενεργοποιηθεί, έτσι ώστε να μην διαταράσσεται ο ύπνος του ασθενούς. Οι ηχητικοί
συναγερμοί σιγάζονται μέσω SYSTEM>SERVICE (ΣΥΣΤΗΜΑ - ΣΕΡΒΙΣ)>Κωδικός
πρόσβασης σέρβις (βλ. Κωδικός πρόσβασης σέρβις Capnostream™ στη σελ. 169) >INST
DEFAULTS>MONITOR (ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΜΟΝΙΤΟΡ). Στη λίστα
επιλογών σε αυτήν την οθόνη, αλλάξτε το AUDIO ALARM VOLUME (ΕΝΤΑΣΗ
ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ) ΣΕ AUDIO OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΗΧΟΥ). Αυτό πρέπει
να γίνει μόνο εάν το Capnostream™20p βρίσκεται υπό συνεχή επιτήρηση μέσω σύνδεσης
σε κεντρικό σταθμό (ή άλλο μέσο επιτήρησης), έτσι ώστε οι συναγερμοί ασθενούς να
γίνονται γνωστοί στους παρέχοντες φροντίδα, ενώ ο ήχος συναγερμού είναι
απενεργοποιημένος στην παρακλίνια συσκευή Capnostream™20p.

Εμφάνιση της ευφυούς επιλογής A/hr και ODI στην αρχική οθόνη
Τα A/hr και ODI εμφανίζονται στην αρχική οθόνη και είναι διαθέσιμα σε όλες τις λειτουργίες του
Capnostream™20p ως προεπιλεγμένη επιλογή, μαζί με άλλες παραμέτρους ασθενούς, όπως EtCO2 ή SpO2.
Η επιλογή A/hr και ODI μπορεί να απενεργοποιηθεί από την οθόνη SYSTEM (ΣΥΣΤΗΜΑ) ή από την οθόνη
Institutional Defaults (Προεπιλογές νοσοκομείου)· βλ. παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες. Για
βρεφικούς/νεογνικούς και παιδιατρικούς ασθενείς, η επιλογή A/hr και ODI απενεργοποιείται αυτόματα.
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Επιλογή A/hr και ODI
 ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ A/HR ΚΑΙ ODI:
1. Στην αρχική οθόνη, κάντε κλικ στο κουμπί SYSTEM (ΣΥΣΤΗΜΑ) στη γραμμή μενού στο κάτω μέρος της
οθόνης.
2. Θα εμφανιστεί η οθόνη System Setup (Ρύθμιση συστήματος). Αλλάξτε το A/hr, ODI DISPLAY
(ΕΜΦΑΝΙΣΗ A/hr, ODI) σε ENABLED (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) ή DISABLED
(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) όπως επιθυμείτε.
3. Μετακινήστε το κουμπί ελέγχου στο κουμπί HOME (ΑΡΧΙΚΗ) και κάντε κλικ για να το επιλέξετε. Η οθόνη
θα επανέλθει επίσης στην αρχική οθόνη μετά από μερικά δευτερόλεπτα εάν δεν πραγματοποιηθούν
πρόσθετες ενέργειες στη συγκεκριμένη οθόνη.
4. Οι αλλαγές στην προβολή A/hr και ODI θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι να απενεργοποιηθεί η συσκευή.
Για να αλλάξετε την επιλογή A/hr και ODI σε πιο μόνιμη βάση, χρησιμοποιήστε την επιλογή Institutional
Defaults (Προεπιλογές νοσοκομείου), που περιγράφεται στην ενότητα Προεπιλογές νοσοκομείου στη σελ. 147.

Λειτουργία επίδειξης A/hr και ODI
Για να δείτε την προβολή A/hr και ODI χωρίς να συνδέσετε ασθενή, μπορείτε να ρυθμίσετε το μόνιτορ στη
λειτουργία επίδειξης κάνοντας κλικ στο System>Service>Enter Service Password>Demo Mode
(Σύστημα>Σέρβις>Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης σέρβις>Λειτουργία επίδειξης). (Για τον κωδικό πρόσβασης
σέρβις, βλ. Κωδικός πρόσβασης σέρβις Capnostream™ στη σελ. 169.)
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Κεφάλαιο 9
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Συναγερμοί και μηνύματα
Εισαγωγή
Εμφάνιση συναγερμού
Προτεραιότητες μηνυμάτων
Καθυστέρηση συναγερμού
Τύποι συναγερμών
Parameter Standby Mode (Λειτουργία αναμονής παραμέτρων)
Σίγαση συναγερμών
Αλλαγή των ορίων συναγερμού
Έλεγχος ρυθμίσεων συναγερμών
Συναγερμοί SpO2 και SatSeconds
Όρια συναγερμού - Εργοστασιακές προεπιλογές

Εισαγωγή
Το Capnostream™20p ενεργοποιεί συναγερμούς που σχετίζονται με την κατάσταση του ασθενούς καθώς και
σφάλματα του εξοπλισμού. Οι συναγερμοί ειδοποιούν τον παρέχοντα φροντίδα υγείας ότι η κατάσταση του
ασθενούς βρίσκεται πέραν των προκαθορισμένων ορίων ή υποδεικνύουν μια δυσλειτουργία ή λειτουργική
κατάσταση του υλικού εξοπλισμού της συσκευής παρακολούθησης.
Το μόνιτορ περιλαμβάνει τέσσερα επίπεδα συναγερμών και συμβουλευτικών ενημερώσεων, που το καθένα
καθορίζεται από ένα σύνολο ηχητικών ή/και οπτικών ενδείξεων:

•
•
•
•

Συναγερμοί υψηλής προτεραιότητας
Συναγερμοί μεσαίας προτεραιότητας
Ενημερώσεις
Αθόρυβες ενημερώσεις

Οι συναγερμοί υψηλής προτεραιότητας παρέχονται με την επιλογή ρύθμισης κόκκινων επειγόντων συναγερμών
για κάθε ζήτημα συναγερμού, καθώς και με τη δυνατότητα ρύθμισης κίτρινων συναγερμών προσοχής για κάθε
ζήτημα συναγερμού, εάν είναι επιθυμητό, προκειμένου ο κλινικός ιατρός να μπορεί να ακολουθήσει την
ανάπτυξη των καταστάσεων συναγερμού.
Ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει πώς υποδεικνύονται οι συναγερμοί.
Πίνακας 14 – Ενδείξεις συναγερμού

Τύπος
συναγερμού
Συναγερμοί υψηλής
προτεραιότητας
(ασθενούς)
(κόκκινοι
επείγοντες
συναγερμοί υψηλής
προτεραιότητας)

Ενδείξεις
Ηχητικός
Μοτίβο
επαναλαμβανόμεν
ων μπιπ

Αριθμητικές τιμές
Αναβοσβήνει
κόκκινη [εξαιρείται
η NO BREATH
(ΧΩΡΙΣ
ΑΝΑΠΝΟΗ)]
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Περιοχή
μηνυμάτων

Φωτεινή ένδειξη
Κόκκινο που
αναβοσβήνει
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Τύπος
συναγερμού

Ενδείξεις
Ηχητικός

Αριθμητικές τιμές

Μηνύματα

Φωτεινή ένδειξη

Υψηλής
προτεραιότητας
συναγερμός
(ασθενούς) NO
BREATH (ΧΩΡΙΣ
ΑΝΑΠΝΟΗ)

Μοτίβο
επαναλαμβανόμεν
ων μπιπ

Η αριθμητική τιμή
επιστρέφει στο
μηδέν (0)

Περιοχή
μηνυμάτων [με
ένδειξη του χρόνου
που παρήλθε από
την εμφάνιση του
NO BREATH
(ΧΩΡΙΣ
ΑΝΑΠΝΟΗ)] και
στην περιοχή
κυματομορφών

Κόκκινο που
αναβοσβήνει

Κίτρινοι συναγερμοί
προσοχής

Κανένα

Κίτρινο που
αναβοσβήνει

Περιοχή
μηνυμάτων

Κίτρινο που
αναβοσβήνει

Μεσαία
προτεραιότητα

Επαναλαμβανόμεν
ο τριπλό μπιπ

Δ/Δ

Περιοχή
μηνυμάτων
(ορισμένα
μηνύματα επίσης
στην περιοχή
κυματομορφών –
βλ. παρακάτω)

Αναμμένο κίτρινο

Ενημερώσεις

Μεμονωμένο μπιπ

Δ/Δ

Περιοχή
μηνυμάτων

Δ/Δ

Αθόρυβες
ενημερώσεις

Κανένα

Δ/Δ

Περιοχή
μηνυμάτων

Δ/Δ

Ορισμένα μηνύματα εμφανίζονται στην περιοχή κυματομορφών καθώς και στην περιοχή μηνυμάτων. Αυτά τα
μηνύματα είναι:
Μηνύματα περιοχής κυματομορφών CO2:
 FILTERLINE BLOCKAGE (ΑΠΟΦΡΑΞΗ FILTERLINE)
 PERFORMING AUTO ZERO (ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ)
 CLEARING FILTER LINE (ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΟΥ FILTERLINE)
 CO2 ERROR (ΣΦΑΛΜΑ CO2)
 CO2 STANDBY (ΑΝΑΜΟΝΗ CO2)
 FILTERLINE DISCONNECTED (FILTERLINE ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΗΚΕ)
Μηνύματα περιοχής κυματομορφών SpO2 (όταν υπάρχει περιοχή κυματομορφών SpO2 στη θέση των
πληροφοριών IPI):
 SpO2 SENSOR NOT ON PATIENT (ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ SpO2 ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ)
 SpO2 STANDBY (ΑΝΑΜΟΝΗ SpO2)
 SpO2 SENSOR DISCONNECTED (ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ SpO2 ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΗΚΕ)
 SPO2 ERROR (ΣΦΑΛΜΑ SPO2)
 SpO2 SENSOR ERROR (ΣΦΑΛΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ SpO2)
 PULSE NOT FOUND (ΔΕΝ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ ΣΦΥΓΜΟΣ)

Εμφάνιση συναγερμού
Για να βλέπει τις οπτικές ενδείξεις των συναγερμών, η ενδεδειγμένη θέση του χειριστή είναι μπροστά από την
οθόνη της συσκευής παρακολούθησης. Η ενδεδειγμένη θέση του χειριστή για να ακούει τα ηχητικά σήματα
είναι οποιαδήποτε θέση κοντά στη συσκευή παρακολούθησης (σε εύρος 360°).
Τα συμβάντα συναγερμού εμφανίζονται έντονα στο τμήμα αριθμητικών τιμών πραγματικού χρόνου σε όλες τις
οθόνες, με την αριθμητική τιμή να αναβοσβήνει και αλλαγή του χρώματος του φόντου της αριθμητικής τιμής:
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το φόντο της αριθμητικής τιμής θα αναβοσβήνει σε κόκκινο χρώμα εάν η τιμή υπερβεί τον ουδό ορίου του
(επείγοντος) υψηλής προτεραιότητας συναγερμού και θα αναβοσβήνει σε κίτρινο χρώμα εάν η τιμή υπερβεί τον
ουδό ορίου συναγερμού προσοχής. (Το τελευταίο έχει σημασία μόνο αν έχουν ενεργοποιηθεί τα όρια
συναγερμού προσοχής, τα οποία είναι προαιρετικά.)
Τα συμβάντα συναγερμού εμφανίζονται επίσης σε όλες τις οθόνες στην περιοχή κεφαλίδας, προκειμένου να
παρέχουν άμεση ενημέρωση σχετικά με τους συναγερμούς στον παρέχοντα φροντίδα υγείας. Η προτίμηση της
εμφάνισης του συναγερμού στην περιοχή κεφαλίδας περιγράφεται στην ενότητα Προτεραιότητες μηνυμάτων
στη σελ. 83.
Επιπροσθέτως, το μήνυμα «NO BREATH» (ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΝΟΗ) και «FILTERLINE BLOCKED»
(ΑΠΟΦΡΑΞΗ FILTERLINE) εμφανίζεται στην περιοχή κυματομορφών CO2 καθώς επίσης και στην κεφαλίδα,
εάν υπάρχει αυτή η κατάσταση συναγερμού. Εάν εμφανίζεται η επιλογή αρχικής οθόνης αριθμητικών τιμών
(ούτως ώστε να μην υπάρχει περιοχή κυματομορφών), αυτό το μήνυμα θα εμφανίζεται μόνο στην περιοχή
κεφαλίδας.
Αντίστοιχα, το μήνυμα "SpO2 SENSOR NOT ON PATIENT" (ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ SpO2 ΣΤΟΝ
ΑΣΘΕΝΗ) εμφανίζεται στην περιοχή κυματομορφών SpO2 καθώς και στην κεφαλίδα, εάν υπάρχει αυτή η
κατάσταση συναγερμού. Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή IPI ή εμφανίζεται η επιλογή αρχικής οθόνης
αριθμητικών τιμών (ούτως ώστε να μην υπάρχει περιοχή κυματομορφών), αυτό το μήνυμα θα εμφανίζεται μόνο
στην περιοχή κεφαλίδας.
Τα συμβάντα συναγερμού για ένα συγκεκριμένο ασθενή για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο μπορούν να
ανασκοπηθούν στην οθόνη τάσεων (βλ. Κεφάλαιο 10 Χρήση των τάσεων στη σελ. 96 για περισσότερες
λεπτομέρειες). Το Capnostream™20p επίσης παρέχει μια οθόνη Alarm Review (Ανασκόπηση συναγερμών),
η οποία εμφανίζει τον απόλυτο αριθμό κάθε τύπου συναγερμού που εκδηλώθηκε κατά την τελευταία ώρα για
τον τρέχοντα ασθενή υπό παρακολούθηση. Η οθόνη Alarm Review (Ανασκόπηση συναγερμών) φαίνεται στην
Εικόνα 28 – Οθόνη Alarm Review (Ανασκόπηση συναγερμών) του Capnostream™20p, παρακάτω.
Αυτή η οθόνη επιτρέπει στον παρέχοντα φροντίδα υγείας να δει με μια ματιά πόσοι συναγερμοί έχουν
εκδηλωθεί κατά την τελευταία ώρα από τον ασθενή, προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση του ασθενούς.
Η πρόσβαση στην οθόνη αυτή γίνεται κάνοντας κλικ στο προγραμματιζόμενο κουμπί ALARMS
(ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ) στη γραμμή μενού, από την αρχική οθόνη ή τις οθόνες τάσεων.

Φορητός παρακλίνιος καπνογράφος/παλμικό οξύμετρο

81

Εμφάνιση συναγερμού

Εικόνα 28 – Οθόνη Alarm Review (Ανασκόπηση συναγερμών) του Capnostream™20p

Η οθόνη Alarm Review (Ανασκόπηση συναγερμών) καλύπτει τους ακόλουθους συναγερμούς:
 Συναγερμός No Breath (Χωρίς αναπνοή)
 Συναγερμοί υψηλού και χαμηλού EtCO2
 Συναγερμοί υψηλής και χαμηλής αναπνευστικής συχνότητας
 Συναγερμοί υψηλού και χαμηλού SpO2
 Συναγερμοί υψηλής και χαμηλής συχνότητας σφυγμού
 Συναγερμός IPI Low (Χαμηλός IPI)
Η σειρά εμφάνισης των παραμέτρων σε αυτήν την οθόνη μπορεί να αλλάξει από την οθόνη Institutional
Defaults (Προεπιλογές νοσοκομείου) (αφού πραγματοποιηθεί μια αλλαγή, αυτή θα επηρεάσει τόσο αυτήν την
οθόνη όσο και τις οθόνες τάσεων). Βλ. Αλλαγή της σειράς των παραμέτρων στην οθόνη τάσεων στη σελ. 153
για περισσότερες πληροφορίες.
Η οθόνη Alarm Review (Ανασκόπηση συναγερμών) εμφανίζει τον απόλυτο αριθμό των συναγερμών που
εκδηλώθηκαν κατά την τελευταία ώρα. Κάθε τύπος συναγερμού υποδεικνύεται από μια οριζόντια ράβδο
διαφορετικού χρώματος, σε μέγεθος που αντιπροσωπεύει την ποσότητα των συναγερμών. Ο αριθμός των
συναγερμών εμφανίζεται στα δεξιά της ράβδου. Οι λεπτές κόκκινες κατακόρυφες γραμμές που παρατηρούνται
στη ράβδο υποδεικνύουν το σημείο στο οποίο συνέβη μια μεταβολή στα όρια συναγερμού.
Όλοι οι εμφανιζόμενοι συναγερμοί βασίζονται στο όριο (επείγοντος) υψηλής προτεραιότητας συναγερμού που
είναι ρυθμισμένο στη συσκευή. Για παράδειγμα, εάν το όριο συναγερμού υψηλού etCO2 είναι ρυθμισμένο στο
60, θα εμφανιστεί ένα επίπεδο 60 στην οθόνη Alarm Review (Ανασκόπηση συναγερμών) για υψηλό etCO2, στα
αριστερά της άνω λευκής ράβδου. Εάν το όριο συναγερμού έχει αλλάξει, θα εμφανιστεί το τρέχον όριο, αλλά ο
αριθμός των συναγερμών θα αντικατοπτρίζει το όριο που ήταν σε ισχύ όταν εκδηλώθηκε ο συναγερμός,
αντιπροσωπεύοντας έτσι με ακρίβεια τον αριθμό των συναγερμών που εκδηλώθηκαν για κάθε διαφορετικό όριο
συναγερμού.
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Η οθόνη Alarm Review (Ανασκόπηση συναγερμών) θα απαλειφθεί εάν το μόνιτορ απενεργοποιηθεί ή εάν
απαλειφθεί η μνήμη τάσεων.
Η οθόνη Alarm Review (Ανασκόπηση συναγερμών) θα εμφανίζει συναγερμούς για την τελευταία ώρα, εάν το
μόνιτορ έχει λειτουργήσει για μία ώρα ή περισσότερο. Εάν το μόνιτορ έχει λειτουργήσει για λιγότερο από μία
ώρα, η οθόνη θα εμφανίζει δεδομένα από την ώρα που ενεργοποιήθηκε το μόνιτορ. Εάν η μνήμη τάσεων έχει
απαλειφθεί, θα εμφανίζονται δεδομένα από την ώρα που απαλείφθηκε η μνήμη τάσεων.

Προτεραιότητες μηνυμάτων
Οι συναγερμοί και τα συμβουλευτικά μηνύματα εμφανίζονται στην περιοχή κεφαλίδας του μόνιτορ με σειρά
προτεραιότητας. Όταν υπάρχει συναγερμός, θα εμφανίζονται μόνο τα μηνύματα συναγερμού στην περιοχή
μηνυμάτων, και τα συμβουλευτικά μηνύματα δεν θα εμφανίζονται μέχρι να επιλυθεί η κατάσταση συναγερμού.
Για παράδειγμα, εάν υπάρχει ένας RR HIGH ALARM (ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ), αυτό το μήνυμα συναγερμού θα εμφανίζεται στην περιοχή μηνυμάτων, και το ενημερωτικό
μήνυμα SPO2 WEAK. REPOSITION SENSOR. (ΑΔΥΝΑΜΟ SPO2. ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ) δεν θα εμφανίζεται ακόμα και αν η κατάσταση υπάρχει για να παράγει αυτό το μήνυμα.
Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία καταστάσεις συναγερμού, το μόνιτορ θα εμφανίζει κάθε μήνυμα
συναγερμού για περίπου 4 δευτερόλεπτα και θα συνεχίζει να επαναλαμβάνει τα μηνύματα εναλλασσόμενα
μέχρι να επιλυθούν οι καταστάσεις συναγερμού. Για παράδειγμα, τα μηνύματα RR HIGH ALARM
(ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ) και SpO2 LOW ALARM
(ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΧΑΜΗΛΟΥ SpO2) θα εναλλάσσονται στην περιοχή μηνυμάτων.
Εάν δεν υπάρχει κατάσταση συναγερμού αλλά υπάρχουν περισσότερες από μία καταστάσεις συμβουλευτικών
μηνυμάτων, τα συμβουλευτικά μηνύματα θα εμφανίζονται το καθένα για τέσσερα δευτερόλεπτα όπως
περιγράφεται παραπάνω. Τα συμβουλευτικά μηνύματα θα συνεχίζουν να εμφανίζονται μέχρι να επιλυθεί η
κατάσταση ή να εκδηλωθεί μια κατάσταση συναγερμού, οπότε εμφανίζεται το μήνυμα συναγερμού αντί για το
συμβουλευτικό μήνυμα.

Καθυστέρηση συναγερμού
Το Capnostream™20p παρέχει την επιλογή καθυστέρησης των συναγερμών (τόσο του ηχητικού συναγερμού
όσο και της ένδειξης συναγερμού στην οθόνη) κατά έναν αριθμό δευτερολέπτων. Εάν χρησιμοποιείται αυτή η
επιλογή, το σήμα συναγερμού (ηχητικό ή οπτικό) θα εμφανίζεται μόνο εάν η κατάσταση συναγερμού συνεχίζει
να είναι παρούσα μετά το χρόνο καθυστέρησης που έχει ρυθμιστεί.
Οι συναγερμοί EtCO2, RR και υψηλού PR, καθώς και οι συναγερμοί SpO2 και χαμηλού PR μπορούν να
καθυστερήσουν κατά 10, 15, 20, ή 30 δευτερόλεπτα, ή καθόλου (απενεργοποιημένη καθυστέρηση
συναγερμού). Η προεπιλεγμένη επιλογή είναι απενεργοποιημένη καθυστέρηση συναγερμών. Αυτή η επιλογή
είναι διαθέσιμη για όλους τους τύπους ασθενούς.
Η καθυστέρηση συναγερμών μπορεί να ρυθμιστεί από την οθόνη Institutional Defaults (Προεπιλογές
νοσοκομείου), η οποία μπορεί να προσπελαστεί μέσω SYSTEM>SERVICE>Input Service Password>INST
DEFAULTS>ALARM LIMITS>SET ALARM DELAY (ΣΥΣΤΗΜΑ - ΣΕΡΒΙΣ - Εισαγωγή κωδικού
πρόσβασης - ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΟΡΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ).

Τύποι συναγερμών
Οι (επείγοντες) υψηλής προτεραιότητας συναγερμοί ασθενών υποδεικνύουν ότι η συγκεκριμένη παράμετρος
έχει υπερβεί το καθορισμένο όριο. Ένα προεπιλεγμένο όριο συναγερμού παρέχεται για κάθε κατάσταση
συναγερμού. Τα όρια συναγερμών μπορούν να αλλάξουν για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του
συγκεκριμένου νοσοκομείου, εάν είναι επιθυμητό.
Επιπλέον, το Capnostream™20p παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης ενός συναγερμού προσοχής για συναγερμούς
ασθενών σε χαμηλότερο επίπεδο τιμής από αυτό που έχει οριστεί για τον τυπικό (επείγοντα) συναγερμό
ασθενούς υψηλής προτεραιότητας, ώστε να παρέχονται πληροφορίες στους φροντιστές και να είναι σε θέση ο
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φροντιστής να αντιμετωπίσει μια εξελισσόμενη κατάσταση προτού γίνει κρίσιμη. Κατά προεπιλογή, οι
συναγερμοί προσοχής είναι απενεργοποιημένοι. Εάν οι συναγερμοί προσοχής είναι ενεργοποιημένοι, για κάθε
κατάσταση συναγερμού παρέχεται ένα όριο, το οποίο είναι μεταξύ του ορίου του συναγερμού υψηλής
προτεραιότητας και του φυσιολογικού (υγιούς) επιπέδου. Για να ενεργοποιήσετε αυτούς τους συναγερμούς
προσοχής, βλ. Αλλαγή των ορίων συναγερμού στη σελ. 92.
Η σχετιζόμενη αριθμητική τιμή στην οθόνη θα αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα εάν η αριθμητική τιμή έχει
φθάσει το όριο συναγερμού προσοχής, ή με κόκκινο χρώμα εάν έχει φθάσει το όριο (επείγοντος) συναγερμού
ασθενούς υψηλής προτεραιότητας. Επίσης, οι κόκκινες ενδεικτικές λυχνίες LED συναγερμού και οι κίτρινες
ενδεικτικές λυχνίες LED συναγερμού προσοχής θα ανάβουν κατάλληλα. Εάν ένας χρήστης δεν επιθυμεί να
χρησιμοποιήσει αυτόν το συναγερμό προσοχής για οποιονδήποτε συγκεκριμένο συναγερμό, μπορεί να ρυθμίσει
και τον (επείγοντα) συναγερμό υψηλής προτεραιότητας και το συναγερμό προσοχής για το συγκεκριμένο
συναγερμό να έχουν τα ίδια όρια (βλ. Αλλαγή των ορίων συναγερμού στη σελ. 92). Τότε θα εκδηλώνεται μόνο
ο (επείγων) συναγερμός ασθενούς υψηλής προτεραιότητας. Μπορείτε επίσης να επιστρέψετε σε ένα σύστημα
ενιαίου επιπέδου για όλους τους συναγερμούς πατώντας το κουμπί για Caution Disable (Απενεργοποίηση
συναγερμών προσοχής).
Όλες οι εγγραφές και ψηφιακές εκθέσεις των συναγερμών ασθενούς αφορούν μόνο τους (επείγοντες)
συναγερμούς υψηλής προτεραιότητας και τους συναγερμούς προσοχής.
Επιπροσθέτως, παρέχονται επίσης συναγερμοί μεσαίας προτεραιότητας, οι οποίοι ειδοποιούν τον κλινικό ιατρό
σχετικά με προβλήματα της συσκευής (σε αντίθεση με τα προβλήματα ασθενούς, τα οποία καλύπτονται από
τους συναγερμούς υψηλής προτεραιότητας και τους συναγερμούς προσοχής).
Το ακόλουθο είναι ένα παράδειγμα για επεξηγηματικούς σκοπούς μόνο, που δείχνει πώς ο κόκκινος (επείγων)
συναγερμός υψηλής προτεραιότητας και ο κίτρινος συναγερμός προσοχής εμφανίζονται στο μόνιτορ.

Εικόνα 29 – Παράδειγμα συναγερμών

Στο παραπάνω παράδειγμα, το RR έχει υπερβεί το όριο συναγερμού RR HIGH (ΥΨΗΛΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ). Η ένδειξη RR θα αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, το κόκκινο βέλος που δείχνει προς τα πάνω
υποδεικνύει ότι το άνω όριο έχει ξεπεραστεί, και το μήνυμα RR HIGH ALARM (ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΥΨΗΛΗΣ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ) εμφανίζεται στην περιοχή μηνυμάτων στο επάνω μέρος της οθόνης.
Επιπροσθέτως, η τιμή IPI βρίσκεται κάτω από το όριο συναγερμού προειδοποίησης χαμηλού IPI, το οποίο
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υποδεικνύεται από την τιμή IPI που αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα και το κόκκινο βέλος που δείχνει προς τα
κάτω. Το μήνυμα IPI LOW ALARM (ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΧΑΜΗΛΟΥ IPI) θα εμφανίζεται επίσης στην κεφαλίδα
της οθόνης [σε εναλλαγή με το RR HIGH ALARM (ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ)].
Το κίτρινο φόντο στην τιμή SpO2 μαζί με το κίτρινο βέλος που δείχνει προς τα κάτω υποδεικνύει ότι το επίπεδο
συναγερμού προσοχής SpO2 LOW (ΧΑΜΗΛΟ SpO2) έχει ξεπεραστεί.
Συναγερμοί υψηλής προτεραιότητας
Πίνακας 15 – Συναγερμοί υψηλής προτεραιότητας

Μήνυμα

Περιγραφή

Διορθωτική ενέργεια

NO BREATH XXX SECONDS
(ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΝΟΗ XXX
ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ)

Δεν ανιχνεύθηκε έγκυρη
αναπνοή για xxx δευτερόλεπτα

Ο ασθενής απαιτεί άμεση
ιατρική φροντίδα.

EtCO2 HIGH ALARM
(ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΥΨΗΛΟΥ
EtCO2)

Το etCO2 είναι υψηλότερο από
το άνω όριο συναγερμού

Ο ασθενής απαιτεί άμεση
ιατρική φροντίδα.

EtCO2 LOW ALARM
(ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΧΑΜΗΛΟΥ
EtCO2)

Το etCO2 είναι χαμηλότερο από
το κάτω όριο συναγερμού

Ο ασθενής απαιτεί άμεση
ιατρική φροντίδα.

RR HIGH ALARM
(ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΥΨΗΛΗΣ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ)

Ο αναπνευστικός ρυθμός είναι
υψηλότερος από το άνω όριο
συναγερμού

Ο ασθενής απαιτεί άμεση
ιατρική φροντίδα.

RR LOW ALARM
(ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ)

Ο αναπνευστικός ρυθμός είναι
χαμηλότερος από το κάτω όριο
συναγερμού

Ο ασθενής απαιτεί άμεση
ιατρική φροντίδα.

SpO2 HIGH ALARM
(ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΥΨΗΛΟΥ
SpO2)

Το SpO2 είναι υψηλότερο από το
άνω όριο συναγερμού

Ο ασθενής απαιτεί άμεση
ιατρική φροντίδα.

SpO2 LOW ALARM
(ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΧΑΜΗΛΟΥ
SpO2)

Το SpO2 είναι χαμηλότερο από
το κάτω όριο συναγερμού

Ο ασθενής απαιτεί άμεση
ιατρική φροντίδα.

PULSE RATE HIGH ALARM
(ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΥΨΗΛΗΣ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΣΦΥΓΜΟΥ)

Ο ρυθμός παλμού είναι
υψηλότερος από το άνω όριο
συναγερμού

Ο ασθενής απαιτεί άμεση
ιατρική φροντίδα.

PULSE RATE LOW ALARM
(ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΣΦΥΓΜΟΥ)

Ο ρυθμός παλμού είναι
χαμηλότερος από το κάτω όριο
συναγερμού

Ο ασθενής απαιτεί άμεση
ιατρική φροντίδα.

FiCO2 HIGH ALARM
(ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΥΨΗΛΟΥ
FiCO2)

Το FiCO2 είναι υψηλότερο από
το άνω όριο συναγερμού

Ο ασθενής απαιτεί άμεση
ιατρική φροντίδα.

IPI LOW ALARM*
(ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΧΑΜΗΛΟΥ IPI)

Το IPI είναι χαμηλότερο από το
κάτω όριο συναγερμού.

Ο ασθενής απαιτεί άμεση
ιατρική φροντίδα.

SYSTEM RESET, CHECK
SETTINGS (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΕΛΕΓΞΤΕ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)

Το σύστημα έχει κάνει
επαναφορά και θα επιστρέψει
στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
του νοσοκομείου.

Επαναφέρετε τα όρια
συναγερμού και άλλες ρυθμίσεις
ώστε να ταιριάζουν με τις
απαιτήσεις του ασθενούς υπό
παρακολούθηση.

* Ο IPI LOW ALARM (ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΧΑΜΗΛΟΥ IPI) είναι μια προειδοποίηση που σκοπό έχει να
υποδείξει στον ιατρό μια μεταβολή στην κατάσταση του ασθενούς. Όταν εμφανιστεί αυτός ο συναγερμός,
θα πρέπει να αξιολογηθούν τα επίπεδα των άλλων παραμέτρων του ασθενούς.
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Συναγερμοί μεσαίας προτεραιότητας
Πίνακας 16 – Συναγερμοί μεσαίας προτεραιότητας

Μήνυμα

86

Περιγραφή

Διορθωτική ενέργεια

CO2 ERROR (ΣΦΑΛΜΑ
CO2)

Προέκυψε αστοχία που εμποδίζει
τη συνέχιση της λειτουργίας CO2.

Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο
προσωπικό της Medtronic.

SPO2 ERROR (ΣΦΑΛΜΑ
SPO2)

Προέκυψε αστοχία που εμποδίζει
τη συνέχιση της λειτουργίας SpO2.

Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο
προσωπικό της Medtronic.

SpO2 SENSOR ERROR
(ΣΦΑΛΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ
SpO2)

Ο αισθητήρας SpO2 που είναι
συνδεδεμένος στη συσκευή δεν
λειτουργεί.

Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο
προσωπικό της Medtronic.

PULSE NOT FOUND
(ΔΕΝ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ
ΣΦΥΓΜΟΣ)

Δεν υπάρχει ανιχνεύσιμος
παλμός.

Ο ασθενής απαιτεί άμεση ιατρική
φροντίδα. Επανατοποθετήστε τον
αισθητήρα στον ασθενή.

FILTERLINE
DISCONNECTED
(FILTERLINE
ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΗΚΕ)

Δεν συνδέθηκε FilterLine™ στη
συσκευή.

Εμφανίζεται μόνο όταν είναι
ενεργοποιημένη η αναμονή
παραμέτρων.
Εισαγάγετε το FilterLine™ στη θύρα
CO2 στη συσκευή.

SPO2 SENSOR
DISCONNECTED
(ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ SPO2
ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΗΚΕ)

Δεν συνδέθηκε αισθητήρας SpO2
στη συσκευή.

Εμφανίζεται μόνο όταν είναι
ενεργοποιημένη η αναμονή
παραμέτρων.
Εισαγάγετε τον αισθητήρα SpO2 στη
θύρα SpO2 στη συσκευή.

SPO2 SENSOR NOT ON
PATIENT (ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ SpO2 ΣΤΟΝ
ΑΣΘΕΝΗ)

Ο αισθητήρας έχει πέσει από τον
ασθενή.

Τοποθετήστε σωστά τον αισθητήρα
στον ασθενή.

REPLACE SpO2 CABLE
(ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΟ
ΚΑΛΩΔΙΟ SpO2)

Το καλώδιο SpO2 είναι
ελαττωματικό.

Αντικαταστήστε το καλώδιο SpO2.

FILTERLINE BLOCKAGE
(ΑΠΟΦΡΑΞΗ
FILTERLINE)

Το FilterLine™ έχει συστραφεί ή
φράξει.

Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε
το FilterLine™. Ελέγξτε τον
προσαρμογέα αεραγωγού και, εάν
είναι απαραίτητο, επανατοποθετήστε
το FilterLine™.

BATTERY LOW
(ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ)

Το επίπεδο φόρτισης της
μπαταρίας είναι χαμηλό και η
συσκευή παρακολούθησης θα
απενεργοποιηθεί σύντομα.

Συνδέστε τη συσκευή
παρακολούθησης σε τροφοδοσία
εναλλασσόμενου ρεύματος (AC).

REMOTE SYSTEM
DISCONNECTED
(ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΗΚΕ)

Το Capnostream™20p δεν είναι
πλέον συνδεδεμένο σε ένα
απομακρυσμένο σύστημα. Αυτό
το μήνυμα θα είναι παρόν μόνο
εάν ενεργοποιηθεί από τον
κεντρικό υπολογιστή, και μπορεί
να έχει διαφορετική διατύπωση
εάν έχει προγραμματιστεί έτσι
από τον κεντρικό υπολογιστή.

Ελέγξτε τη σύνδεση με το
απομακρυσμένο σύστημα
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Ενημερώσεις
Πίνακας 17 – Ενημερώσεις

Μήνυμα

Περιγραφή

CLEARING FILTERLINE (ΕΚΚΕΝΩΣΗ
FILTERLINE)

Το FilterLine™ έχει συστραφεί ή φράξει με νερό.
Εμφανίζεται κατά τη διάρκεια του χρόνου
εκκένωσης μέχρι να αποφραχθεί το FilterLine™
ή να καθοριστεί κατάσταση απόφραξης.

NO USB DEVICE FOUND (ΔΕΝ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ
ΜΟΝΑΔΑ USB)

Δεν συνδέθηκε έγκυρη μονάδα μνήμης flash στη
θύρα USB.

USB FLASH FULL (USB FLASH ΠΛΗΡΕΣ)

Δεν υπάρχει χώρος στη μονάδα μνήμης USB flash.

USB TIME OUT (ΛΗΞΗ ΧΡΟΝΟΥ USB)

Η επικοινωνία USB διακόπηκε λόγω έλλειψης
ανταπόκρισης από τη μονάδα USB.

SPO2 WEAK. (ΑΔΥΝΑΜΟ SPO2). REPOSITION
SENSOR. (ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ)
SPO2 WEAK. (ΑΔΥΝΑΜΟ SPO2). TOO MUCH
LIGHT. (ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΦΩΣ)
SPO2 WEAK. (ΑΔΥΝΑΜΟ SPO2). TRY EAR
SENSOR. (ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΑΦΤΙΟΥ.)
SPO2 WEAK. (ΑΔΥΝΑΜΟ SPO2). TRY NASAL
SENSOR. (ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΡΙΝΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ.)
SPO2 WEAK. (ΑΔΥΝΑΜΟ SPO2). TRY
ADHESIVE SENSOR (ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ)
SPO2 WEAK. (ΑΔΥΝΑΜΟ SPO2). TRY USING
HEADBAND (ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΑΙΝΙΑ ΚΕΦΑΛΙΟΥ)
SPO2 WEAK. (ΑΔΥΝΑΜΟ SPO2). SENSOR TOO
COLD. (ΠΟΛΥ ΚΡΥΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ.)
SPO2 WEAK. (ΑΔΥΝΑΜΟ SPO2). CHECK
BANDAGE. (ΕΛΕΓΞΤΕ ΕΠΙΔΕΣΜΟ.)
SPO2 WEAK. (ΑΔΥΝΑΜΟ SPO2). NAIL
POLISH? (ΒΕΡΝΙΚΙ ΝΥΧΙΩΝ;)
SPO2 WEAK. (ΑΔΥΝΑΜΟ SPO2). SENSOR TOO
TIGHT? (ΠΟΛΥ ΣΦΙΧΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ;)
SPO2 WEAK DUE TO INTERFERENCE.
(ΑΔΥΝΑΜΟ SPO2 ΛΟΓΩ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ).
SPO2 WEAK. (ΑΔΥΝΑΜΟ SPO2). CLEAN
SENSOR SITE. (ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΣΗΜΕΙΟ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ)

Η μονάδα SpO2 ανιχνεύει αδύναμο παλμό και
προτείνει πιθανές αιτίες.

Αθόρυβες ενημερώσεις
Πίνακας 18 – Σιωπηλές ενημερώσεις

Μήνυμα

Περιγραφή

CO2 WARM UP (ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ
CO2)

Η μονάδα CO2 προετοιμάζεται για λειτουργία.

CO2 READY (CO2 ΕΤΟΙΜΟ)

Πριν από την πρώτη μέτρηση CO2, αφού συνδεθεί το
FilterLine™ και πριν ανιχνευθεί αναπνοή του ασθενούς, το
μήνυμα CO2 READY (CO2 ΕΤΟΙΜΟ) αντικαθιστά το μήνυμα CO2
WARM-UP (CO2 ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ).

CALIBRATION REQUIRED
(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ)

Η βαθμονόμηση CO2 έχει ήδη καθυστερήσει.

MAINTENANCE REQUIRED
(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ)

Η συντήρηση CO2 έχει ήδη καθυστερήσει.
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Περιγραφή

PERFORMING AUTOZERO
(ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ
ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ)

Η συσκευή παρακολούθησης εκτελεί αυτόματα μια βαθμονόμηση
μηδενικού σημείου.

USB DATA TRANSFER IN
PROGRESS (ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ USB ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)

Επικοινωνία δεδομένων USB σε εξέλιξη.

RS-232 DATA TRANSFER IN
PROGRESS* (ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ RS-232 ΣΕ
ΕΞΕΛΙΞΗ)

Επικοινωνία δεδομένων RS-232 σε εξέλιξη.

USB DATA TRANSFER ABORTED
(ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ USB
ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ)

Η επικοινωνία δεδομένων USB διακόπηκε.

RS-232 DATA TRANSFER
ABORTED (ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ RS-232
ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ)

Η επικοινωνία δεδομένων RS-232 διακόπηκε.

USB DEVICE FAILED (ΣΥΣΚΕΥΗ
USB ΑΠΕΤΥΧΕ)

Μια μονάδα USB συνδεδεμένη στο μόνιτορ απέτυχε.

REPORT TRANSFER COMPLETE
(ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ)

Η επικοινωνία δεδομένων ολοκληρώθηκε.

CO2 MONITORING HAS BEEN
OFF FOR HH:MM
(ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ CO2
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΙΑ
ΩΩ:ΛΛ)

Εμφανίζει τις ώρες και τα λεπτά κατά τη διάρκεια των οποίων
η αντλία παρέμεινε απενεργοποιημένη κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας PUMP OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ).

DEMO MODE - PRERECORDED
DATA (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ)

Εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας επίδειξης όταν δεν
εμφανίζεται κανένα άλλο μήνυμα.

SpO2 LOW ALARM LIMIT: XX
(ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ
SpO2: XX)

Εμφανίζεται εάν το όριο συναγερμού χαμηλού SpO2 είναι
ρυθμισμένο κάτω από 85%.

REMOTE SYSTEM CONNECTED*
(ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΝΔΕΘΗΚΕ)

Το Capnostream™20p είναι συνδεδεμένο σε ένα
απομακρυσμένο σύστημα. Αυτό το μήνυμα θα είναι παρόν μόνο
εάν ενεργοποιηθεί από τον κεντρικό υπολογιστή, και μπορεί να
έχει διαφορετική διατύπωση εάν έχει προγραμματιστεί έτσι από
τον κεντρικό υπολογιστή.

REMOTE SYSTEM
DISCONNECTED*
(ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΗΚΕ)

Το Capnostream™20p δεν είναι πλέον συνδεδεμένο σε ένα
απομακρυσμένο σύστημα. Αυτό το μήνυμα θα είναι παρόν μόνο
εάν ενεργοποιηθεί από τον κεντρικό υπολογιστή, και μπορεί να
έχει διαφορετική διατύπωση εάν έχει προγραμματιστεί έτσι από
τον κεντρικό υπολογιστή.

INCOMPATIBLE SOFTWARE
VERSION (ΑΣΥΜΒΑΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ)

Εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς προεπιλογών του
νοσοκομείου

NO FILE FOUND (ΔΕΝ
ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ ΑΡΧΕΙΟ)

Εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς προεπιλογών του
νοσοκομείου

A/hr REQUIRES 1 HOUR OF
DATA (ΤΟ A/hr ΑΠΑΙΤΕΙ 1 ΩΡΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) (εάν είναι
διαθέσιμο)

Η τιμή A/hr δεν εμφανίζεται, καθώς απαιτείται μία ώρα
δεδομένων για τον υπολογισμό αυτής της τιμής, και μία πλήρης
ώρα δεδομένων δεν είναι ακόμα διαθέσιμη.

ODI REQUIRES 1 HOUR OF DATA
(ΤΟ ODI ΑΠΑΙΤΕΙ 1 ΩΡΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) (εάν είναι
διαθέσιμο)

Η τιμή ODI δεν εμφανίζεται, καθώς απαιτείται μία ώρα
δεδομένων για τον υπολογισμό αυτής της τιμής, και μία πλήρης
ώρα δεδομένων δεν είναι ακόμα διαθέσιμη.
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Μήνυμα

Περιγραφή

CO2 STANDBY (ΑΝΑΜΟΝΗ CO2)

Η αναμονή CO2 έχει ενεργοποιηθεί.

SPO2 STANDBY (ΑΝΑΜΟΝΗ
SPO2)

Η αναμονή SpO2 έχει ενεργοποιηθεί.

NO BATTERY INSTALLED (ΧΩΡΙΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ)

Δεν έχει τοποθετηθεί μπαταρία στη συσκευή.

* Κατά τη χρήση με ένα απομακρυσμένο σύστημα, αυτό το μήνυμα μπορεί να εμφανίζεται με διαφορετική
διατύπωση εάν έχει προγραμματιστεί έτσι από τον κεντρικό υπολογιστή. Ο κεντρικός υπολογιστής μπορεί
επίσης να ενεργοποιήσει ένα μήνυμα που θα εμφανίζεται κατά τη διακοπή των επικοινωνιών.

Parameter Standby Mode (Λειτουργία αναμονής παραμέτρων)
Υπάρχει μια επιλογή να τίθεται η συσκευή παρακολούθησης σε ξεχωριστή λειτουργία αναμονής παραμέτρων
για καπνογραφία και για παλμική οξυμετρία. Όταν το σύστημα βρίσκεται σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας,
ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει την αναμονή παραμέτρων, όπως απαιτείται. Σκοπός αυτής της επιλογής
είναι να επιτρέψει μια κατάσταση στην οποία η συσκευή θα εκδηλώνει συναγερμό όταν μια γραμμή
δειγματοληψίας/αισθητήρας αποσυνδεθεί από τη συσκευή, αλλά ο χρήστης θα μπορεί να απενεργοποιεί αυτήν
την επιλογή όπως επιθυμεί.
Οι επιλογές έχουν ως εξής:

Default (Προεπιλογή):
Standard Monitoring
(Τυπική
παρακολούθηση)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1
Στις προεπιλογές
νοσοκομείου

Συνεχίστε την τυπική παρακολούθηση:
Κατά την αποσύνδεση της γραμμής
δειγματοληψίας C02 ή του αισθητήρα
Sp02 μήνυμα στην οθόνη μόνο και
κατά την αποσύνδεση του αισθητήρα
Sp02 από τον ασθενή, ηχητικός
συναγερμός μεσαίας
προτεραιότητας και μήνυμα στην
οθόνη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2
Ενεργοποιήστε πιέζοντας
για 2 δευτερόλεπτα το
πλήκτρο σίγασης
συναγερμού στην πρόσθια
πλευρά του μόνιτορ

Μη ενεργοποίηση
της αναμονής
παραμέτρων για
καπνογραφία:
Κατά την
αποσύνδεση της
γραμμής
δειγματοληψίας
C02, ηχητικός
συναγερμός και
μήνυμα στην
οθόνη

Ενεργοποιήστε την
αναμονή παραμέτρων

Ενεργοποίηση της
αναμονής
παραμέτρων για
καπνογραφία: Κατά
την αποσύνδεση
της γραμμής
δειγματοληψίας
C02, μήνυμα στην
οθόνη μόνο

Μη ενεργοποίηση
της αναμονής
παραμέτρων για
παλμική οξυμετρία:
Κατά την
αποσύνδεση του
αισθητήρα Sp02
από τη συσκευή ή
τον ασθενή,
ηχητικός
συναγερμός και
μήνυμα στην
οθόνη

Ενεργοποίηση της
αναμονής
παραμέτρων για
παλμική οξυμετρία:
Κατά την
αποσύνδεση του
αισθητήρα Sp02
από τη συσκευή ή
τον ασθενή,
μήνυμα στην
οθόνη μόνο

Στον τυπικό τρόπο λειτουργίας (όταν η λειτουργία αναμονής παραμέτρων δεν είναι ενεργοποιημένη),
η αφαίρεση ενός FilterLine™ ή αισθητήρα/καλωδίου επέκτασης SpO2 από τη συσκευή θα προκαλέσει την
εμφάνιση ενός μηνύματος στην οθόνη (FILTERLINE DISCONNECTED (FILTERLINE ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΗΚΕ)
ή SpO2 SENSOR DISCONNECTED (ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ SpO2 ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΗΚΕ), ανάλογα με την
περίπτωση) αλλά δεν θα ηχούν συναγερμοί. Η αφαίρεση του αισθητήρα SpO2 από τον ασθενή θα
ενεργοποιήσει έναν ηχητικό συναγερμό και ένα μήνυμα στην οθόνη. Κατά προεπιλογή, η λειτουργία αναμονής
παραμέτρων είναι απενεργοποιημένη.
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Όταν η λειτουργία αναμονής παραμέτρων είναι ενεργοποιημένη, αφού ένα FilterLine™ έχει συνδεθεί και στη
συνέχεια αφαιρεθεί από τη συσκευή, θα ηχήσει ένας συναγερμός μεσαίας προτεραιότητας FILTERLINE
DISCONNECTED (FILTERLINE ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΗΚΕ). Ομοίως, αφού ένας αισθητήρας/καλώδιο επέκτασης
παλμικής οξυμετρίας συνδεθεί και στη συνέχεια αποσυνδεθεί από τη συσκευή, θα ηχήσει ένας συναγερμός
μεσαίας προτεραιότητας SPO2 SENSOR DISCONNECTED (ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ SPO2 ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΗΚΕ).
Ο σκοπός αυτού του συναγερμού είναι να αποτρέψει τη μη εξουσιοδοτημένη αποσύνδεση ενός αισθητήρα
FilterLine™/SpO2 από τη συσκευή, ίσως από τους ασθενείς ή επισκέπτες των ασθενών.
Όταν η λειτουργία αναμονής παραμέτρων είναι ενεργοποιημένη, η αφαίρεση του αισθητήρα SpO2 από τον
ασθενή θα ενεργοποιήσει έναν ηχητικό συναγερμό και ένα μήνυμα στην οθόνη, όπως και στον τυπικό τρόπο
λειτουργίας.
Η λειτουργία αναμονής παραμέτρων μπορεί να ενεργοποιηθεί με είσοδο στο SYSTEM>SERVICE
(ΣΥΣΤΗΜΑ - ΣΕΡΒΙΣ)>Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης σέρβις >INST DEFAULTS>MONITOR
(ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΜΟΝΙΤΟΡ)>Αλλαγή PARAMETER STANDBY MODE
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ) σε ENABLED (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ). Επιστρέψτε στην
αρχική οθόνη κάνοντας κλικ στο BACK>BACK>HOME (ΠΙΣΩ> ΠΙΣΩ>ΑΡΧΙΚΗ).
Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν καταστάσεις στις οποίες ο κλινικός ιατρός επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τη
λειτουργία αναμονής παραμέτρων, αλλά δεν επιθυμεί να ηχούν αυτοί οι συναγερμοί, είτε για ένα
αποσυνδεδεμένο FilterLine™ ή έναν αισθητήρα SpO2, διότι έχει εξουσιοδοτήσει την αποσύνδεση. Για τις
καταστάσεις αυτές, το μόνιτορ παρέχει μια επιλογή να θέσει μία ή και τις δύο παραμέτρους σε αναμονή ενόσω
λαμβάνουν χώρα αυτές οι δραστηριότητες.
Αφού η λειτουργία αναμονής παραμέτρων ενεργοποιηθεί υπό τις προεπιλογές του νοσοκομείου, μπορεί να
καταστεί ενεργή ως εξής:
1. Αφαιρέστε το FilterLine™ ή/και τον αισθητήρα SpO2 από τη συσκευή ή αφαιρέστε τον αισθητήρα SpO2
από τον ασθενή.
Σημείωση:

Η λειτουργία αναμονής παραμέτρων καπνογραφίας μπορεί να καταστεί ενεργή μόνο εάν
εκδηλώνεται τη δεδομένη στιγμή ο συναγερμός FilterLine™ Disconnected (Filterline™
αποσυνδέθηκε), ή εάν δεν έχει ακόμα συνδεθεί ένα FilterLine™ στη συσκευή, από το
χρόνο ενεργοποίησής της. Ομοίως, η λειτουργία αναμονής παραμέτρων παλμικής
οξυμετρίας μπορεί να προσπελαστεί μόνο εάν εκδηλώνεται τη δεδομένη στιγμή ο
συναγερμός SpO2 Sensor Disconnected (Αισθητήρας SpO2 αποσυνδέθηκε) ή ο
συναγερμός SpO2 Sensor Not on Patient (Δεν υπάρχει αισθητήρας SpO2 στον ασθενή), ή
εάν δεν έχει ακόμα συνδεθεί στη συσκευή ένας αισθητήρας SpO2 ή ανιχνευθεί σφυγμός,
από το χρόνο ενεργοποίησής της.

Σημείωση:

Η λειτουργία αναμονής παραμέτρων καπνογραφίας δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί εάν το
μόνιτορ παρακολουθεί τη δεδομένη στιγμή έναν ασθενή με καπνογραφία. Ομοίως, η
λειτουργία αναμονής παραμέτρων παλμικής οξυμετρίας δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί εάν
το μόνιτορ παρακολουθεί τη δεδομένη στιγμή έναν ασθενή με παλμική οξυμετρία.

2. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναμονής παραμέτρων, πατήστε το κουμπί σίγασης συναγερμών στο
κάτω μέρος του εμπρόσθιου πίνακα (
) για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο. Ένα νέο μήνυμα CO2
STANDBY (ΑΝΑΜΟΝΗ CO2) ή/και SPO2 STANDBY (ΑΝΑΜΟΝΗ SPO2) (όπως απαιτείται) θα
εμφανιστεί τώρα στην περιοχή κυματομορφών (εάν η περιοχή κυματομορφών είναι διαθέσιμη) και στην
περιοχή μηνυμάτων. (Αυτό γίνεται επιπροσθέτως στους συναγερμούς FILTERLINE DISCONNECTED
(FILTERLINE ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΗΚΕ) ή SPO2 SENSOR DISCONNECTED (ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ SPO2
ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΗΚΕ) ή SpO2 SENSOR NOT ON PATIENT (ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ SpO2
ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ), ανάλογα με την περίπτωση, οι οποίοι θα συνεχίσουν να εμφανίζονται στις περιοχές
κυματομορφών και μηνυμάτων.)
Σημείωση:
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Ένα σύντομο πάτημα στο κουμπί σίγασης συναγερμών θα εξακολουθεί να απενεργοποιεί
τους ηχητικούς συναγερμούς (για 2 λεπτά), όπως προηγουμένως.
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Parameter Standby Mode (Λειτουργία αναμονής παραμέτρων)

3. Όταν ενεργοποιηθεί η αναμονή παραμέτρων, συμβαίνουν τα ακόλουθα: Στη λειτουργία αυτή, οι συναγερμοί
CO2 ή/και SpO2 δεν υπάρχουν, επομένως δεν θα λαμβάνουν χώρα ηχητικοί συναγερμοί, το κίτρινο LED που
αναβοσβήνει στην πρόσθια πλευρά του Capnostream™20p, η αποθήκευση αυτών των συναγερμών με
οποιαδήποτε μέθοδο αποθήκευσης δεδομένων, ούτε η μεταφορά αυτών των συναγερμών σε κεντρικούς
σταθμούς, ενδείξεις κλήσης νοσοκόμας κλπ.
4. Για την πρόσβαση και των δύο λειτουργιών αναμονής παραμέτρων ταυτόχρονα, η εισαγωγή τους θα πρέπει
να γίνεται μεμονωμένα κάθε φορά, ή πατήστε το πλήκτρο σίγασης συναγερμών (
) ενώ το FilterLine™
είναι αποσυνδεδεμένο και ο αισθητήρας SpO2 δεν είναι συνδεδεμένος σε έναν ασθενή ή συσκευή, για
εισαγωγή και των δύο ταυτόχρονα.
Για έξοδο από τη λειτουργία αναμονής παραμέτρων καπνογραφίας, επανασυνδέστε ένα FilterLine™. Για έξοδο
από τη λειτουργία αναμονής παραμέτρων παλμικής οξυμετρίας, επανασυνδέστε τον αισθητήρα SpO2 στον
ασθενή και τη συσκευή. (Επομένως, εάν ο χρήστης δεν γνωρίζει ότι το μόνιτορ βρίσκεται στη λειτουργία
αναμονής παραμέτρων, απλά και μόνο η επανασύνδεση ενός FilterLine™ στο μόνιτορ ή ενός αισθητήρα SpO2
στον ασθενή θα προκαλέσει έξοδο του μόνιτορ από τη λειτουργία αναμονής παραμέτρων και συνέχιση της
παρακολούθησης.)
Πίνακας 19 – Μήνυμα και κατάσταση συναγερμού κατά τη διάρκεια διαφορετικών περιπτώσεων αναμονής
παραμέτρων

Λειτουργία

Κατάσταση όταν η
λειτουργία αναμονής
παραμέτρων είναι
απενεργοποιημένη

Κατάσταση όταν η
λειτουργία αναμονής
παραμέτρων είναι
ενεργοποιημένη αλλά
όχι σε λειτουργία

Κατάσταση όταν η
λειτουργία αναμονής
παραμέτρων είναι
ενεργοποιημένη και η
αναμονή παραμέτρων είναι
σε λειτουργία

Μήνυμα επί της οθόνης
FilterLine™ Disconnected
(Filterline™ αποσυνδέθηκε)
(από τη συσκευή) / Μήνυμα
επί της οθόνης SpO2 Sensor
Disconnected (Αισθητήρας
SpO2 αποσυνδέθηκε) (από
τη συσκευή)

Ναι

Ναι

Ναι

Συναγερμός FilterLine™
Disconnected (Αποσύνδεση
FilterLine™) (από τη
συσκευή) / Συναγερμός SpO2
Sensor Disconnected
(Αποσύνδεση αισθητήρα
SpO2) (από τη συσκευή)

Όχι

Ναι

Όχι

Ηχητικός συναγερμός
μεσαίας προτεραιότητας
SpO2 Sensor Not on Patient
(Δεν υπάρχει αισθητήρας
SpO2 στον ασθενή)

Ναι

Ναι

Όχι

Μήνυμα επί της οθόνης SpO2
Sensor Not on Patient (Δεν
υπάρχει αισθητήρας SpO2
στον ασθενή)

Ναι

Ναι

Ναι

Μήνυμα CO2 Standby
(Αναμονή CO2) / Μήνυμα
SpO2 Standby (Αναμονή
SpO2)

Όχι

Όχι

Ναι

Συναγερμοί υψηλής
προτεραιότητας (ασθενούς)

Ναι

Ναι

Όχι (για την παράμετρο σε
αναμονή)

Φορητός παρακλίνιος καπνογράφος/παλμικό οξύμετρο

91

Σίγαση συναγερμών

Λειτουργία

Κατάσταση όταν η
λειτουργία αναμονής
παραμέτρων είναι
απενεργοποιημένη

Κατάσταση όταν η
λειτουργία αναμονής
παραμέτρων είναι
ενεργοποιημένη αλλά
όχι σε λειτουργία

Κατάσταση όταν η
λειτουργία αναμονής
παραμέτρων είναι
ενεργοποιημένη και η
αναμονή παραμέτρων είναι
σε λειτουργία

Κόκκινο και κίτρινο LED που
αναβοσβήνει στην πρόσθια
πλευρά του
Capnostream™20p κατά τη
διάρκεια συναγερμών υψηλής
προτεραιότητας (ασθενούς)

Ναι

Ναι

Όχι, για την παράμετρο σε
αναμονή (εφόσον συναγερμοί
υψηλής προτεραιότητας
[ασθενούς] που σχετίζονται με
την παράμετρο σε αναμονή δεν
υπάρχουν στην περίπτωση αυτή)

Αποθήκευση ή μεταφορά σε
απομακρυσμένους σταθμούς
συναγερμών υψηλής
προτεραιότητας (ασθενούς)

Ναι

Ναι

Όχι, για την παράμετρο σε
αναμονή (εφόσον συναγερμοί
υψηλής προτεραιότητας
[ασθενούς] που σχετίζονται με
την παράμετρο σε αναμονή δεν
υπάρχουν στην περίπτωση αυτή)

Σίγαση συναγερμών
Για την προσωρινή σίγαση/απενεργοποίηση ενός συναγερμού, πατήστε το κουμπί σίγασης συναγερμού:

.

Όταν πατηθεί το κουμπί σίγασης συναγερμού, όλοι οι ηχητικοί συναγερμοί σιγάζονται για 2 λεπτά. Αυτό
περιλαμβάνει και τους δύο συναγερμούς που ηχούσαν ήδη και επίσης τους συναγερμούς που μπορεί να
εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου των 2 λεπτών. Η σίγαση συναγερμών 2 λεπτών μπορεί να ακυρωθεί
με ένα δεύτερο πάτημα του κουμπιού σίγασης συναγερμών.
Οι οπτικοί συναγερμοί εξακολουθούν να είναι παρόντες. Ενόσω η περίοδος σίγασης συναγερμού είναι ενεργή,
εμφανίζεται στην οθόνη ένα σύμβολο κουδουνιού διαγεγραμμένης με διακεκομμένες γραμμές (
). Ένα
σύμβολο κουδουνιού διαγεγραμμένης με συνεχόμενες γραμμές ( ) εμφανίζεται εάν οι ηχητικοί συναγερμοί
είναι μόνιμα απενεργοποιημένοι στις ρυθμίσεις του νοσοκομείου.
Εάν η μόνιμη σίγαση συναγερμών έχει ρυθμιστεί στις προεπιλογές του νοσοκομείου [κάνοντας κλικ στο
SYSTEM>SERVICE>Input Service password>INST DEFAULTS>AUDIO ALARM VOLUME >AUDIO
OFF (ΣΥΣΤΗΜΑ - ΣΕΡΒΙΣ - Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης σέρβις - ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ - ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΗΧΟΥ), βλ. Αλλαγή των προεπιλογών
νοσοκομείου στη σελ. 147), αυτό το κουμπί σίγασης συναγερμών ( ) δεν ρυθμίζει την προσωρινή σίγαση
συναγερμών. Αντ' αυτού, ενώ η μόνιμη σίγαση συναγερμών έχει ρυθμιστεί στις προεπιλογές του νοσοκομείου,
αυτό το κουμπί δεν επηρεάζει τη σίγαση των συναγερμών - θα εκπέμψει έναν ήχο εσφαλμένου πατήματος
πλήκτρου αν πατηθεί. Όταν έχει οριστεί η μόνιμη σίγαση των συναγερμών, το εικονίδιο με το κουδούνι ( )
θα αναβοσβήνει περιοδικά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην σιγάσετε τους ηχητικούς συναγερμούς μέχρι να επαληθεύσετε ότι ο ασθενής
παρακολουθείται με άλλα μέσα.

Αλλαγή των ορίων συναγερμού
Τα όρια συναγερμού διαφέρουν για ενήλικες/παιδιατρικούς (για ενήλικες και όλους τους παιδιατρικούς
ασθενείς) και για βρεφικούς/νεογνικούς ασθενείς. Κάθε σύνολο συναγερμών ρυθμίζεται ξεχωριστά.
Τα όρια συναγερμού μπορούν να αλλάξουν για τους υψηλής προτεραιότητας συναγερμούς ασθενών (επείγοντες
συναγερμοί) και τους συναγερμούς προσοχής στην οθόνη Alarm Limits (Όρια συναγερμού). Η πρόσβαση στην
οθόνη Alarm Limits (Όρια συναγερμού) γίνεται από την οθόνη Alarm Review (Ανασκόπηση συναγερμών).
Στην οθόνη Alarm Limits (Όρια συναγερμού), οι συναγερμοί προσοχής μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να
απενεργοποιηθούν. [Εάν οι συναγερμοί προσοχής είναι απενεργοποιημένοι, οι τιμές στη στήλη Caution Alarm
(Συναγερμός προσοχής) θα είναι σκιασμένες.] Μπορεί επίσης να γίνει επαναφορά των ορίων στις
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προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του νοσοκομείου, χρησιμοποιώντας το κουμπί DEFAULT RESET (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΩΝ) στην οθόνη.
Σημείωση:

Σε περιβάλλον με υψηλό υψόμετρο, οι τιμές EtCO2 μπορεί να είναι χαμηλότερες από τις
τιμές που παρατηρούνται στο επίπεδο της θάλασσας, όπως περιγράφεται από το νόμο
του Dalton για τις μερικές πιέσεις. Όταν το μόνιτορ χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με
υψηλό υψόμετρο, συνιστάται να εξετάσετε την προσαρμογή των ρυθμίσεων συναγερμού
EtCO2 ανάλογα.

Εικόνα 30 – Οθόνη ορίων συναγερμού

 ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΑ ΟΡΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ:
1. Ανοίξτε την οθόνη Alarm Limits (Όρια συναγερμού) επιλέγοντας το κουμπί ALARM LIMITS (ΟΡΙΑ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ) στη γραμμή μενού στο κάτω μέρος της οθόνη Alarm Review (Ανασκόπηση συναγερμών).
2. Για να τροποποιήσετε μια ρύθμιση, κάντε κύλιση στη μεμονωμένη ρύθμιση ορίου χρησιμοποιώντας το
κουμπί ελέγχου. Κάντε κλικ στο κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε τη συγκεκριμένη ρύθμιση, και στη
συνέχεια περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε μια νέα τιμή. Κάντε κλικ στο κουμπί ελέγχου
ξανά για να ρυθμίσετε τη νέα τιμή.
3. Για να ενεργοποιήσετε τους συναγερμούς προσοχής, κάντε κλικ στο κουμπί CAUTION ENABLE
(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗΣ) στην οθόνη, χρησιμοποιώντας το κουμπί ελέγχου.
Οι τιμές ορίων των συναγερμών προσοχής θα γίνουν τώρα ενεργές, και μπορούν να αλλάξουν σε αυτήν την
οθόνη με τον ίδιο τρόπο όπως και τα όρια των υψηλής προτεραιότητας (επειγόντων) συναγερμών ασθενών.
Το κουμπί CAUTION ENABLE (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗΣ) θα δείχνει CAUTION
DISABLE (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗΣ) όταν οι συναγερμοί προσοχής είναι
ενεργοποιημένοι, και κάνοντας κλικ στο κουμπί CAUTION DISABLE (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗΣ) απενεργοποιούνται οι συναγερμοί προσοχής.
4. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε HOME (ΑΡΧΙΚΗ) και κάντε κλικ με το κουμπί
ελέγχου ξανά για επιστροφή στην αρχική οθόνη.
Η αλλαγή του άνω ορίου συναγερμού προς το κάτω όριο συναγερμού θα αναγκάσει το κάτω όριο συναγερμού
να μετακινηθεί προς τα κάτω εάν είναι απαραίτητο, προκειμένου να διατηρηθεί διαφορά τουλάχιστον 5
μονάδων μεταξύ του άνω και του κάτω ορίου συναγερμού. Αυτός ο τύπος προσαρμογής κάνει το κάτω όριο
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συναγερμού να αλλάξει επίσης χρώμα, έτσι ώστε να είναι φανερό ότι είναι ενεργό. Ομοίως, εάν αλλάξετε το
κάτω όριο συναγερμού προς το άνω όριο συναγερμού, το άνω όριο συναγερμού θα αναγκαστεί να μετακινηθεί
προς τα πάνω, εάν είναι απαραίτητο, προκειμένου να διατηρηθεί διαφορά τουλάχιστον 5 μονάδων μεταξύ του
άνω και του κάτω ορίου συναγερμού. Αυτός ο τύπος προσαρμογής κάνει το άνω όριο συναγερμού να αλλάξει
επίσης χρώμα, έτσι ώστε να είναι φανερό ότι είναι ενεργό.
Ο συναγερμός θα ενεργοποιηθεί εάν η τιμή ξεπεράσει το άνω ή το κάτω όριο, και όχι εάν η τιμή φθάσει απλά
στο όριο.
Τα όρια συναγερμού επανέρχονται στις εργοστασιακές προεπιλογές τους όταν απενεργοποιείται η τροφοδοσία
του συστήματος. Για να μονιμοποιήσετε τις αλλαγές, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία σέρβις για να αλλάξετε τις
ρυθμίσεις του νοσοκομείου για τα όρια συναγερμού (βλ. Προεπιλογές νοσοκομείου στη σελ. 147).
Σημείωση:

Ενδέχεται να υπάρξει κίνδυνος αν χρησιμοποιηθούν διαφορετικές προρυθμίσεις
συναγερμών για τον ίδιο ή διαφορετικό εξοπλισμό σε ένα χώρο περίθαλψης.

Σημείωση:

Όταν το όριο συναγερμού SpO2 είναι ρυθμισμένο κάτω από το 85%, το μήνυμα SpO2
LOW ALARM LIMIT: xx (ΚΑΤΩ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ SpO2: xx) θα εμφανιστεί στην
περιοχή κεφαλίδας, υποδεικνύοντας το επίπεδο του ορίου SPO2 LOW alarm
(ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΧΑΜΗΛΟΥ SPO2).

Έλεγχος ρυθμίσεων συναγερμών
Για να ελέγξετε το συναγερμό NO BREATH (ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΝΟΗ), αποκτήστε μια προβολή φυσιολογικής
αναπνοής στη συσκευή. Όταν εμφανιστεί φυσιολογική αναπνοή, αφαιρέστε τη γραμμή δειγματοληψίας από το
στόμα του ασθενούς για να δημιουργήσετε μια κατάσταση απουσίας αναπνοής. Η συσκευή θα πρέπει τότε να
εμφανίσει ένα συναγερμό NO BREATH (ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΝΟΗ).
Για να ελέγξετε το συναγερμό παλμικής οξυμετρίας SENSOR NOT ON PATIENT (ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ), αποκτήστε μια προβολή των τιμών SpO2 στο μόνιτορ. Όταν εμφανιστούν οι
τιμές SpO2, αφαιρέστε τον αισθητήρα από τον εξεταζόμενο για να δημιουργήσετε μια κατάσταση SENSOR
NOT ON PATIENT (ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ). Το μόνιτορ θα πρέπει τότε να
εμφανίσει ένα συναγερμό SENSOR NOT ON PATIENT (ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ).

Συναγερμοί SpO2 και SatSeconds
Το Capnostream™20p χρησιμοποιεί την τεχνολογία SatSeconds της Nellcor™ για να βοηθήσει στη μείωση του
αριθμού και της συχνότητας των ψευδών συναγερμών SpO2. Η τεχνολογία λειτουργεί με τα κόκκινα όρια
επείγοντος συναγερμού SpO2 και όχι με τα κίτρινα όρια προσοχής.
Κατά την παρακολούθηση του άνω και κάτω ορίου συναγερμού για κορεσμό οξυγόνου, ενεργοποιείται ένας
ηχητικός συναγερμός όταν παραβιαστεί ένα από αυτά τα όρια κατά μόλις μία ποσοστιαία μονάδα. Στην
παραδοσιακή διαχείριση συναγερμών, όποτε το επίπεδο %SpO2 ξεπερνά το όριο συναγερμού, ο συναγερμός
ηχεί κάθε φορά που γίνεται υπέρβαση του ορίου.
Εάν δεν είναι επιθυμητοί τέτοιοι συχνοί συναγερμοί, αυτοί μπορούν να αποφευχθούν χρησιμοποιώντας την
τεχνική SatSeconds που αναπτύχθηκε από τη Nellcor™. Χρησιμοποιώντας αυτήν την τεχνική, τα άνω και κάτω
όρια των συναγερμών ρυθμίζονται με τον ίδιο τρόπο που ρυθμίζονται και στην παραδοσιακή διαχείριση
συναγερμών. Μπορεί επίσης να ρυθμιστεί ένα όριο SatSeconds, προκειμένου να παράγεται συναγερμός
λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο την υπέρβαση του ορίου συναγερμού %SpO2, αλλά επίσης και το χρόνο κατά τον
οποίο η ένδειξη %SpO2 του ασθενούς βρίσκεται πάνω ή κάτω από το όριο.
Η μέθοδος υπολογισμού έχει ως εξής:
Το SatSeconds υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των ποσοστιαίων μονάδων που το %SpO2
βρίσκεται εκτός του ορίου συναγερμού επί τον αριθμό των δευτερολέπτων που το επίπεδο %SpO2 παραμένει
εκτός αυτού του ορίου. Αυτό μπορεί να διατυπωθεί ως εξίσωση:
Μονάδες x Δευτερόλεπτα = SatSeconds
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Όπου:
Μονάδες = ποσοστιαίες μονάδες %SpO2 εκτός του ορίου
Δευτερόλεπτα = αριθμός των δευτερολέπτων που το %SpO2 παραμένει σε αυτό το σημείο εκτός
του ορίου.
Ο χρόνος ανταπόκρισης συναγερμού, θεωρώντας ένα όριο SatSeconds ρυθμισμένο στα 50 και το όριο
συναγερμού SpO2 LOW (ΧΑΜΗΛΟ SpO2) ρυθμισμένο στα 90, περιγράφεται και παρουσιάζεται παρακάτω.
Στο παράδειγμα αυτό, το επίπεδο %SpO2 πέφτει στο 88 (2 μονάδες) και παραμένει εκεί για μια περίοδο
2 δευτερολέπτων (2 μονάδες x 2 δευτερόλεπτα = 4 SatSeconds).
Το %SpO2 στη συνέχεια πέφτει στο 86 για 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια στο 84 για 6 δευτερόλεπτα.
Τα SatSeconds που προκύπτουν είναι:
%SpO2 Δευτερόλεπτα SatSeconds
2

x

2

=

4

4

x

3

=

12

6

x

6

=

36

Σύνολο SatSeconds = 52
Μετά από περίπου 10,9 δευτερόλεπτα, θα ηχήσει ο συναγερμός SpO2, διότι θα έχουν ξεπεραστεί τα
50 SatSeconds (προσέξτε το βέλος στην εικόνα παρακάτω).

Τα επίπεδα κορεσμού μπορεί να κυμαίνονται αντί να παραμένουν σταθερά για μια περίοδο αρκετών
δευτερολέπτων. Συχνά, τα επίπεδα %SpO2 μπορεί να κυμαίνονται πάνω και κάτω από το όριο συναγερμού και
να εισέρχονται στο εύρος μη συναγερμού πολλές φορές.
Κατά τη διάρκεια αυτών των διακυμάνσεων, το Capnostream™20p ενσωματώνει τον αριθμό των μονάδων
%SpO2, τόσο θετικών όσο και αρνητικών, μέχρι να επιτευχθεί το όριο SatSeconds (χρονική ρύθμιση
SatSeconds), ή το επίπεδο %SpO2 να επιστρέψει εντός του φυσιολογικού εύρους και να παραμείνει εκεί.
Προβολή συναγερμού SatSeconds
Τα SatSeconds εμφανίζονται στην περιοχή εμφάνισης SpO2 στην οθόνη του μόνιτορ. Όταν η λειτουργία
SatSeconds είναι ενεργοποιημένη και η ένδειξη SpO2 βρίσκεται κάτω από το ελάχιστο, θα ξεκινήσει ο μετρητής
SatSeconds. Εάν επιτευχθεί το όριο SatSeconds, παράγεται ηχητικός συναγερμός και η εμφανιζόμενη
αριθμητική τιμή %SpO2 αναβοσβήνει. Όπως και με την τυπική διαχείριση συναγερμών, ο ηχητικός συναγερμός
μπορεί να σιγαστεί πατώντας το κουμπί ALARM SILENCE (ΣΙΓΑΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ) (

).

Όρια συναγερμού - Εργοστασιακές προεπιλογές
Τις εργοστασιακές προεπιλογές για τα όρια συναγερμού ενηλίκων και νεογνών παραθέτει ο Πίνακας 32 –
Εργοστασιακές προεπιλογές ορίων συναγερμών/ενδείξεων στη σελ. 151.
Οι συναγερμοί προσοχής είναι απενεργοποιημένοι κατά προεπιλογή.

Φορητός παρακλίνιος καπνογράφος/παλμικό οξύμετρο

95

Εισαγωγή

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

Κεφάλαιο 10

Χρήση των τάσεων
Εισαγωγή
Οι οθόνες προβολής τάσεων
Οθόνη προβολής γραφημάτων τάσεων
Οθόνη προβολής πινάκων τάσεων
Επιλογή παραμέτρων τάσεων
Σημαντικές σημειώσεις σχετικά με τις εκθέσεις τάσεων
Συγκεκριμένα συμβάντα όπως φαίνονται στα δεδομένα τάσεων
Χρήση της οθόνης γραφημάτων τάσεων για την παρακολούθηση ασθενών
Εκτύπωση των δεδομένων τάσεων
Διαγραφή της μνήμης τάσεων
Διαμόρφωση τάσεων

Εισαγωγή
Το Capnostream™20p αποθηκεύει δεδομένα ασθενών που παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το
ιστορικό του ασθενούς κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης.
Οι προβολές τάσεων επιτρέπουν μια επισκόπηση του ιστορικού του ασθενούς ως μέρος της ιατρικής ανάλυσης
για να διευκολυνθεί η αξιολόγηση του ασθενούς.
Το νοσοκομείο μπορεί να καθορίσει την αποθήκευση τάσεων να είναι: 12 ώρες δεδομένων σε ανάλυση των
5 δευτερολέπτων, 24 ώρες δεδομένων σε ανάλυση των 10 δευτερολέπτων, ή 72 ώρες δεδομένων σε ανάλυση
των 30 δευτερολέπτων. Μόλις τα περιεχόμενα τάσεων φθάσουν στη μέγιστη χωρητικότητα, τα νέα δεδομένα θα
αντικαταστήσουν τα δεδομένα που καταγράφηκαν κατά την έναρξη αποθήκευσης δεδομένων τάσεων.
Τα δεδομένα τάσεων αποθηκεύουν τις ακόλουθες παραμέτρους:

•
•
•

Ώρα, ημερομηνία, etCO2, RR, SpO2, PR, IPI (όπου αρμόζει)

•
•

Σημειωτές συμβάντων που εισάγονται από το χρήστη, μαζί με οποιαδήποτε ετικέτα συμβάντος.

•

Αριθμό συμβάντων συναγερμού (για όλους τους κόκκινους επείγοντες συναγερμούς υψηλής
προτεραιότητας και τους κίτρινους συναγερμούς προσοχής)

Κόκκινοι επείγοντες συναγερμοί υψηλής προτεραιότητας και κίτρινοι συναγερμοί προσοχής
Συμβάντα που προέρχονται από τον εξοπλισμό, όπως CLEARING FILTERLINE
(ΕΚΚΕΝΩΣΗ FILTERLINE) ή άλλα μηνύματα που σχετίζονται με το μόνιτορ.
Σημειωτή CASE START (ΕΝΑΡΞΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ) που υποδεικνύει την έναρξη της
περίπτωσης

Παρακαλούμε προσέξτε ότι τα A/hr και ODI (ακόμα και αν είναι διαθέσιμα) δεν εμφανίζονται στις οθόνες
τάσεων ή στις εκτυπώσεις. Τα A/hr και ODI καταγράφονται, και μπορούν να προβληθούν, στην οθόνη Apnea
and O2 Desaturation Report (Έκθεση άπνοιας και αποκορεσμού O2) και στην εκτύπωση. Για περισσότερες
λεπτομέρειες, βλ. Έκθεση άπνοιας και αποκορεσμού O2 στη σελ. 108.
Σημείωση:

Η λήψη πληροφοριών τάσεων σε μια συσκευή USB πριν από τον τερματισμό λειτουργίας
ή πριν από τη λήξη μιας περίπτωσης ασθενούς συνιστάται ιδιαίτερα για να εξασφαλιστεί η
δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων των τάσεων.

Η αλλαγή της ανάλυσης του πόσο συχνά αποθηκεύονται τα δεδομένα μπορεί να γίνει στην οθόνη Institutional
Defaults (Προεπιλογές νοσοκομείου) μόνο (βλ. Προεπιλογές νοσοκομείου στη σελ. 147).
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Σημείωση:

Η αλλαγή της ρύθμισης ανάλυσης θα απαλείψει τα δεδομένα τάσεων που έχουν
προηγουμένως αποθηκευθεί στη μνήμη.

Τα δεδομένα τάσεων μπορούν να προβληθούν στο μόνιτορ, να εκτυπωθούν και να ληφθούν μέσω μιας
σύνδεσης RS-232 ή μιας μονάδας μνήμης USB flash για μεταφορά σε έναν υπολογιστή για περαιτέρω ανάλυση.
Αν θέλετε να ανατρέξετε σε αυτά τα δεδομένα σε μεταγενέστερη ημερομηνία, συνιστάται να κάνετε λήψη των
δεδομένων των τάσεων πριν τερματιστεί η λειτουργία του μόνιτορ, για να εξασφαλίσετε τη δημιουργία
αντιγράφων ασφαλείας.
Εάν ο ασθενής πρόκειται να παρακολουθείται για μεγαλύτερη χρονική περίοδο από ό,τι μπορεί να αποθηκευθεί
στη μνήμη του μόνιτορ, συνιστάται να κάνετε τακτική λήψη των δεδομένων ασθενούς χρησιμοποιώντας τη
διασύνδεση USB όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 12 Λήψη δεδομένων ασθενούς στη σελ. 120.

Οι οθόνες προβολής τάσεων
Τα δεδομένα τάσεων εμφανίζονται σε δύο διαφορετικές μορφές: γραφικών και πίνακα. Η οθόνη Graphical
Trend (Γραφήματα τάσεων) επιτρέπει την προβολή των δεδομένων ασθενούς για μεγαλύτερη χρονική κλίμακα
(2, 4 ή 12 ώρες ταυτόχρονα) και την κύλιση στα δεδομένα σε αναζήτηση μοτίβων, συγκεκριμένων συμβάντων
ή συναγερμών.
Όταν έχετε εντοπίσει τα δεδομένα ενδιαφέροντος, μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση στο συγκεκριμένο συμβάν,
ή να εξετάσετε τα μηνύματα και τα δεδομένα χρησιμοποιώντας την οθόνη Tabular Trend (Πίνακες τάσεων).
Οι πίνακες τάσεων παρουσιάζουν τα δεδομένα σε μια ευανάγνωστη μορφή πίνακα.
Για να αλλάξετε τη σειρά των εμφανιζόμενων παραμέτρων στις οθόνες τάσεων, βλ. Αλλαγή της σειράς των
παραμέτρων στην οθόνη τάσεων στη σελ. 153.

Οθόνη προβολής γραφημάτων τάσεων
 ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ:
1. Από την αρχική οθόνη, χρησιμοποιήστε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε TREND (ΤΑΣΕΙΣ) από τα
προγραμματιζόμενα κουμπιά στη γραμμή μενού στο κάτω μέρος της οθόνης. Εμφανίζεται η οθόνη
Graphical Trend (Γραφήματα τάσεων), που φαίνεται στην Εικόνα 31 – Προβολή γραφημάτων τάσεων,
παρακάτω.
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Κίτρινη
γραμμή
δρομέα

Ώρα και
ημερομηνία
στη θέση
του δρομέα
Επίπεδο
μεγέθυνσης

Δεδομένα
ασθενών
πραγματικο
ύ χρόνου

Δεδομένα
ασθενών στη
θέση του
δρομέα
Ένδειξη
συμβάντος

Εικόνα 31 – Προβολή γραφημάτων τάσεων

2. Παρακαλούμε προσέξτε ότι οι οθόνες τάσεων εμφανίζουν πληροφορίες και των δύο τάσεων (όπως
περιγράφεται παρακάτω) και αριθμητικές τιμές ασθενούς πραγματικού χρόνου, οι οποίες εμφανίζονται στη
δεξιά πλευρά της οθόνης. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα τάσεων είναι δεδομένα ιστορικού από τη μνήμη
τάσεων. Όταν η οθόνη ανοίγει για πρώτη φορά, εμφανίζει τη γραμμή δρομέα στη μέση της οθόνης
γραφικών, που είναι το μεσαίο σημείο των εμφανιζόμενων δεδομένων. Δεδομένα σχετικά με τον ασθενή στο
χρονικό σημείο που υποδεικνύεται από το δρομέα εμφανίζονται στα αριστερά. Λεπτομέρειες σχετικά με την
προβολή γραφημάτων τάσεων δίνονται στην επόμενη ενότητα.
Graphical Trend Display (Προβολή γραφημάτων τάσεων)
Στο κέντρο της οθόνης βρίσκονται οι προβολές γραφημάτων τάσεων. Τα δύο επάνω γραφήματα δείχνουν
δεδομένα καπνογραφίας τάσεων ιστορικού: τιμές etCO2 σε λευκό και αναπνευστικής συχνότητας σε μπλε.
Ομοίως, τα δύο μεσαία γραφήματα δείχνουν δεδομένα παλμικής οξυμετρίας τάσεων ιστορικού του ασθενούς:
δεδομένα SpO2 σε ροζ και τιμές συχνότητας σφυγμού σε πράσινο. Το κάτω γράφημα δείχνει τιμές IPI σε ένα
γράφημα πορτοκαλί χρώματος.
Στα αριστερά της οθόνης εμφανίζονται τα δεδομένα ιστορικού του ασθενούς στην ημερομηνία και ώρα που
βρίσκεται ο δρομέας. Εμφανίζεται η ακριβής καταγραμμένη ημερομηνία και ώρα της θέσης του δρομέα.
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•

Επίπεδο μεγέθυνσης: Μπορεί να ρυθμιστεί σε 2, 4 ή 12 ώρες χρησιμοποιώντας το πλήκτρο
ZOOM (Μεγέθυνση)

•

Κίτρινη γραμμή δρομέα: Η κάθετη κίτρινη γραμμή εκτείνεται και στα τέσσερα γραφήματα και
μπορεί να μετακινηθεί με το κουμπί ελέγχου όταν είναι επιλεγμένη η επιλογή SCROLL
(ΚΥΛΙΣΗ). Η γραμμή δρομέα δείχνει την τρέχουσα θέση των δεδομένων τάσεων, μαζί με την
ακριβή ημερομηνία και ώρα που παρατίθενται κάτω από την κεφαλίδα CURSOR LOCATION
(ΘΕΣΗ ΔΡΟΜΕΑ) κοντά στην επάνω αριστερή πλευρά της οθόνης όπως φαίνεται στην Εικόνα
31 – Προβολή γραφημάτων τάσεων στη σελ. 98.
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•

Ένδειξη συναγερμού: πλατιές κάθετες κόκκινες γραμμές (για κόκκινους επείγοντες
συναγερμούς) και κίτρινες γραμμές (για κίτρινους συναγερμούς προσοχής) που μπορεί να
εμφανίζονται στα τέσσερα γραφήματα δείχνοντας το χρονικό σημείο εμφάνισης του
συναγερμού. Για τους συναγερμούς EtCO2, SpO2, RR, και PR, η κόκκινη γραμμή σχεδιάζεται
στο αντίστοιχο γράφημα της κυματομορφής για τη συγκεκριμένη παράμετρο. Στην περίπτωση
των συναγερμών NO BREATH (ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΝΟΗ), η κόκκινη γραμμή εκτείνεται και στα
δύο γραφήματα EtCO2 και RR. Οι πραγματικές λεπτομέρειες του συναγερμού εμφανίζονται
στην οθόνη προβολής Tabular Trend (Πίνακες τάσεων), που περιγράφεται στην ενότητα Οθόνη
προβολής πινάκων τάσεων στη σελ. 101.

•

Ένδειξη συμβάντος: η μικρή κάθετη ροζ γραμμή κατά μήκος του κάτω μέρους του γραφήματος
δείχνει πότε καταχωρήθηκε ένα συμβάν. Το πραγματικό συμβάν εμφανίζεται στην οθόνη
προβολής Tabular Trend (Πίνακες τάσεων), που περιγράφεται στην ενότητα Οθόνη προβολής
πινάκων τάσεων στη σελ. 101.

Τα ακόλουθα στοιχεία ελέγχου για την προβολή των γραφημάτων τάσεων επιλέγονται από τη γραμμή μενού.

•

TABULAR (ΠΙΝΑΚΕΣ) – αλλάζει την προβολή από γραφήματα σε πίνακες (στην προβολή
πινάκων τάσεων, αυτό το στοιχείο ελέγχου αλλάζει την προβολή σε γραφήματα). Βλ. Οθόνη
προβολής πινάκων τάσεων στη σελ. 101 για μια επεξήγηση της προβολής πινάκων τάσεων.

•

SCROLL (ΚΥΛΙΣΗ) – επιτρέπει την κύλιση στα δεδομένα ασθενούς. Η ημερομηνία και ώρα
της θέσης του δρομέα υποδεικνύονται κάτω από το CURSOR LOCATION (ΘΕΣΗ ΔΡΟΜΕΑ).

•

ZOOM (ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ) – επιτρέπει την αύξηση ή μείωση του εμφανιζόμενου χρονικού
διαστήματος.

•

PRINT TREND (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΑΣΕΩΝ) – παρέχει μια εκτύπωση της προβολής τάσεων που
εμφανίζεται τη δεδομένη στιγμή στην οθόνη.

•

ALARM LIMITS (ΟΡΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ) – εμφανίζει την οθόνη Alarm Limits (Όρια
συναγερμού) επιτρέποντας την προβολή των ρυθμίσεων και την τροποποίησή τους εάν είναι
απαραίτητο.

Χρήση ΚΥΛΙΣΗΣ και ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ
Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους οι οθόνες τάσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξέταση των
δεδομένων ασθενούς. Τα ακόλουθα αποτελούν μια συνοπτική ανασκόπηση μιας γενικής μεθόδου αναζήτησης
και εμφάνισης συγκεκριμένων συμβάντων στην οθόνη γραφημάτων τάσεων.
 ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΣΗΣ:
1. Στη λειτουργία γραφημάτων τάσεων, χρησιμοποιήστε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε SCROLL
(ΚΥΛΙΣΗ) από τη γραμμή μενού. Το πλαίσιο γύρω από τη λέξη SCROLL (ΚΥΛΙΣΗ) στη γραμμή μενού
και η κεφαλίδα ώρας/ημερομηνίας γίνονται και τα δύο κίτρινα, υποδεικνύοντας ότι βρίσκεστε στη
λειτουργία κύλισης.
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Εικόνα 32 – Λειτουργία κύλισης στα γραφήματα τάσεων

2. Όταν κάνετε κύλιση προς το τέλος της οθόνης και συνεχίζετε την κύλιση, η οθόνη θα αλλάξει για να
προστεθεί η επόμενη ή η προηγούμενη 1/2 χρονική περίοδος στην οθόνη (για παράδειγμα, εάν βλέπετε μια
προβολή 2 ωρών, από τις 4 μ.μ. έως τις 6 μ.μ., και κάνετε κύλιση προς τα πίσω για να φθάσετε στις 4 μ.μ.,
η κίτρινη γραμμή θα επιστρέψει στη μέση της οθόνης και αντ' αυτού θα βλέπετε το διάστημα από τις 3 μ.μ.
έως τις 5 μ.μ. στην οθόνη). Η κύλιση μέχρι το τέρμα στα δεξιά και η παραγωγή ηχητικού σήματος σημαίνει
ότι βρίσκεστε στην τρέχουσα ώρα. Η κύλιση μέχρι το τέρμα στα αριστερά και η λήψη ηχητικού σήματος
σημαίνει ότι βρίσκεστε στην αρχή των καταγραμμένων δεδομένων.
3. Για να δείτε μια μεγαλύτερη ή μικρότερη χρονική περίοδο στην οθόνη, επιλέξτε ZOOM (ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ)
στη γραμμή μενού και περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να αλλάξετε την ανάλυση σε 2, 4 ή 12 ώρες.
Το πλαίσιο στη γραμμή μενού γύρω από το ZOOM (ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ) γίνεται κίτρινο για να υποδείξει ότι
αλλάζετε το επίπεδο μεγέθυνσης. Κάντε κλικ στο κουμπί ελέγχου ξανά για έξοδο από τη λειτουργία
μεγέθυνσης. Μπορείτε στη συνέχεια να επιστρέψετε στη λειτουργία κύλισης για να συνεχίσετε την εξέταση
των καταγραμμένων δεδομένων του ασθενούς.
Για να δείτε τη μεγαλύτερη ποσότητα δεδομένων ασθενούς, αλλάξτε την ανάλυση στις 12 ώρες. Για να το
κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε και να κάνετε κλικ στο ZOOM
(ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ) στη γραμμή μενού. Το πλαίσιο γύρω από το ZOOM (ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ) θα αλλάξει από μπλε
σε κίτρινο και η περιοχή τίτλου που δείχνει την ανάλυση της εμφάνισης θα αλλάξει επίσης σε κίτρινο.
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε 12 HR DISPLAY (ΠΡΟΒΟΛΗ 12 ΩΡΩΝ) και στη
συνέχεια κάντε κλικ με το κουμπί ελέγχου.
Τώρα χρησιμοποιήστε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε και να κάνετε κλικ στο SCROLL (ΚΥΛΙΣΗ) στη
γραμμή μενού. Το πλαίσιο γύρω από το SCROLL (ΚΥΛΙΣΗ) θα αλλάξει από μπλε σε κίτρινο και η
κεφαλίδα με την ώρα και ημερομηνία κάτω από το CURSOR LOCATION (ΘΕΣΗ ΔΡΟΜΕΑ) θα αλλάξει
επίσης σε κίτρινο. Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να μετακινήσετε το δρομέα προς αριστερά ή δεξιά.
Καθώς περιστρέφετε το κουμπί ελέγχου, η ώρα αλλάζει, και τα δεδομένα ασθενούς στην αριστερή πλευρά
της οθόνης αλλάζουν επίσης δείχνοντας τις ενδείξεις σε εκείνο το χρονικό σημείο.
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Για να εντοπίσετε ένα συμβάν ή εκδήλωση συναγερμού, κάντε κύλιση στην προβολή γραφικών για να
αναζητήσετε τους σημειωτές συμβάντος και συναγερμού, όπως φαίνεται παραπάνω στην Εικόνα 31 –
Προβολή γραφημάτων τάσεων στη σελ. 98. Τοποθετήστε την κίτρινη γραμμή δρομέα στον κόκκινο
σημειωτή συναγερμού και στη συνέχεια κάντε έξοδο από τη λειτουργία κύλισης κάνοντας κλικ με το κουμπί
ελέγχου. Όταν κάνετε μεγέθυνση σε μια διαφορετική χρονική προβολή, ο δρομέας θα εμφανίζεται στη μέση
της οθόνης γραφικών στον κατάλληλο χρόνο που σημείωσε στην προηγούμενη οθόνη.
Χρησιμοποιήστε το κουμπί ZOOM (ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ) για να επιλέξετε μια επιλογή μεγέθυνσης (δηλ. για να
μεταβείτε σε χαμηλότερο επίπεδο μεγέθυνσης, 4, 2, ή 1 ώρα) και κάντε κύλιση ξανά μέχρι να εντοπίσετε τη
συγκεκριμένη περιοχή ενδιαφέροντος.
Για έξοδο από τη λειτουργία αλλαγής μεγέθυνσης, κάντε κλικ στο κουμπί ελέγχου.
4. Για έξοδο από τη λειτουργία κύλισης, κάντε κλικ στο κουμπί ελέγχου.
Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εμφανιζόμενο ασθενή, χρησιμοποιήστε το κουμπί
ελέγχου για να επιλέξετε την προβολή τάσεων TABULAR (ΠΙΝΑΚΕΣ) και ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω
στην ενότητα Οθόνη προβολής πινάκων τάσεων στη σελ. 101.

Οθόνη προβολής πινάκων τάσεων
 ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ:
1. Στη λειτουργία γραφημάτων τάσεων, χρησιμοποιήστε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε TABULAR
(ΠΙΝΑΚΕΣ) από τη γραμμή μενού. Θα εμφανιστεί η οθόνη προβολής Tabular Trend (Πίνακες τάσεων). Για
είσοδο στη λειτουργία πινάκων τάσεων από την αρχική οθόνη, κάντε κλικ στο TREND (ΤΑΣΕΙΣ) στη
γραμμή μενού και στη συνέχεια στο TABULAR (ΠΙΝΑΚΕΣ) στη γραμμή μενού.

Εικόνα 33 – Προβολή πινάκων τάσεων

2. Προσέξτε ότι τα δεδομένα πραγματικού χρόνου του ασθενούς εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά της οθόνης,
ενώ η αριστερή πλευρά της οθόνης εμφανίζει τον πίνακα τάσεων με λεπτομερή δεδομένα ιστορικού του
ασθενούς.

Φορητός παρακλίνιος καπνογράφος/παλμικό οξύμετρο

101

Οθόνη προβολής πινάκων τάσεων

3. Κάντε κλικ στο ZOOM (ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ) στη γραμμή μενού για να αλλάξετε τη χρονική ανάλυση από την
τρέχουσα εμφάνιση σε 60, 15, 3 ή 1,5 λεπτά ή στη MINIMUM (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) ρύθμιση. Η MINIMUM
(ΕΛΑΧΙΣΤΗ) ρύθμιση καθορίζεται ως η ανάλυση καταγραφής των τάσεων και μπορεί να είναι 5, 10 ή
30 δευτερόλεπτα (βλ. Προεπιλογές νοσοκομείου στη σελ. 147 για οδηγίες σχετικά με το πώς να αλλάξετε
την ανάλυση της καταγραφής).
Τα στοιχεία ελέγχου για την προβολή δεδομένων πίνακα είναι:

•

GRAPHICAL (ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ) – αλλάζει την προβολή σε γραφήματα από πίνακες (στην
προβολή γραφημάτων τάσεων, αυτό αλλάζει την προβολή σε πίνακα)

•
•

SCROLL (ΚΥΛΙΣΗ) – επιτρέπει την κύλιση στον πίνακα των δεδομένων ασθενούς.

•

PRINT TREND (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΑΣΕΩΝ) – παρέχει μια εκτύπωση της προβολής τάσεων που
εμφανίζεται τη δεδομένη στιγμή στην οθόνη.

•

ALARM LIMITS (ΟΡΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ) – εμφανίζει την οθόνη Alarm Limits (Όρια
συναγερμού) επιτρέποντας την προβολή των ρυθμίσεων και την αλλαγή τους εάν είναι
απαραίτητο.

ZOOM (ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ) - επιτρέπει την αύξηση ή τη μείωση του χρονικού διαστήματος για
τον υπολογισμό του μέσου όρου σε κάθε σημείο δεδομένων που εμφανίζεται στον πίνακα. Στη
χαμηλότερη ρύθμιση, η μεγέθυνση επιτρέπει την εξέταση λεπτομερών συναγερμών και
συμβάντων.

Ο πίνακας παρακάτω δίνει ένα δείγμα της προβολής πίνακα σε ανάλυση 1,5 λεπτών.
Πίνακας 20 – Παράδειγμα προβολής πίνακα
TIME
(ΩΡΑ)

EtCO2
mmHg
41
48
49
35

12:30 AM (π.μ.)

17

98

71

9

2*

16

98

71

7

5*

16

98

70

7

71

7

71

8

1

21*

17

98

22*

May 23 10 (23 Μαΐου 2010)

12:29 AM (π.μ.)
10

EVENTS
(ΣΥΜΒΑΝΤΑ)

May 23 10 (23 Μαΐου 2010)

12:27 AM (π.μ.)
40

IPI

May 23 10 (23 Μαΐου 2010)

12:26 AM (π.μ.)
10

PR
bpm

May 23 10 (23 Μαΐου 2010)

12:24 AM (π.μ.)
40

SpO2
%

May 23 10 (23 Μαΐου 2010)

12:23 AM (π.μ.)
10

RR
bpm

29

16

98

1

22*

May 23 10 (23 Μαΐου 2010)

Τα συμβάντα υποδεικνύονται από ένα τρίγωνο (παρόμοια με το κουμπί συμβάντος που βρίσκεται στον
εμπρόσθιο πίνακα του μόνιτορ) και οι συναγερμοί υποδεικνύονται από έναν αστερίσκο. Ο αριθμός δίπλα
στο καθένα υποδεικνύει πόσοι συναγερμοί ή συμβάντα έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής
περιόδου.
4. Για να δείτε τα συγκεκριμένα συμβάντα και συναγερμούς, αλλάξτε τη ρύθμιση ZOOM (ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ)
στην MINIMUM (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) τιμή, η οποία αλλάζει το επίπεδο μεγέθυνσης στο χαμηλότερο χρονικό
διάστημα. Συγκεκριμένα συμβάντα και υψηλής προτεραιότητας κόκκινοι επείγοντες και κίτρινοι
συναγερμοί προσοχής θα εμφανιστούν τώρα στον πίνακα και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή
κύλισης για να κάνετε κύλιση πάνω και κάτω στον πίνακα. Ο πίνακας παρακάτω δίνει ένα παράδειγμα της
προβολής πίνακα στην MINIMUM (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) ανάλυση (στην περίπτωση αυτή, η ελάχιστη ανάλυση
είναι ρυθμισμένη στα 5 δευτερόλεπτα).
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Πίνακας 21 – Παράδειγμα λεπτομερούς προβολής πίνακα
TIME
(ΩΡΑ)
sec

EtCO2
mmHg

RR
bpm

SpO2
%

PR
bpm

IPI

EVENTS
(ΣΥΜΒΑΝΤΑ)

PROPOFOL
(ΠΡΟΠΟΦΟΛΗ)

May 23 10 (23 Μαΐου 2010)

3:23 AM (π.μ.)
05

29

22

99

74

8

10

29

20

99

73

8

15

29

20

100

71

8

20

27

16

92

66

4

25

26

14

88

64

4

30

26

14

88

65

4

35

26

14

88

65

4

40

26

14

88

65

4

45

26

14

88

65

4

50

26

14

88

65

4

Στο παραπάνω παράδειγμα, χορηγήθηκε οξυγόνο στον ασθενή κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταξύ
3:23:05 και 3:23:10 π.μ. συνοδευόμενο από μια αύξηση στην αναπνευστική συχνότητα σε ένα επίπεδο που
ενεργοποίησε το συναγερμό υψηλής τιμής. Αυτό υποδεικνύεται από το κόκκινο άνω βέλος. Ομοίως, ένας
συναγερμός χαμηλής αναπνευστικής συχνότητας θα είχε ένα κόκκινο κάτω βέλος.
Εάν η λειτουργία Event Marking (Επισήμανση συμβάντων) είναι ρυθμισμένη σε QUICK (ΓΡΗΓΟΡΟ), δεν
υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες κειμένου στο χαμηλότερο επίπεδο μεγέθυνσης, αλλά ένα τρίγωνο θα
εξακολουθεί να εμφανίζεται υποδεικνύοντας ότι επισημάνθηκε ένα συμβάν.
5. Το μόνιτορ θα διατηρεί έως και 72 ώρες δεδομένων ασθενούς. Εάν υπάρχουν περισσότερα δεδομένα από
ό,τι μπορείτε να δείτε στην οθόνη, τότε η κύλιση θα αλλάξει την προβολή εμφανίζοντας προηγούμενα
δεδομένα (εάν κάνετε κύλιση προς τα πάνω) ή μεταγενέστερα δεδομένα (εάν κάνετε κύλιση προς τα κάτω).

Επιλογή παραμέτρων τάσεων
Η συσκευή εμφανίζει τις ακόλουθες παραμέτρους τάσεων: EtCO2, RR, SpO2, PR, και IPI. Η επιθυμητή σειρά
των παραμέτρων μπορεί να ρυθμιστεί από το χρήστη χρησιμοποιώντας την οθόνη Trend: Display Configuration
(Τάσεις: διαμόρφωση προβολής) (βλ. Αλλαγή της σειράς των παραμέτρων στην οθόνη τάσεων στη σελ. 153 για
λεπτομέρειες). Εάν δεν επιθυμείτε την προβολή αυτών των παραμέτρων στις εκθέσεις τάσεων, επιλέξτε την
επιλογή BLANK (ΚΕΝΟ) για ορισμένες θυρίδες στην οθόνη Trend: Display Configuration (Προεπιλογές
νοσοκομείου:Τάσεις: Διαμόρφωση προβολής).

Σημαντικές σημειώσεις σχετικά με τις εκθέσεις τάσεων
Παρακαλούμε προσέξτε τα ακόλουθα ζητήματα σχετικά με τις εκθέσεις τάσεων, συμπεριλαμβανομένων των
εκθέσεων πινάκων τάσεων επί της οθόνης, των εκτυπωμένων εκθέσεων τάσεων, και των εκθέσεων τάσεων που
έχουν ληφθεί:

•

Κάθε αριθμός που εμφανίζεται στη μνήμη τάσεων είναι ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων για
κάθε δευτερόλεπτο στην περίοδο δειγματοληψίας. Για παράδειγμα, για μια περίοδο
δειγματοληψίας 30 δευτερολέπτων, το εμφανιζόμενο αποτέλεσμα για κάθε 30 δευτερόλεπτα
είναι ένας μέσος όρος των σημείων δεδομένων για καθένα από τα 30 δευτερόλεπτα εντός της
περιόδου δειγματοληψίας.

•

Εάν συνέβη συναγερμός οπουδήποτε στην περίοδο δειγματοληψίας (δηλ. σε κάποιο σημείο
κατά τη διάρκεια των 30 δευτερολέπτων μιας χρονικής περιόδου 30 δευτερολέπτων, όταν τα
δεδομένα καταγράφονται κάθε 30 δευτερόλεπτα), αυτός θα επισημανθεί, ακόμα και αν ο
μεσοτιμημένος αριθμός που καταγράφηκε δεν υποδεικνύει αιτία για συναγερμό.
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•

Το μήνυμα «EtCO2 not available» (EtCO2 μη διαθέσιμο) παράγεται κάθε φορά που η συσκευή
εκτελεί αυτο-συντήρηση και διαρκεί 10 δευτερόλεπτα περίπου. Αυτό συμβαίνει μετά από 1
ώρα χρήσης και στη συνέχεια περίπου κάθε 12 ώρες ή μετά από μεταβολή της πίεσης ή της
θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Όταν συμβεί αυτό, το EtCO2 και άλλες τιμές φυσιολογικών
παραμέτρων διατηρούνται στις τιμές τους πριν από την αυτο-συντήρηση.
Αυτή η διαδικασία επιτρέπει στη μονάδα να προσαρμόζεται στις μεταβολές της θερμοκρασίας
και της πίεσης περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα συμβάντα όπως φαίνονται στα δεδομένα τάσεων
 ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΑΣΕΩΝ:
1. Χρησιμοποιήστε το δρομέα στην οθόνη γραφημάτων τάσεων για να εντοπίσετε την περιοχή ενδιαφέροντος.
2. Χρησιμοποιήστε το ZOOM (ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ) για να μεταβείτε όσο το δυνατόν πιο κοντά στη συγκεκριμένη
περιοχή.
3. Αλλάξτε στην προβολή πινάκων τάσεων.
4. Χρησιμοποιήστε το SCROLL (ΚΥΛΙΣΗ) για να εντοπίσετε την περιοχή ενδιαφέροντος.
5. Κάντε μεγέθυνση στην ελάχιστη ανάλυση για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες συναγερμών και
συμβάντων.

Χρήση της οθόνης γραφημάτων τάσεων για την παρακολούθηση ασθενών
Είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσετε την οθόνη γραφημάτων τάσεων ως την κύρια οθόνη παρακολούθησης, αντί
για την αρχική οθόνη. Αντί να βλέπετε τις κυματομορφές πραγματικού χρόνου, το γράφημα τάσεων παρέχει τη
δυνατότητα εύκολης ιχνηλάτησης των μεταβολών στην κατάσταση του ασθενούς. Τα αριθμητικά δεδομένα
πραγματικού χρόνου εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά της οθόνης τόσο για την οθόνη τάσεων όσο και για την
αρχική οθόνη.
Κατά τη χρήση της οθόνης γραφημάτων τάσεων ως την κύρια οθόνη παρακολούθησης, είναι σημαντικό να
διασφαλίσετε ότι τα γραφήματα ενημερώνονται με τα τελευταία δεδομένα. Αυτό θα συμβεί αυτόματα εφόσον
η λειτουργία Scroll (Κύλιση) έχει χρησιμοποιηθεί από την είσοδό σας στην οθόνη Graphical Trend (Γραφήματα
τάσεων). Ενόσω το σύστημα είναι σε λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης, η οθόνη θα ενημερώνει αυτόματα νέα
δεδομένα στα δεξιά της κίτρινης γραμμής δρομέα. Όταν η περιοχή στα δεξιά του δρομέα γεμίσει, τα γραφήματα
θα μετατοπιστούν, επιτρέποντας το σχεδιασμό περισσότερων σημείων δεδομένων.
Εάν χρησιμοποιείτε το χαρακτηριστικό Scroll (Κύλιση) και στη συνέχεια επιθυμείτε να επιστρέψετε στη χρήση
της οθόνης Graphical Trend (Γραφήματα τάσεων) για την παρακολούθηση του ασθενούς, απλά μεταβείτε στην
αρχική οθόνη και στη συνέχεια επιλέξτε ξανά TREND (ΤΑΣΕΙΣ).

Εκτύπωση των δεδομένων τάσεων
Εάν έχει εγκατασταθεί ο προαιρετικός εκτυπωτής, μπορείτε να λάβετε μια εκτύπωση των δεδομένων τάσεων
που εμφανίζονται στην οθόνη επιλέγοντας PRINT TREND (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΑΣΕΩΝ) στη γραμμή μενού.

Διαγραφή της μνήμης τάσεων
Συνιστάται να διαγράφετε τη μνήμη τάσεων όταν η συσκευή παρακολούθησης μεταφέρεται σε νέο ασθενή,
προκειμένου να αποφευχθεί η σύγχυση των προηγούμενων δεδομένων με τα δεδομένα του τρέχοντος ασθενούς.
Εάν εργάζεστε με περιπτώσεις, και η τρέχουσα περίπτωση τερματιστεί, η μνήμη τάσεων απαλείφεται αυτόματα.
Σημείωση:
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Η λήψη πληροφοριών τάσεων σε μια συσκευή USB πριν από τον τερματισμό λειτουργίας
ή πριν από τη λήξη μιας περίπτωσης ασθενούς συνιστάται ιδιαίτερα για να εξασφαλιστεί
η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων των τάσεων.
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Διαγραφή της μνήμης τάσεων

 ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΑΣΕΩΝ:
1. Για να διαγράψετε τα δεδομένα τάσεων από τη μνήμη του μόνιτορ, χρησιμοποιήστε το κουμπί ελέγχου για
να μεταβείτε στην αρχική οθόνη και επιλέξτε SYSTEM (ΣΥΣΤΗΜΑ) στο μενού.
2. Στην οθόνη συστήματος, επιλέξτε CLEAR TREND (ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΤΑΣΕΩΝ). Η λέξη CONFIRM?
(ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ;) θα εμφανιστεί πάνω από τη γραμμή μενού.
3. Εάν είστε βέβαιοι ότι επιθυμείτε να διαγράψετε τη μνήμη τάσεων, κάντε κλικ στο κουμπί ελέγχου. Εάν δεν
επιθυμείτε να διαγράψετε τη μνήμη τάσεων, περιστρέψτε το κουμπί προς τα αριστερά ή τα δεξιά για
ακύρωση.
4. Κατά την ενεργοποίηση του μηχανήματος, εμφανίζεται ένα μήνυμα που συνιστά να διαγράψετε τη μνήμη
τάσεων για να κάνετε έναρξη ενός νέου ασθενούς χωρίς τις πληροφορίες από προηγούμενους ασθενείς στη
μνήμη τάσεων. Αυτή η οθόνη εμφανίζεται στην Εικόνα 34 – Μήνυμα μνήμης τάσεων, παρακάτω. Κάντε
κλικ στο YES (ΝΑΙ) για να διαγράψετε τη μνήμη τάσεων. Εάν πρόκειται να συνεχίσετε τη μέτρηση του
ίδιου ασθενούς όπως προηγουμένως, μπορεί να επιθυμείτε να διατηρήσετε τη μνήμη τάσεων. Στην
περίπτωση αυτή, κάντε κλικ στο NO (Όχι). Εάν καταγράφετε δεδομένα ασθενούς ως μέρος μιας
περίπτωσης, η μνήμη τάσεων θα διαγράφεται πάντα όταν κλείνετε την περίπτωση.

Εικόνα 34 – Μήνυμα μνήμης τάσεων

Φορητός παρακλίνιος καπνογράφος/παλμικό οξύμετρο
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Διαμόρφωση τάσεων
Για να αλλάξετε τις παραμέτρους για τις προβολές τάσεων, μεταβείτε στην αρχική οθόνη και επιλέξτε
SYSTEM (ΣΥΣΤΗΜΑ) για να εμφανιστεί η οθόνη System Setup (Ρύθμιση συστήματος). Ο πίνακας παρακάτω
δείχνει τις επιλογές όπως εμφανίζονται στην οθόνη System Setup (Ρύθμιση συστήματος).
Πίνακας 22 – Παράμετροι μόνιτορ
DATE (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)

MAY 25, 2011 (25
ΜΑΪΟΥ 2011)

TIME (ΩΡΑ)

11:27:32 AM (π.μ.)

LANGUAGE (ΓΛΩΣΣΑ)

ENGLISH (ΑΓΓΛΙΚΑ)

EVENT MARKING MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ)

DETAILED
(ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ)

TREND GRAPHICAL DISPLAY (ΠΡΟΒΟΛΗ
ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ) [ώρες]

4 hour (1 ώρα)

TREND INCREMENT DISPLAY (ΠΡΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΤΑΣΕΩΝ) [λεπτά]

1,5 min

NURSE CALL (ΚΛΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑΣ)

DISABLED
(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)

HOME SCREEN (ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ)

STANDARD (ΤΥΠΙΚΗ)

HOME IPI DISPLAY (ΠΡΟΒΟΛΗ IPI ΣΤΗΝ
ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ) (ώρες)

1 hour (1 ώρα)

IPI ALARM (ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ IPI)

DISABLED
(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)

Οι παράμετροι δεδομένων τάσεων είναι Event Marking Mode (Λειτουργία επισήμανσης συμβάντων), Trend
Graphical Display (Προβολή γραφημάτων τάσεων) και Trend Increment Display (Προβολή προσαυξήσεων
τάσεων).
Οι ρυθμίσεις προβολής τάσεων αναφέρονται στην αρχική εμφάνιση της οθόνης κατά την είσοδό σας στη
λειτουργία τάσεων. Αφού μεταβείτε στην οθόνη τάσεων, αυτές οι προβολές μπορούν εύκολα να αλλάξουν
χρησιμοποιώντας το χαρακτηριστικό Zoom (Μεγέθυνση). Αυτές οι ρυθμίσεις θα διατηρηθούν μέχρι να
απενεργοποιηθεί το μόνιτορ.
Η αλλαγή της ανάλυσης του πόσο συχνά αποθηκεύονται τα δεδομένα μπορεί να γίνει στην οθόνη Institutional
Defaults (Προεπιλογές νοσοκομείου) μόνο (βλ. Προεπιλογές νοσοκομείου στη σελ. 147).
Event Marking Mode (Λειτουργία επισήμανσης συμβάντων)

•

Detailed Event Marking (Λεπτομερής επισήμανση συμβάντων): Όταν πατηθεί το κουμπί Event
(Συμβάν), μπορείτε να εισαγάγετε μια συγκεκριμένη περιγραφή του συμβάντος από έναν
πίνακα 30 τιμών καθορισμένων από τον χρήστη (βλ. την ενότητα Εισαγωγή συμβάντων
ασθενούς στη σελ. 51).

•

Quick Event Marking (Επισήμανση γρήγορων συμβάντων): Επισημαίνει ότι έλαβε χώρα ένα
συμβάν όταν πατήθηκε το κουμπί Event (Συμβάν), αλλά δεν δίνει λεπτομέρειες.

Εάν το μόνιτορ είναι ρυθμισμένο στη λειτουργία επισήμανσης λεπτομερών συμβάντων, αλλά δεν έχετε
χρόνο να εισαγάγετε το λεπτομερές συμβάν, μια επισήμανση γρήγορου συμβάντος μπορεί να εισαχθεί
πατώντας το κουμπί Event (Συμβάν) δύο φορές.
Προβολή γραφημάτων τάσεων
Οι επιλογές της προβολής γραφημάτων τάσεων είναι 2, 4 και 12 ώρες. Η εργοστασιακή προεπιλογή είναι
4 ώρες.
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Προβολή προσαυξήσεων τάσεων
Η επιλογές της προβολής προσαυξήσεων τάσεων για την προβολή πινάκων τάσεων είναι MINIMUM
(ΕΛΑΧΙΣΤΗ), 1.5, 3, 15 ή 60 λεπτά. Η εργοστασιακή προεπιλογή είναι 1,5 λεπτά. Η MINIMUM (ΕΛΑΧΙΣΤΗ)
ρύθμιση καθορίζεται ως η ανάλυση καταγραφής των τάσεων και μπορεί να είναι 5, 10 ή 30 δευτερόλεπτα (βλ.
Αλλαγή των προεπιλογών νοσοκομείου στη σελ. 147 για οδηγίες σχετικά με το πώς να αλλάξετε την ανάλυση
της καταγραφής).
Η αλλαγή της ανάλυσης του πόσο συχνά αποθηκεύονται τα δεδομένα μπορεί να γίνει στην οθόνη Institutional
Defaults (Προεπιλογές νοσοκομείου) μόνο (βλ. Προεπιλογές νοσοκομείου στη σελ. 147).
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Κεφάλαιο 11

Αναφορές
Έκθεση άπνοιας και αποκορεσμού O2
Επιλογές εκτυπωμένης έκθεσης
Εκτυπωμένες εκθέσεις
Δείγματα εκθέσεων

Όταν ο χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί REPORTS (ΕΚΘΕΣΕΙΣ) στην αρχική οθόνη, θα εμφανιστεί στην
οθόνη η έκθεση άπνοιας και αποκορεσμού O2. Βλ. Έκθεση άπνοιας και αποκορεσμού O2, παρακάτω για
περισσότερες πληροφορίες. Για να εκτυπώσετε άλλες εκθέσεις ασθενούς, κάντε κλικ στο κουμπί PRINT
REPORT (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ) στην οθόνη Apnea and O2 Desat Report (Έκθεση άπνοιας και
αποκορεσμού O2). Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Εκτυπωμένες εκθέσεις στη σελ. 113.
Εάν η προβολή A/hr και ODI δεν είναι διαθέσιμη ή είναι απενεργοποιημένη [είτε στην οθόνη Institutional
Defaults (Προεπιλογές νοσοκομείου) είτε στην οθόνη System Setup (Ρύθμιση συστήματος)], ή εάν ο τύπος
ασθενούς έχει ρυθμιστεί σε βρέφος/νεογνό ή έναν από τους παιδιατρικούς τύπους ασθενών, το κουμπί
REPORTS (ΕΚΘΕΣΕΙΣ) δεν θα εμφανίζεται. Αντ' αυτού, κάνοντας κλικ στο κουμπί PRINT (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
στην αρχική οθόνη θα ανοίξει η οθόνη εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Εκτυπωμένες εκθέσεις
στη σελ. 113.

Έκθεση άπνοιας και αποκορεσμού O2
Οι επί της οθόνης και εκτυπωμένες εκθέσεις άπνοιας και αποκορεσμού εμφανίζουν μια ολοκληρωμένη εικόνα
του αριθμού των συμβάντων άπνοιας και αποκορεσμού O2 σε μια ρυθμισμένη χρονική περίοδο 2, 4, 8, ή
12 ωρών. Δείχνουν τη μέση βαθμολογία A/hr και ODI για ολόκληρη την περίοδο καθώς και μια παράθεση του
αριθμού των συμβάντων κατά τη διάρκεια κάθε μέρους της ρυθμισμένης χρονικής περιόδου, με τα συμβάντα
άπνοιας να παρατίθενται σύμφωνα με τον αριθμό των δευτερολέπτων που διήρκεσε το κάθε συμβάν.
Εμφανίζεται επίσης το άθροισμα των συμβάντων σε κάθε σειρά για ολόκληρη τη χρονική περίοδο (2, 4, 8, ή
12 ώρες, όπως επιλέχθηκε από τον χρήστη). Αυτές οι εκθέσεις παρέχουν και οι δύο λεπτομέρειες σχετικά με
την κατάσταση A/hr και ODI του ασθενούς, καθώς και μια γενική εικόνα που μπορεί να βοηθήσει τον
παρέχοντα φροντίδα να εντοπίσει τάσεις του ασθενούς σε αυτές τις περιοχές.
Αυτή η έκθεση είναι διαθέσιμη μόνο για ενήλικες ασθενείς, καθώς τα A/hr και ODI είναι διαθέσιμα μόνο για
ενήλικες ασθενείς.
Σε καταστάσεις στις οποίες μέρος των πληροφοριών για τη ρυθμισμένη χρονική λείπουν (για παράδειγμα, το
SpO2 δεν μετρήθηκε κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης μισής ώρας από τις 12 ώρες που εμφανίζονται στην
οθόνη, με αποτέλεσμα το ODI να μην μπορέσει να μετρηθεί για εκείνη τη μισή ώρα), το αντίστοιχο χρονικό
πεδίο θα είναι σκιασμένο με γκρι χρώμα, υποδεικνύοντας ότι λείπουν δεδομένα. Εάν η πρώτη ώρα
παρακολούθησης δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, το αντίστοιχο χρονικό πεδίο σε αυτήν την οθόνη θα είναι
επίσης σκιασμένο με γκρι χρώμα (δεδομένου ότι τα A/hr και ODI είναι ενδείξεις ανά ώρα, δεν μπορούν να
υπολογιστούν και επομένως δεν μπορούν να εμφανιστούν εάν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα από λιγότερο από
μία ώρα).
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Σημείωση:

Αυτή η έκθεση ενημερώνεται κάθε 60 δευτερόλεπτα. Επειδή οι αριθμητικές τιμές A/hr και
ODI στην αρχική οθόνη ενημερώνονται μία φορά ανά δευτερόλεπτο, μπορεί να υπάρχει
μια ελαφριά προσωρινή ασυμφωνία μεταξύ των αριθμητικών τιμών στις δύο οθόνες από
καιρό σε καιρό.

Σημείωση:

Η συνιστώμενη χρήση για την οθόνη αυτή είναι ότι μπορεί να προβληθεί όταν ο παρέχων
φροντίδα επιθυμεί να μάθει περισσότερα σχετικά με τα συμβάντα άπνοιας και
αποκορεσμού O2 του ασθενούς, ή όταν μια ένδειξη στην αρχική οθόνη υποδεικνύει ότι
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Έκθεση άπνοιας και αποκορεσμού O2
πρέπει να επισκοπηθεί η έκθεση. Ενόσω η έκθεση εμφανίζεται στην οθόνη του μόνιτορ, η
οθόνη δεν ενημερώνεται, επομένως είναι καλύτερο να μην προβάλλετε συνεχώς αυτήν
την έκθεση στο μόνιτορ, αλλά να προβάλλετε συνεχώς την αρχική οθόνη κατά τη διάρκεια
της παρακολούθησης ενός ασθενούς. Οι αριθμητικές τιμές EtCO2, FiCO2, RR, SpO2, και
PR ενημερώνονται όλες συνεχώς σε όλες τις οθόνες, συμπεριλαμβανομένης της οθόνης
έκθεσης A/hr και αποκορεσμού O2.

Η πρόσβαση στην οθόνη Apnea and O2 Desat Report (Έκθεση άπνοιας και αποκορεσμού O2) γίνεται με το
κουμπί REPORTS (ΕΚΘΕΣΕΙΣ) στο μενού στην αρχική οθόνη. Η έκθεση προς εκτύπωση που εμφανίζεται
στην οθόνη Print Report (Εκτύπωση έκθεσης) μπορεί να εκτυπωθεί από την οθόνη Apnea and O2 Desat Report
(Έκθεση άπνοιας και αποκορεσμού O2) με τον ενσωματωμένο εκτυπωτή Capnostream™20p [χρησιμοποιώντας
το κουμπί START PRINTER (ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ)], ή να αποθηκευθεί σε μια μονάδα μνήμης USB flash
[χρησιμοποιώντας το κουμπί START USB (ΕΝΑΡΞΗ USB)].
Τα προγραμματιζόμενα κουμπιά στην οθόνη Apnea and O 2Desat Report (Έκθεση άπνοιας και αποκορεσμού O
2) είναι τα εξής:
 TREND (ΤΑΣΕΙΣ) – στην οθόνη γραφημάτων τάσεων
 PRINT (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) – μεταφέρει το χρήστη στην τυπική οθόνη εκτύπωσης
 ZOOM (ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ) – αλλάζει τη χρονική περίοδο που προβάλλεται στην οθόνη σε μια άλλη
επιλογή. Οι επιλογές είναι 2, 4 και 12 ώρες.
 SCROLL (ΚΥΛΙΣΗ) – μετακινεί το δρομέα στην οθόνη έτσι ώστε να μπορούν να προβληθούν
διαφορετικά χρονικά διαστήματα
 PRINT REPORT (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ) – μεταφέρει το χρήστη στην οθόνη Apnea and O2 Desat
Report: Print Report (Έκθεση άπνοιας και αποκορεσμού O2: εκτύπωση έκθεσης).
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην έκθεση άπνοιας και αποκορεσμού O2 και αποθηκεύονται σε μια μονάδα
μνήμης USB flash είναι οι εξής:
Όνομα αναφοράς
Apnea and O2 Desat
Report (Έκθεση
άπνοιας και
αποκορεσμού O2)

Περιγραφή
Αρχείο οριοθετημένο με
στηλοθέτες με την κατάληξη .txt.
Αναφέρει δεδομένα A/hr και ODI
και όλα τα δεδομένα τάσεων για
τις προηγούμενες 2, 4, 8, ή
12 ώρες [ανάλογα με το
επιλεγμένο επίπεδο ZOOM
(ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ)].

Περιλαμβανόμενα πεδία
DATE (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ), TIME (ΩΡΑ), CASE ID
(ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ), Patient
type (Τύπος ασθενούς), επιλεγμένο ZOOM
(ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ)
Αριθμός συμβάντων άπνοιας και αριθμός συμβάντων
αποκορεσμού για καθεμία από τις χρονικές περιόδους
στην έκθεση, άθροισμα του αριθμού συμβάντων άπνοιας
και του αριθμού συμβάντων αποκορεσμού για ολόκληρη
την περίοδο, και μέσες βαθμολογίες A/hr και ODI
Ενδείξεις ασθενούς: EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI
Συμβάντα επειγόντων συναγερμών ασθενούς: EtCO2
HIGH (ΥΨΗΛΟ EtCO2), EtCO2 LOW (ΧΑΜΗΛΟ EtCO2),
RR HIGH (ΥΨΗΛΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ), RR
LOW (ΧΑΜΗΛΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ), NO
BREATH (ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΝΟΗ), SpO2 HIGH (ΥΨΗΛΟ
SpO2), SpO2 LOW (ΧΑΜΗΛΟ SpO2), PR HIGH (ΥΨΗΛΗ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΦΥΓΜΟΥ), PR LOW (ΧΑΜΗΛΗ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΦΥΓΜΟΥ), IPI LOW (ΧΑΜΗΛΟ IPI)
Συμβάντα συμβουλευτικών μηνυμάτων εξοπλισμού:
Συμβάντα: EVENT 1 (ΣΥΜΒΑΝ 1), EVENT 2 (ΣΥΜΒΑΝ 2),
EVENT 3 (ΣΥΜΒΑΝ 3)
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Η εκτυπωμένη έκθεση άπνοιας και αποκορεσμού O2 περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
Όνομα αναφοράς
Apnea and O2 Desat
Report (Έκθεση
άπνοιας και
αποκορεσμού O2)

Περιγραφή
Δεδομένα A/hr και ODI μαζί με
ενδείξεις ασθενούς (όπως
φαίνονται στην έκθεση τάσεων)
και δεδομένα γραφημάτων
τάσεων. Η έκθεση θα δείχνει
δεδομένα για τις προηγούμενες 2,
4, 8, ή 12 ώρες [ανάλογα με το
επιλεγμένο επίπεδο ZOOM
(ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ)].

Περιλαμβανόμενα πεδία
DATE (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ), TIME (ΩΡΑ), CASE ID
(ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ), Patient
type (Τύπος ασθενούς), επιλεγμένο ZOOM
(ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ), άθροισμα του αριθμού συμβάντων
άπνοιας και του αριθμού συμβάντων αποκορεσμού για
ολόκληρη την περίοδο, μέσες βαθμολογίες A/hr και ODI
για την περίοδο, και αριθμός συμβάντων άπνοιας και
αριθμός συμβάντων αποκορεσμού για καθεμία από τις
χρονικές περιόδους στην έκθεση.
Ενδείξεις ασθενούς: EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI
Γραφήματα τάσεων ασθενούς: EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI

Ένα παράδειγμα της εκτυπωμένης έκθεσης άπνοιας και αποκορεσμού O2 δίνεται στην Εικόνα 36 – Εκτυπωμένη
έκθεση άπνοιας και αποκορεσμού στη σελ. 112.
Ένα παράδειγμα της οθόνης έκθεσης άπνοιας και αποκορεσμού O2 δίνεται στην Εικόνα 35 – Οθόνη έκθεσης
άπνοιας και αποκορεσμού στη σελ. 110.
Average Apnea
Per Hour (Μέση
τιμή συμβάντων
άπνοιας ανά
ώρα)
Apnea Counts
(Αριθμός συμβάντων
άπνοιας) και Apnea
Sums (Αθροίσματα
των αριθμών
συμβάντων άπνοιας)
Desat Count
(Αριθμός
συμβάντων
αποκορεσμού)
Desat Sum
(Άθροισμα
συμβάντων
αποκορεσμού)
ODI

Εικόνα 35 – Οθόνη έκθεσης άπνοιας και αποκορεσμού
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Πληροφορίες
ασθενούς που
εμφανίζονται στην
οθόνη

Επεξήγηση

A/hr
(Άπνοιες ανά ώρα)

Μέσος αριθμός συμβάντων A/hr ανά ώρα για ολόκληρη τη
χρονική περίοδο που εμφανίζεται στην οθόνη

Apnea Count (Αριθμός
συμβάντων άπνοιας)

Άθροισμα όλων των περιστατικών χωρίς αναπνοή
(άπνοια) σε κάθε χρονική κατηγορία (≥10 δευτερόλεπτα,
10-19 δευτερόλεπτα, 20-29 δευτερόλεπτα) για ολόκληρη
τη χρονική περίοδο που εμφανίζεται στην οθόνη

SUM (Άθροισμα
συμβάντων άπνοιας)

Αριθμός των περιστατικών χωρίς αναπνοή (άπνοια) σε
κάθε χρονική κατηγορία (≥10 δευτερόλεπτα, 10-19
δευτερόλεπτα, 20-29 δευτερόλεπτα) σε καθένα από τα
διαστήματα εντός της αντίστοιχης χρονικής περιόδου
(στην περίπτωση αυτή, 12:00 π.μ. έως 1:00 π.μ.)

Desat Count (Αριθμός
συμβάντων
αποκορεσμού)

Άθροισμα όλων των περιστατικών αποκορεσμού για
ολόκληρη τη χρονική περίοδο που εμφανίζεται στην οθόνη

SUM (Άθροισμα
συμβάντων
αποκορεσμού)

Αριθμός περιστατικών αποκορεσμού σε καθένα από τα
διαστήματα εντός της αντίστοιχης χρονικής περιόδου
(στην περίπτωση αυτή, 12:00 π.μ. έως 1:00 π.μ.)

ODI

Μέσος ODI ανά ώρα για ολόκληρη τη χρονική περίοδο
που εμφανίζεται στην οθόνη

Φορητός παρακλίνιος καπνογράφος/παλμικό οξύμετρο
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Επιλογές εκτυπωμένης έκθεσης
Το Capnostream™20p μπορεί να αγοραστεί με ενσωματωμένο θερμικό καταγραφικό (εκτυπωτή). Το μενού
εκτύπωσης έκθεσης στο Capnostream™20p προορίζεται για χρήση με τον προαιρετικό εκτυπωτή.
Για να εκτυπώσετε μια έκθεση σε έναν εξωτερικό εκτυπωτή, η συνιστώμενη διαδικασία είναι να μεταφέρετε τα
δεδομένα σε έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας μια μονάδα μνήμης USB flash (βλ. Μεταφορά δεδομένων
μέσω της θύρας δεδομένων USB στη σελ. 120). Η έκθεση μπορεί στη συνέχεια να μορφοποιηθεί και να
εκτυπωθεί χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.
Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες εκτυπωμένες εκθέσεις:

•
•
•
•
•
•
•

Έκθεση περίπτωσης σε μορφή πίνακα
Graphical Case Report (Έκθεση περίπτωσης σε μορφή γραφικού)
Έκθεση τάσεων σε μορφή πίνακα
Graphical Trend Report (Έκθεση τάσεων σε μορφή γραφικού)
Real Time Continuous Waveforms (Συνεχείς κυματομορφές πραγματικού χρόνου)
Real Time Continuous CO2 Waveform (Συνεχής κυματομορφή CO2 πραγματικού χρόνου)
Real Time Continuous Tabular (Συνεχείς πίνακες πραγματικού χρόνου)

Η εκτυπωμένη έκθεση άπνοιας και αποκορεσμού O2 (εάν είναι διαθέσιμη) εξετάζεται παραπάνω.
Τα δεδομένα που εκτυπώνονται για τις εκθέσεις τάσεων είναι τα δεδομένα που εμφανίζονταν τελευταία στην
οθόνη τάσεων κατά το χρόνο που επιλέχθηκε PRINT TREND (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΑΣΕΩΝ). Η ανάλυση της
έκθεσης περίπτωσης είναι πάντα η ελάχιστη ανάλυση (μέγιστη λεπτομέρεια).
Τα δεδομένα συνεχούς πίνακα πραγματικού χρόνου εκτυπώνονται στο ίδιο διάστημα που ενημερώνονται οι
αριθμητικές τιμές στην οθόνη.
Τα γραφήματα συνεχούς κυματομορφής πραγματικού χρόνου εκτυπώνονται όπως εμφανίζονται στην οθόνη.
Παρακαλούμε προσέξτε ότι όλες οι εκθέσεις τάσεων και περίπτωσης πρέπει να εκτυπώνονται πριν τη λήξη της
περίπτωσης. Όταν λήξει μια περίπτωση, τα δεδομένα περίπτωσης και τάσεων διαγράφονται από τη μνήμη και η
εκτύπωση δεν είναι πλέον δυνατή.

Εκτυπωμένες εκθέσεις
Η πρόσβαση στην οθόνη εκτύπωσης γίνεται από την οθόνη Apnea and O2 Desat Report (Έκθεση άπνοιας και
αποκορεσμού O2) (εάν τα A/hr και ODI είναι ενεργοποιημένα) ή στην αρχική οθόνη (εάν τα A/hr και ODI δεν
είναι διαθέσιμα ή δεν είναι ενεργοποιημένα).
Η οθόνη εκτύπωσης επιτρέπει να επιλέξετε ποια έκθεση θα εκτυπώσετε και επίσης να ξεκινήσετε και να
διακόψετε την εκτύπωση μιας έκθεσης.
 ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ:
1. Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε REPORTS (ΕΚΘΕΣΕΙΣ).
2. Στην οθόνη Apnea and O2 Desat (Άπνοια και αποκορεσμός O2) που θα εμφανιστεί, επιλέξτε PRINT
(ΕΚΤΥΠΩΣΗ) για να εμφανιστεί η οθόνη εκτύπωσης που φαίνεται στην Εικόνα 37 – Οθόνη εκτύπωσης στη
σελ. 114.
3. Για βρεφικούς/νεογνικούς ασθενείς, επιλέξτε PRINT (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) στην αρχική οθόνη για προβολή της
οθόνης εκτύπωσης.
4. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε τον τύπο της έκθεσης που θα εκτυπώσετε. Μόνο ένας
τύπος έκθεσης μπορεί να επιλεχθεί κάθε φορά. Ένας αστερίσκος (*) υποδεικνύει την έκθεση που έχει
επιλεχθεί. Εάν επιλέξετε μια έκθεση περίπτωσης και δεν υπάρχει τη δεδομένη στιγμή ενεργή περίπτωση,
το πεδίο στα δεξιά του ονόματος έκθεσης θα εμφανίζει την ένδειξη NO CASES (ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ).
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Εικόνα 37 – Οθόνη εκτύπωσης

5. Επιλέξτε τα δεδομένα προς εκτύπωση:
Επιλέξτε την επιλογή PRINT FORMAT (ΜΟΡΦΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ) από την οθόνη εκτύπωσης. Στην οθόνη
μορφής εκτύπωσης, επιλέξτε τις παραμέτρους που επιθυμείτε να εκτυπώσετε στην έκθεση.
Τρεις στήλες δεδομένων εμφανίζονται σε μία εκτυπωμένη έκθεση στις μορφές πίνακα και δύο γραφήματα
εμφανίζονται σε μία εκτυπωμένη έκθεση στις μορφές γραφικών. Η επιλεγμένη μορφή εκτύπωσης
εφαρμόζεται σε όλες τις εκθέσεις προς εκτύπωση.
Για τις εκθέσεις πίνακα, είναι διαθέσιμες προς επιλογή οι επιλογές EtCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR, IPI, και
κενό. Για τις εκθέσεις γραφημάτων, είναι διαθέσιμες προς επιλογή οι επιλογές EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI,
και κενό. Η επιλογή του κενού σημαίνει ότι δεν θα εκτυπωθεί τίποτα σε αυτήν τη στήλη.
6. Κάντε κλικ στο BACK (ΠΙΣΩ) στη γραμμή μενού στο κάτω μέρος της οθόνης για επιστροφή στην οθόνη
εκτύπωσης.
7. Κάντε κλικ στο START PRINTER (ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ) στην οθόνη εκτύπωσης για να ξεκινήσετε την
εκτύπωση. Όσον αφορά τη διακοπή της εκτύπωσης, για να διακόψετε τη συνεχή εκτύπωση ή να ματαιώσετε
άλλες εκθέσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί, κάντε κλικ στο κουμπί STOP PRINTER (ΔΙΑΚΟΠΗ
ΕΚΤΥΠΩΤΗ) στην οθόνη.

114

Φορητός παρακλίνιος καπνογράφος/παλμικό οξύμετρο

Εκτυπωμένες εκθέσεις
Πίνακας 23 – Εκτυπωμένες εκθέσεις – Παράμετροι

Όνομα
αναφοράς

Περιγραφή

All reports (Όλες
οι εκθέσεις)

Έκθεση
περίπτωσης σε
μορφή πίνακα

Περιλαμβανόμενα πεδία

Χρονικό πλαίσιο της
αναφοράς

CS20P (αυτό δηλώνει ότι η έκθεση
δημιουργήθηκε από ένα
Capnostream™20P)
Ο σειριακός αριθμός της συσκευής στην
οποία εκτυπώθηκε η έκθεση
Όνομα της έκθεσης [TREND REPORT
(ΕΚΘΕΣΗ ΤΑΣΕΩΝ), CASE REPORT
(ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ) ή REAL TIME
REPORT (ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ)]
Τύπος ασθενούς [ADULT (ΕΝΗΛΙΚΑΣ),
PEDIATRIC (ΠΑΙΔΙ - 3 ηλικιακά εύρη) ή
INFANT/NEONATAL (ΒΡΕΦΟΣ/ΝΕΟΓΝΟ)]
Αναγνωριστικό περίπτωσης
DATE (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ), TIME (ΩΡΑ)
Ενδείξεις ασθενούς της
καταγραμμένης
περίπτωσης σε μορφή
πίνακα. Ο χρόνος
μεταξύ των
καταχωρήσεων
δεδομένων είναι η
χαμηλότερη διαθέσιμη
ανάλυση για την
προβολή
προσαυξήσεων τάσεων
(30 δευτερόλεπτα).

Ενδείξεις ασθενούς στην αρχή και στο
τέλος της περιόδου καταγραφής: EtCO2,
FiCO2, RR, SpO2, PR, IPI.
Ενδείξεις ασθενούς: Τρεις από τις
ακόλουθες παραμέτρους (σύμφωνα με τις
παραμέτρους που είναι επιλεγμένες στην
οθόνη PRINT FORMAT (ΜΟΡΦΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ), βλ. Για να εκτυπώσετε μια
έκθεση στη σελ. 113): EtCO2, FiCO2, RR,
SpO2, PR, IPI.

Από την έναρξη της
περίπτωσης μέχρι την
τρέχουσα ώρα· αφού μια
περίπτωση διακοπεί, τα
δεδομένα δεν είναι
διαθέσιμα

Συμβάντα επειγόντων συναγερμών και
συναγερμών προσοχής ασθενών
Επείγοντες συναγερμοί και συναγερμοί
προσοχής για όλους τους ασθενείς
Συμβάντα συμβουλευτικών μηνυμάτων
εξοπλισμού
Συμβάντα: EVENT 1 (ΣΥΜΒΑΝ 1), EVENT
2 (ΣΥΜΒΑΝ 2), EVENT 3 (ΣΥΜΒΑΝ 3)

Graphical Case
Report (Έκθεση
περίπτωσης σε
μορφή γραφικού)

Ενδείξεις ασθενούς της
καταγραμμένης
περίπτωσης σε μορφή
γραφικού. Ο χρόνος
μεταξύ των
καταχωρήσεων
δεδομένων είναι η
χαμηλότερη διαθέσιμη
ανάλυση για την
προβολή
προσαυξήσεων τάσεων
(30 δευτερόλεπτα).

Ενδείξεις ασθενούς στην αρχή και στο
τέλος της περιόδου καταγραφής: EtCO2,
RR, SpO2, PR, IPI.

Έκθεση τάσεων
σε μορφή πίνακα

Ενδείξεις ασθενούς της
μνήμης τάσεων σε
μορφή πίνακα. Ο
χρόνος μεταξύ των

DATE (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ), TIME (ΩΡΑ)

Γραφήματα επιπέδων για δύο από τις
ακόλουθες παραμέτρους (σύμφωνα με τις
παραμέτρους που είναι επιλεγμένες στην
οθόνη PRINT FORMAT (ΜΟΡΦΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ), βλ. Για να εκτυπώσετε μια
έκθεση στη σελ. 113) σε διαστήματα των
30 δευτερολέπτων: EtCO2 (mmHg), RR
(bpm), SpO2 (%), PR (bpm), IPI.

Ενδείξεις ασθενούς στην αρχή της
περιόδου καταγραφής: EtCO2, FiCO2, RR,
SpO2, PR, IPI.
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Από την έναρξη της
περίπτωσης μέχρι την
τρέχουσα ώρα· αφού μια
περίπτωση διακοπεί, τα
δεδομένα δεν είναι
διαθέσιμα

Τα δεδομένα τάσεων όπως
εμφανίζονται στην οθόνη
τάσεων που εμφανίζεται τη
δεδομένη στιγμή, ή, στην
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Όνομα
αναφοράς

Περιγραφή
καταχωρήσεων
δεδομένων είναι η
ανάλυση που έχει
ρυθμιστεί για την
προβολή
προσαυξήσεων τάσεων
[MINIMUM (ΕΛΑΧΙΣΤΗ,
30 δευτερόλεπτα),
1,5 λεπτά, 3 λεπτά,
15 λεπτά, 60 λεπτά].

Περιλαμβανόμενα πεδία
Ενδείξεις ασθενούς σε διαστήματα
ρυθμισμένα για προβολή προσαυξήσεων
τάσεων: Τρεις από τις ακόλουθες
παραμέτρους (σύμφωνα με τις
παραμέτρους που είναι επιλεγμένες στην
οθόνη PRINT FORMAT (ΜΟΡΦΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ), βλ. Για να εκτυπώσετε μια
έκθεση στη σελ. 113): EtCO2, FiCO2, RR,
SpO2, PR, IPI.
Συμβάντα επειγόντων συναγερμών και
συναγερμών προσοχής ασθενών
Συμβάντα συμβουλευτικών μηνυμάτων
εξοπλισμού
Συμβάντα: EVENT 1 (ΣΥΜΒΑΝ 1), EVENT
2 (ΣΥΜΒΑΝ 2), EVENT 3 (ΣΥΜΒΑΝ 3)

Χρονικό πλαίσιο της
αναφοράς
περίπτωση εκτύπωσης από
την οθόνη PRINT
(ΕΚΤΥΠΩΣΗ), η οθόνη
τάσεων που εμφανιζόταν
τελευταία. Θα εκτυπωθούν
μόνο τα σημεία δεδομένων
που είναι εκείνη τη στιγμή
ορατά στην οθόνη (περίπου
δέκα σημεία δεδομένων).
Επομένως, το επίπεδο
ZOOM (ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ) της
οθόνης τάσεων (οι επιλογές
είναι 2, 4, και 12 ώρες), θα
καθορίζει τον αριθμό των
λεπτών/ωρών των
δεδομένων που
εμφανίζονται στην
εκτύπωση. Αφού
διαγραφούν οι τάσεις, τα
δεδομένα δεν είναι
διαθέσιμα.

Graphical Trend
Report (Έκθεση
τάσεων σε
μορφή γραφικού)

Ενδείξεις ασθενούς της
μνήμης τάσεων σε
μορφή γραφικού. Ο
χρόνος μεταξύ των
καταχωρήσεων
δεδομένων είναι η
ανάλυση που έχει
ρυθμιστεί για την
προβολή
προσαυξήσεων τάσεων
[MINIMUM (ΕΛΑΧΙΣΤΗ,
30 δευτερόλεπτα),
1,5 λεπτά, 3 λεπτά,
15 λεπτά, 60 λεπτά].

Ενδείξεις ασθενούς στην αρχή της
περιόδου καταγραφής: EtCO2, RR, SpO2,
PR, IPI.
Γραφήματα επιπέδων για δύο από τις
ακόλουθες παραμέτρους (σύμφωνα με τις
παραμέτρους που είναι επιλεγμένες στην
οθόνη PRINT FORMAT (ΜΟΡΦΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ), βλ. Για να εκτυπώσετε μια
έκθεση στη σελ. 113) σε διάστημα
ρυθμισμένο για προβολή προσαυξήσεων
τάσεων: EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI.

Τα δεδομένα τάσεων όπως
εμφανίζονται στην οθόνη
τάσεων που εμφανίζεται τη
δεδομένη στιγμή, ή, στην
περίπτωση εκτύπωσης από
την οθόνη PRINT
(ΕΚΤΥΠΩΣΗ), η οθόνη
τάσεων που εμφανιζόταν
τελευταία. Επομένως, το
επίπεδο ZOOM
(ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ) της οθόνης
τάσεων (οι επιλογές είναι 2,
4, και 12 ώρες), θα
καθορίζει τον αριθμό των
ωρών των δεδομένων που
εμφανίζονται στην
εκτύπωση. Αφού
διαγραφούν οι τάσεις, τα
δεδομένα δεν είναι
διαθέσιμα.

Real Time
Continuous
Waveform
(Συνεχής
κυματομορφή
πραγματικού
χρόνου)

Γραφική αναπαράσταση
των επιπέδων των
etCO2 και SpO2, με ένα
σημείο δεδομένων κάθε
50 χιλιοστά του
δευτερολέπτου

Ενδείξεις ασθενούς στην αρχή της
περιόδου καταγραφής: EtCO2, FiCO2, RR,
SpO2, PR
Γραφήματα των επιπέδων των EtCO2 και
SpO2.

Δεδομένα πραγματικού
χρόνου από την ώρα που
πατήθηκε το START
PRINTER (ΕΝΑΡΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΤΗ) έως την ώρα
που πατήθηκε το STOP
PRINTER (ΔΙΑΚΟΠΗ
ΕΚΤΥΠΩΤΗ)
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Όνομα
αναφοράς

Περιγραφή

Περιλαμβανόμενα πεδία

Χρονικό πλαίσιο της
αναφοράς

Real Time
Continuous CO2
Waveform
(Συνεχής
κυματομορφή
CO2
πραγματικού
χρόνου)

Γραφική αναπαράσταση
των επιπέδων του
etCO2, με ένα σημείο
δεδομένων κάθε
50 χιλιοστά του
δευτερολέπτου

Ενδείξεις ασθενούς στην αρχή της
περιόδου καταγραφής: etCO2, FiCO2, RR,
SpO2, PR.

Δεδομένα πραγματικού
χρόνου από την ώρα που
πατήθηκε το START
PRINTER (ΕΝΑΡΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΤΗ) έως την ώρα
που πατήθηκε το STOP
PRINTER (ΔΙΑΚΟΠΗ
ΕΚΤΥΠΩΤΗ)

Real Time
Continuous
Tabular
(Συνεχείς
πίνακες
πραγματικού
χρόνου)

Παρουσίαση σε μορφή
πίνακα των EtCO2, RR
και PR, με μια γραμμή
δεδομένων κάθε 2
δευτερόλεπτα

Ενδείξεις ασθενούς στην αρχή της
περιόδου καταγραφής: EtCO2, FiCO2, RR,
SpO2, PR, IPI.
Τρεις από τις ακόλουθες παραμέτρους
(σύμφωνα με τις παραμέτρους που είναι
επιλεγμένες στην οθόνη PRINT FORMAT
(ΜΟΡΦΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ), βλ. Για να
εκτυπώσετε μια έκθεση στη σελ. 113):
EtCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR, IPI.

Δεδομένα πραγματικού
χρόνου από την ώρα που
πατήθηκε το START
PRINTER (ΕΝΑΡΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΤΗ) έως την ώρα
που πατήθηκε το STOP
PRINTER (ΔΙΑΚΟΠΗ
ΕΚΤΥΠΩΤΗ)

* Παρακαλούμε προσέξτε ότι, σε όλες τις περιπτώσεις, τα EtCO2 και FiCO2 εμφανίζονται σε επιλεγμένες μονάδες, το SpO2
σε ποσοστά, και τα RR και PR σε bpm (σφύξεις ανά λεπτό).
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Δείγματα εκθέσεων

Δείγματα εκθέσεων
Δείγματα εκθέσεων περίπτωσης
Τα ακόλουθα είναι παραδείγματα εκθέσεων περίπτωσης σε μορφή πίνακα και γραφικού, όπως περιγράφεται
παραπάνω.

Εικόνα 38 – Δείγμα εκτύπωσης εκθέσεων περίπτωσης
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Δείγματα εκθέσεων τάσεων
Τα ακόλουθα είναι παραδείγματα εκθέσεων τάσεων σε μορφή πίνακα και γραφικού, όπως περιγράφεται
παραπάνω.

Εικόνα 39 – Εκτυπωμένες εκθέσεις τάσεων

Φορητός παρακλίνιος καπνογράφος/παλμικό οξύμετρο

119

Εισαγωγή

Κεφάλαιο 12

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

Λήψη δεδομένων ασθενούς
Εισαγωγή
Μεταφορά δεδομένων μέσω της θύρας δεδομένων USB
Μεταφορά δεδομένων μέσω της θύρας RS-232
Αναλογική έξοδος δεδομένων με το Capnostream
Λειτουργία κλήσης νοσοκόμας
Τύποι συστημάτων κλήσης νοσοκόμας
Λειτουργία με νοσοκομειακά συστήματα δεδομένων ασθενούς
Λειτουργία με συστήματα Nuvon VEGA™*

Εισαγωγή
Το Capnostream™20p μπορεί να εξάγει αποθηκευμένα και τρέχοντα δεδομένα σε εξωτερικές συσκευές με τις
ακόλουθες μεθόδους:

•

Μεταφορά δεδομένων σε μονάδα μνήμης USB flash για μεταγενέστερη μεταφορά σε
υπολογιστή

•
•

Άμεση σύνδεση σε υπολογιστή μέσω της θύρας RS-232
Αναλογική έξοδος 7 καναλιών

Η εκδήλωση μιας κατάστασης συναγερμού μπορεί επίσης να υποδεικνύεται σε ένα εξωτερικό σύστημα μέσω
του χαρακτηριστικού κλήσης νοσοκόμας.

Μεταφορά δεδομένων μέσω της θύρας δεδομένων USB
Υπάρχουν επτά τύποι εκθέσεων που μπορούν να μεταφερθούν σε μια μονάδα μνήμης USB flash, όπως
περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα. Πέντε τύποι εκθέσεων είναι σε μορφή κειμένου και είναι κατάλληλοι για
χρήση σε εφαρμογές όπως Microsoft Excel. Οι δύο τύποι εκθέσεων σε μορφή δυαδικών δεδομένων
προορίζονται για προηγμένες εφαρμογές προγραμματισμού.
Επιπροσθέτως, μπορεί να γίνει λήψη της έκθεσης άπνοιας και αποκορεσμού O2 (εάν τα A/hr και ODI είναι
διαθέσιμα) σε μια μονάδα μνήμης USB flash. Βλ. Έκθεση άπνοιας και αποκορεσμού O2 στη σελ. 108 για
περισσότερες πληροφορίες.
Όλοι οι συναγερμοί A/hr και ODI δεν θα καταγράφονται όταν τα A/hr και ODI δεν είναι διαθέσιμα.
Πίνακας 24 – Τύποι μεταφοράς δεδομένων

Όνομα αναφοράς
Έκθεση περίπτωσης
σε μορφή πίνακα
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Περιγραφή

Περιλαμβανόμενα πεδία

Αρχείο οριοθετημένο με στηλοθέτες με την
κατάληξη .txt. (Τα οριοθετημένα με
στηλοθέτες αρχεία μπορούν να εξαχθούν
σε Excel χρησιμοποιώντας «στηλοθέτη» ως
τον οριοθέτη.) Αναφέρει τα δεδομένα που
είναι αποθηκευμένα στη μνήμη τάσεων η
οποία είναι εκχωρημένη στην επιλεγμένη
περίπτωση. Ο χρόνος μεταξύ των
καταχωρήσεων δεδομένων είναι η ανάλυση
που έχει ρυθμιστεί για την αποθήκευση
τάσεων (5, 10 ή 30 δευτερόλεπτα).

DATE (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ), TIME (ΩΡΑ)
Ενδείξεις ασθενούς: EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI.
Συμβάντα επειγόντων συναγερμών και
συναγερμών προσοχής ασθενών
Συμβάντα συμβουλευτικών μηνυμάτων
εξοπλισμού
Συμβάντα: EVENT 1 (ΣΥΜΒΑΝ 1), EVENT 2
(ΣΥΜΒΑΝ 2), EVENT 3 (ΣΥΜΒΑΝ 3)
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Μεταφορά δεδομένων μέσω της θύρας δεδομένων USB

Όνομα αναφοράς
Έκθεση τάσεων σε
μορφή πίνακα

Περιγραφή
Οριοθετημένο με στηλοθέτες αρχείο (.txt).
Αναφέρει όλα τα δεδομένα που είναι
αποθηκευμένα στη μνήμη τάσεων.
Ο χρόνος μεταξύ των καταχωρήσεων
δεδομένων είναι η ανάλυση που έχει
ρυθμιστεί για την αποθήκευση τάσεων
(5, 10 ή 30 δευτερόλεπτα).

Περιλαμβανόμενα πεδία
DATE (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ), TIME (ΩΡΑ)
Ενδείξεις ασθενούς: EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI.
Συμβάντα επειγόντων συναγερμών και
συναγερμών προσοχής ασθενών
Συμβάντα συμβουλευτικών μηνυμάτων
εξοπλισμού
Συμβάντα: EVENT 1 (ΣΥΜΒΑΝ 1), EVENT 2
(ΣΥΜΒΑΝ 2), EVENT 3 (ΣΥΜΒΑΝ 3)

Real Time Continuous
CO2 Waveform
(Συνεχής
κυματομορφή CO2
πραγματικού χρόνου)

Οριοθετημένο με στηλοθέτες αρχείο (.txt) με
καταχωρήσεις δεδομένων κάθε 50 χιλιοστά
του δευτερολέπτου.

DATE (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ), TIME (ΩΡΑ)

Real Time Continuous
Tabular (Συνεχείς
πίνακες πραγματικού
χρόνου)

Οριοθετημένο με στηλοθέτες αρχείο (.txt),
παρόμοιο με την έκθεση πινάκων τάσεων,
αλλά μεταδιδόμενο γραμμή προς γραμμή
σε πραγματικό χρόνο.

DATE (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ), TIME (ΩΡΑ)

Ένδειξη ασθενούς κάθε 50 χιλιοστά του
δευτερολέπτου (για τη δημιουργία κυματομορφής
CO2): CO2*
Ενδείξεις ασθενούς: EtCO2, FiCO2, RR, SpO2,
PR, IPI, A/hr, ODI.
Συμβάντα επειγόντων συναγερμών και
συναγερμών προσοχής ασθενών
Συμβάντα συμβουλευτικών μηνυμάτων
εξοπλισμού
Συμβάντα: EVENT 1 (ΣΥΜΒΑΝ 1), EVENT 2
(ΣΥΜΒΑΝ 2), EVENT 3 (ΣΥΜΒΑΝ 3)

Real Time Continuous
Tabular with real-time
continuous waveform
(Συνεχείς πίνακες
πραγματικού χρόνου)
με συνεχή
κυματομορφή
πραγματικού χρόνου
[σύντομο όνομα FULL
CONTINUOUS
TRANSFER (ΠΛΗΡΗΣ
ΣΥΝΕΧΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ)]

Οριοθετημένο με στηλοθέτες αρχείο (.txt),
παρόμοιο με την έκθεση συνεχών πινάκων
πραγματικού χρόνου, μεταδιδόμενο γραμμή
προς γραμμή σε πραγματικό χρόνο, αλλά
με καταχωρήσεις δεδομένων κάθε 50
χιλιοστά του δευτερολέπτου (20 φορές ανά
δευτερόλεπτο). Εμφανίζονται
δεδομένα CO2 που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία
συνεχούς κυματομορφής πραγματικού
χρόνου, με καταχωρήσεις δεδομένων κάθε
50 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Τα
δεδομένα πίνακα καταγράφονται σε σημεία
δεδομένων με βάση την ανάλυση που έχει
ρυθμιστεί για την αποθήκευση τάσεων
(5, 10 ή 30 δευτερόλεπτα), έτσι ώστε τα
δεδομένα μεταξύ αυτών των σημείων να
επαναλαμβάνονται σε πρόσθετες σειρές.

Πλήρης δυαδική
συνεχής μεταφορά

Βλ. το έγγραφο «Πρωτόκολλα μεταφοράς δεδομένων Capnostream™20p»

Πλήρης δυαδική
μεταφορά τάσεων

Βλ. το έγγραφο «Πρωτόκολλα μεταφοράς δεδομένων Capnostream™20p»

*

DATE (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ), TIME (ΩΡΑ)
Ενδείξεις ασθενούς (στην ανάλυση αποθήκευσης
τάσεων): EtCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR, IPI, A/hr,
ODI
Συμβάντα επειγόντων συναγερμών και
συναγερμών προσοχής ασθενών
Συμβάντα συμβουλευτικών μηνυμάτων
εξοπλισμού
Συμβάντα: EVENT 1 (ΣΥΜΒΑΝ 1), EVENT 2
(ΣΥΜΒΑΝ 2), EVENT 3 (ΣΥΜΒΑΝ 3)
Ένδειξη ασθενούς κάθε 50 χιλιοστά του
δευτερολέπτου (για τη δημιουργία κυματομορφής
CO2): CO2 wave (Κυματομορφή CO2)

CO2 σε mm/Hg (χιλιοστά υδραργύρου)

Σημειώστε ότι στα αρχεία .txt, οι πρώτες έξι γραμμές δεδομένων έχουν ως εξής:
Γραμμή 1 – Το όνομα του τύπου έκθεσης.
Γραμμή 2 – Κενό, ή αναγνωριστικός αριθμός ασθενούς εάν η έκθεση είναι μια έκθεση περίπτωσης
Γραμμή 3 – Τύπος ασθενούς (βλ. Ρύθμιση του τύπου ασθενούς στη σελ. 49 για πληροφορίες σχετικά με τους
τύπους ασθενών)
Γραμμή 4 – Κενό
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Μεταφορά δεδομένων μέσω της θύρας δεδομένων USB

Γραμμή 5 – Κεφαλίδες στήλης
Γραμμή 6 – Κεφαλίδες στήλης, δεύτερη γραμμή
Το Capnostream™20p αναγνωρίζει μονάδες μνήμης flash κατασκευασμένες από την SanDisk, Lexar, και PNY
Technologies. Δεν αναγνωρίζει μονάδες μνήμης flash που έχουν προηγμένες δυνατότητες που απαιτούν την
εγκατάσταση πρόσθετων οδηγών, όπως SanDisk U3. Το όριο χωρητικότητας για μια μονάδα USB που μπορεί
να χρησιμοποιηθεί με το Capnostream™20p είναι 8 GB. Μια τυπική μονάδα μνήμης flash φαίνεται παρακάτω.

Εικόνα 40 – Τυπική μονάδα μνήμης flash

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ CAPNOSTREAM™20P ΣΕ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ USB:
1. Εισαγάγετε μια μονάδα μνήμης USB flash στη θύρα USB στην πίσω πλευρά του Capnostream™20p.
2. Όταν η μονάδα μνήμης USB flash ανιχνευθεί, το εικονίδιο USB εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της
οθόνης δίπλα στο σύμβολο συναγερμού. Ανάλογα με τον τύπο μονάδας, αυτό μπορεί να χρειαστεί έως και
40 δευτερόλεπτα.

Εικονίδιο
θύρας USB

Εικόνα 41 – Εικονίδιο USB
Σημείωση:

Η θύρα USB στο μόνιτορ Capnostream™20p προορίζεται για χρήση με μια μονάδα
μνήμης flash μόνο. Δεν είναι θύρα USB πλήρους λειτουργίας. Μην επιχειρήσετε να
συνδέσετε τη συσκευή παρακολούθησης σε έναν υπολογιστή μέσω της θύρας USB.

Σημείωση:

Η μονάδα μνήμης USB flash πρέπει να εισαχθεί προσεκτικά στη θύρα USB, χωρίς να
ασκηθεί υπερβολική δύναμη. Εάν η μονάδα μνήμης USB flash δεν μπορεί να εισαχθεί
εύκολα στη θύρα, μη χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.

3. Αφού εμφανιστεί το εικονίδιο USB, το μόνιτορ είναι έτοιμο να ξεκινήσει την έξοδο δεδομένων στη μονάδα
μνήμης USB flash.
4. Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε το κουμπί SYSTEM (ΣΥΣΤΗΜΑ) στη γραμμή μενού για να ανοίξετε την
οθόνη συστήματος, και στη συνέχεια επιλέξτε DATA OUTPUT (ΕΞΟΔΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ).
5. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε την επιθυμητή έκθεση από τον πίνακα DATA
OUTPUT (ΕΞΟΔΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) όπως φαίνεται παρακάτω. Παρακαλούμε προσέξτε ότι οι επιλογές
Tabular Case (Πίνακες περιπτώσεων) και Tabular Trend (Πίνακες τάσεων) είναι διαθέσιμες μόνο όταν είναι
ενεργή μια περίπτωση. Εάν η τρέχουσα περίπτωση κλείσει, η μνήμη περίπτωσης και τάσεων διαγράφεται
και αυτές οι πληροφορίες δεν είναι πλέον διαθέσιμες.
Πίνακας 25 – Επιλογή τύπου εξόδου δεδομένων
TABULAR CASE (ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ)
TABULAR TREND (ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΑΣΕΩΝ)
REALTIME CONTINUOUS CO2 WAVEFORM
(ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗ CO2 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ)
REALTIME CONTINUOUS TABULAR (ΣΥΝΕΧΕΙΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ)
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FULL CONTINUOUS TRANSFER (ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΕΧΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ)
FULL BINARY CONTINUOUS TRANSFER (ΠΛΗΡΗΣ
ΔΥΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ)
FULL BINARY TREND TRANSFER (ΠΛΗΡΗΣ
ΔΥΑΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΑΣΕΩΝ)

6. Ένας αστερίσκος θα εμφανίζεται στα αριστερά του επιλεγμένου ονόματος έκθεσης. Εάν δεν υπάρχει ενεργή
περίπτωση, θα εμφανιστεί το κείμενο NO CASES (ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ) στα δεξιά της επιλογής Tabular
Case (Πίνακες περιπτώσεων).
7. Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε START USB (ΕΝΑΡΞΗ USB) στη γραμμή μενού για να
ξεκινήσετε τη μεταφορά δεδομένων. Η έξοδος δεδομένων μπορεί να ματαιωθεί κάνοντας κλικ ξανά για να
επιλέξετε STOP USB (ΔΙΑΚΟΠΗ USB).
ΠΡΟΣΟΧΗ:

Εάν η μονάδα μνήμης flash αφαιρεθεί από το Capnostream™20p ενόσω η μεταφορά
δεδομένων βρίσκεται σε εξέλιξη, τα δεδομένα μπορεί να μην είναι αναγνώσιμα. Προτού
αφαιρέσετε τη μονάδα μνήμης flash, η μεταφορά δεδομένων πρέπει να ολοκληρωθεί ή
να διακοπεί επιλέγοντας STOP USB (ΔΙΑΚΟΠΗ USB) στη γραμμή μενού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ιοί στη συσκευή μνήμης USB flash πριν από τη
διασύνδεσή τους με το μόνιτορ.

Σημείωση:

Εάν το Capnostream™20p δεν ανιχνεύσει τη μονάδα μνήμης flash, αφαιρέστε και
επανεισαγάγετε τη μονάδα μνήμης flash. Εάν η μονάδα μνήμης flash εξακολουθεί να μην
ανιχνεύεται, ελέγξτε ότι η χρησιμοποιούμενη μονάδα προέρχεται από υποστηριζόμενο
κατασκευαστή.

Σημείωση:

Εάν ο ελεύθερος χώρος δίσκου στη μονάδα μνήμης flash είναι μικρότερος από 100 kb, η
εγγραφή στη μονάδα USB δεν επιτρέπεται. Υπό αυτές τις συνθήκες, εάν η μεταφορά
δεδομένων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, θα ματαιωθεί. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να ξεκινήσει καμία νέα
μεταφορά δεδομένων υπό συνθήκες περιορισμένου χώρου στο δίσκο.

Σημείωση:

Παρακαλούμε προσέξτε τις πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τις εκθέσεις τάσεων στην
ενότητα Σημαντικές σημειώσεις σχετικά με τις εκθέσεις τάσεων στη σελ. 103.

Η μέγιστη ποσότητα δεδομένων που μπορούν να μεταφερθούν σε ένα μεμονωμένο αρχείο είναι 65.536 σειρές
(αυτό αντιστοιχεί στο μέγιστο μέγεθος φύλλου για ένα αρχείο Excel για Excel 2003 και χαμηλότερο). Εάν τα
δεδομένα ξεπερνούν τις 65.536 σειρές, ανοίγει αυτόματα ένα νέο αρχείο και τα δεδομένα συνεχίζουν να
μεταφέρονται στο νέο αρχείο. Σε αυτήν την περίπτωση, στο νέο όνομα αρχείου εκχωρείται δείκτης όπως
περιγράφεται παρακάτω στον Πίνακας 26 – Συμβάσεις ονοματοδοσίας αρχείων.
Τα ακόλουθα αποτελούν εκτιμήσεις των κατά προσέγγιση μεγεθών των αρχείων που μπορεί να αναμένεται ότι
θα παραχθούν. Για περιπτώσεις ασθενούς όπου τα συμβάντα και οι συναγερμοί καταγράφονται εκτεταμένα, τα
μεγέθη αρχείου θα είναι μεγαλύτερα.
Πίνακες περιπτώσεων: 1 ώρα σε ανάλυση 30 δευτ.: 21 kB
Πίνακες τάσεων: 1 ώρα σε ανάλυση 30 δευτ.: 24 kB
Συνεχής κυματομορφή CO2 πραγματικού χρόνου: 1 ώρα σε ανάλυση 50 ms: 4,2 MB
Συνεχείς πίνακες πραγματικού χρόνου: 1 ώρα σε ανάλυση 2 δευτ.: 264 kB
Πλήρης συνεχής μεταφορά: 1 ώρα σε ανάλυση 50 ms: 12 MB
Πλήρης δυαδική συνεχής μεταφορά: 1 ώρα σε ανάλυση 50 ms: 732 kB
Πλήρης δυαδική μεταφορά τάσεων: 1 ώρα σε ανάλυση 30 δευτ.: 5 kB
Σύμβαση ονοματοδοσίας αρχείων USB
Για τους διαφορετικούς τύπους εκθέσεων, χρησιμοποιείται η ακόλουθη σύμβαση ονοματοδοσίας αρχείων.
<ΤΥΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ>_<ΤΥΠΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ>_<ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ>_<ΩΡΑ
ΕΚΘΕΣΗΣ>_<ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ>_<ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ>.ext
Φορητός παρακλίνιος καπνογράφος/παλμικό οξύμετρο
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Όπου:
 REPORT TYPE (ΤΥΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ) - αναγνωριστικό τύπου έκθεσης τριών γραμμάτων
(βλ. Πίνακας 26 – Συμβάσεις ονοματοδοσίας αρχείων).
 PATIENT TYPE (ΤΥΠΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ) – τύπος ασθενούς [Adult (Ενήλικας), Pediatric 6-12 yrs
(Παιδί 6-12 ετών), κτλ.].
 REPORT DATE (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ) - Ημερομηνία έναρξης στην οποία δημιουργήθηκε η
έκθεση σε μορφή εεμμηη.
 REPORT TIME (ΩΡΑ ΕΚΘΕΣΗΣ) - Ώρα έναρξης στην οποία δημιουργήθηκε η έκθεση σε μορφή
ωωλλδδ.
 PATIENT ID (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ) – Ο αναγνωριστικός αριθμός
ασθενούς όπως καταχωρείται στη συσκευή (ή παρέχεται αυτόματα από τη συσκευή).
 FILE NO (ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ) - ένας τρέχων σειριακός αριθμός που υποδεικνύει εάν τα δεδομένα έχουν
διαχωριστεί σε πολλαπλά αρχεία.
 Επέκταση αρχείου .ext είναι .txt (τύπος αρχείου οριοθετημένου με στηλοθέτες) ή .bin (τύπος
δυαδικού αρχείου).
Το πεδίο αναγνωριστικού αριθμού ασθενούς στο μόνιτορ περιέχει το χαρακτήρα '/', ο οποίος δεν είναι έγκυρος
χαρακτήρας για ονόματα αρχείων. Αυτός αντικαθίσταται από μια παύλα '-' για τα ονόματα αρχείου. Ο
χαρακτήρας '/' χρησιμοποιείται από το μόνιτορ για να υποδείξει πολλαπλά αρχεία με τον ίδιο αναγνωριστικό
αριθμό ασθενούς (π.χ.- Smith/1, Smith/2, Smith/3).
Παραδείγματα ονόματος αρχείου:
Για διαφορετικές εκθέσεις που ελήφθησαν στις 15 Ιανουαρίου 2011 στις 5:23:57 για τον ασθενή με
αναγνωριστικό αριθμό ασθενούς "20090115035705", τα ονόματα αρχείου θα είναι:
Πίνακας 26 – Συμβάσεις ονοματοδοσίας αρχείων

Τύπος έκθεσης

Όνομα αρχείου

Έκθεση περίπτωσης σε μορφή πίνακα

TCR_ADULT_110115_052357_20110115035705_1.txt

Έκθεση τάσεων σε μορφή πίνακα

TTR_ ADULT _110115_052357_20110115035705_1.txt

Συνεχής κυματομορφή CO2 πραγματικού
χρόνου

RCW_ ADULT_110115_052357_20110115035705_1.txt

Real-time Continuous Tabular (Συνεχής
πίνακας σε πραγματικό χρόνο)

RCT_ ADULT _110115_052357_20110115035705_1.txt

Πλήρης συνεχής μεταφορά

FCTR_ ADULT _110115_05235720110115035705_1.txt

Πλήρης δυαδική συνεχής μεταφορά

FCT_ ADULT _110115_052357_20110115035705_1.bin

Πλήρης δυαδική μεταφορά τάσεων

FTT_ ADULT _110115_052357_20110115035705_1.bin

Έκθεση άπνοιας και αποκορεσμού O2 (εάν
είναι διαθέσιμα)

ADR_ ADULT _110115_052357_20110115035705_1.txt

Παραδείγματα
Για το ίδιο παράδειγμα που περιγράφεται παραπάνω, πολλαπλά αρχεία για την ίδια έκθεση συνεχών πινάκων
πραγματικού χρόνου θα ήταν:
Τύπος έκθεσης

Όνομα αρχείου

Πραγματικού χρόνου Συνεχής Πίνακας RCT_110115_052357_1.txt RCT_110115_052357_2.txt
RCT_110115_052357_3.txt RCT_110115_052357_4.txt ...
RCT_110115_052357_10.txt ... RCT_110115_052357_100.txt ...
RCT_110115_052357_1000.txt
Σημείωση:
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Τα δυαδικά αρχεία δεν χωρίζονται ποτέ σε πολλαπλά αρχεία διότι δεν έχουν τον
περιορισμό μήκους που επιβάλλεται από το MS Excel.
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Μηνύματα σφάλματος USB
Τα ακόλουθα μηνύματα μπορεί να εμφανιστούν στην περιοχή μηνυμάτων του μόνιτορ:
NO USB DEVICE FOUND (ΔΕΝ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ ΜΟΝΑΔΑ USB): Συμβουλευτικό μήνυμα που
εμφανίζεται εάν μια λειτουργία USB επιχειρείται σε απουσία μονάδας USB.
USB DEVICE FAILED (ΣΥΣΚΕΥΗ USB ΑΠΕΤΥΧΕ): Εμφανίζεται όταν η μονάδα USB έχει ανιχνευθεί,
αλλά η λειτουργία μεταφοράς δεδομένων δεν μπορεί να ολοκληρωθεί με επιτυχία.
USB FLASH FULL (USB FLASH ΠΛΗΡΕΣ): Συμβουλευτικό μήνυμα που εμφανίζεται όταν δεν μπορεί πλέον
να γίνει λήψη δεδομένων στη μονάδα μνήμης USB memory stick λόγω του ότι η μνήμη είναι πλήρης.
USB TIME OUT (ΛΗΞΗ ΧΡΟΝΟΥ USB): Συμβουλευτικό μήνυμα που εμφανίζεται όταν το μόνιτορ δεν
μπορεί να δημιουργήσει επικοινωνία με τη μονάδα USB.
Ανάγνωση δεδομένων ασθενούς από αποθηκευμένα αρχεία Capnostream™20p
Οι τύποι έκθεσης USB που έχουν τύπο αρχείου .txt (οριοθετημένο με στηλοθέτες) είναι αρχεία κειμένου. Αυτό
τα καθιστά ευανάγνωστα στις περισσότερες εφαρμογές λογισμικού υπολογιστικού φύλλου και βάσης
δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, ο τύπος μορφής .txt σημαίνει ότι υπάρχει στηλοθέτης μεταξύ κάθε στοιχείου
δεδομένων σε κάθε γραμμή του αρχείου. Η Σημείωση Εφαρμογής Μεταφοράς Δεδομένων Ασθενούς, που εξηγεί
τη χρησιμοποίηση των δεδομένων που μεταφέρθηκαν, παρέχεται στο CD εγχειριδίου χειριστή.
Οι δύο τύποι έκθεσης USB που έχουν τύπο αρχείου .bin είναι δυαδικά αρχεία. Αυτά τα αρχεία προορίζονται για
χρήση από προγραμματιστές που δημιουργούν προγράμματα εφαρμογών για χρήση με το Capnostream™20p.
Οι μορφές δυαδικού αρχείου περιγράφονται στο έγγραφο Πρωτόκολλα Μεταφοράς Δεδομένων Capnostream
που βρίσκεται στο CD εγχειριδίου χειριστή.

Μεταφορά δεδομένων μέσω της θύρας RS-232
Το Capnostream™20p είναι εξοπλισμένο με μια σύνδεση 9 ακίδων RS-232 στο πίσω μέρος του μόνιτορ. Για
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του χαρακτηριστικού, παρακαλούμε ανατρέξτε στο
έγγραφο Πρωτόκολλα μεταφοράς δεδομένων Capnostream, που είναι διαθέσιμο στο CD εγχειριδίου χειριστή.
Ο ρυθμός μεταφοράς δεδομένων για τη διασύνδεση RS-232 ρυθμίζεται στις Institutional Defaults: Monitor
(Προεπιλογές νοσοκομείου: συσκευή παρακολούθησης). Η εργοστασιακή προεπιλογή είναι αυτόματη
ανίχνευση της ταχύτητας μεταφοράς δεδομένων. Βλ. Αλλαγή των προεπιλογών νοσοκομείου στη σελ. 147 για
πληροφορίες σχετικά με το πώς να αλλάξετε τον ρυθμό μεταφοράς δεδομένων.
Η μεταφορά δεδομένων μέσω RS-232 μπορεί να λάβει χώρα ταυτόχρονα με τη μεταφορά δεδομένων με μια
μονάδα μνήμης USB flash.
Σημείωση:

Η θύρα RS-232 διαθέτει ηλεκτρική μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60101-1-1.
Μη ιατρικές συσκευές όπως τα PC και οι εκτυπωτές μπορούν να συνδεθούν σε αυτήν τη
θύρα χωρίς πρόσθετη ηλεκτρική μόνωση. Αυτές οι συσκευές πρέπει να τοποθετούνται
τουλάχιστον σε απόσταση 1,5 μέτρων από το περιβάλλον του ασθενούς.

Η θύρα RS-232 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά δεδομένων σε ένα PC με τη χρήση Profox. Για
περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με την Profox Associates, Inc. στο http://www.profox.net/.
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Αναλογική έξοδος δεδομένων με το Capnostream™20p
Απαιτούμενος εξοπλισμός
Ένας κατάλογος των ειδών που απαιτούνται για τη ρύθμιση της μεταφοράς δεδομένων μεταξύ ενός μόνιτορ
Capnostream™20p και ενός αναλογικού συστήματος παρέχεται παρακάτω.
Χαρακτηριστικό

Λεπτομέρειες/αρ. προϊόντος Medtronic

Μόνιτορ Capnostream™20p

Οποιοδήποτε μόνιτορ Capnostream™ 20
(CS20)

Ψηφιακό/αναλογικό καλώδιο

PM20ACB (πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά)

Αναλογικό σύστημα (εργαστήριο ύπνου ή άλλο αναλογικό σύστημα)

Δ/Δ

Για τα περισσότερα συστήματα, τυπικά καλώδια επικοινωνίας με
μονοφωνικό βύσμα 3,5 mm (1/8 in) για μεταφορά δεδομένων από το
καλώδιο ψηφιακού/αναλογικού μετατροπέα στο αναλογικό σύστημα
(ο αριθμός των απαιτούμενων καλωδίων εξαρτάται από τον αριθμό
των καναλιών στα οποία θα μεταφερθούν τα δεδομένα).
Ορισμένα συστήματα απαιτούν διαφορετική καλωδίωση ή έναν
προσαρμογέα, π.χ. Remlogic, που απαιτεί συνδέσμους με βύσμα
τύπου τηλεφώνου.

Αυτά τα καλώδια πρέπει να αγοράζονται
ξεχωριστά και μπορείτε να τα προμηθευτείτε
από οποιοδήποτε κατάστημα ηλεκτρονικών
ειδών.
Για μη τυπικά συστήματα, μπορεί να
απαιτούνται διαφορετικοί τύποι καλωδίων.

Για τη ρύθμιση της μεταφοράς δεδομένων μεταξύ του μόνιτορ και της αναλογικής συσκευής, πρέπει να
ρυθμιστούν οι ακόλουθες συνδέσεις:
 Σύνδεση του ψηφιακού/αναλογικού καλωδίου στο μόνιτορ
 Σύνδεση του ψηφιακού/αναλογικού καλωδίου στην αναλογική συσκευή καταγραφής
Αυτές οι συνδέσεις περιγράφονται παρακάτω. Όταν πραγματοποιηθούν αυτές οι συνδέσεις, τα δεδομένα θα
μεταφέρονται από το μόνιτορ στην αναλογική συσκευή εφόσον οι δύο συσκευές είναι συνδεδεμένες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το μόνιτορ μπορεί να συνδεθεί με χρήση του ψηφιακού/αναλογικού καλωδίου μόνο σε
συσκευές με πιστοποίηση IEC 60601-1.
Το καλώδιο δεδομένων που συνδέει τις δύο συσκευές περιλαμβάνει επτά κανάλια δεδομένων. Κάθε κανάλι
δεδομένων παρέχει έξοδο 0-1 Volt (1 Volt είναι η ανώτατη τιμή βαθμονόμησης, δηλ. η μέγιστη τιμή) με
συλλέκτη ρεύματος τουλάχιστον 12 mA. Κάθε κανάλι προστατεύεται επίσης από βραχυκύκλωμα των εξόδων.
Για όλες τις μετρούμενες παραμέτρους, μια τιμή σήματος μέτρησης 0,9 volt είναι μέτρηση πλήρους κλίμακας,
δηλ. η υψηλότερη δυνατή έγκυρη τιμή.
Για τη βαθμονόμηση των παραμέτρων (η οποία πραγματοποιείται πριν τη μέτρηση για την προετοιμασία της
συσκευής για ακριβή μέτρηση), χρησιμοποιείται τιμή σήματος 1,0 Volt (για ανώτατη τιμή βαθμονόμησης και
βαθμονόμηση απολαβής)· στη μέτρηση, αυτός ο αριθμός υποδεικνύει μη έγκυρη τιμή. Για το σήμα 0,0 Volt
(κατώτατη τιμή βαθμονόμησης, βαθμονόμηση μηδενισμού) υποδείξτε την τιμή μηδενικής κλίμακας για ένα
σήμα που αποστέλλεται από το Capnostream™20p στην αναλογική συσκευή. Οι τιμές 0 V και 1,0 V δίνονται
για σκοπούς βαθμονόμησης μόνο. Παρακαλούμε προσέξτε ότι η τιμή 1,0 V δεν υποδεικνύει πραγματική τιμή
που μπορεί να παραχθεί από πραγματική μέτρηση ασθενούς.
Επιπλέον, προσέξτε ότι 1,0 V είναι το σήμα που αποστέλλεται από το Capnostream™20p, μετρούμενο στο
τέλος του ψηφιακού/αναλογικού καλωδίου. Η σύνδεση πρόσθετης καλωδίωσης στο ψηφιακό/αναλογικό
καλώδιο μπορεί να μειώσει ελαφρώς αυτό το σήμα. Έναν κατάλογο των διαθέσιμων τιμών αναλογικών
σημάτων παρέχει ο Πίνακας 28 – Τιμές βαθμονόμησης ψηφιακού/αναλογικού, παρακάτω.
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Σύνδεση του Capnostream™20p και αναλογικής συσκευής με χρήση του
ψηφιακού/αναλογικού καλωδίου
 ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ/ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΣΤΟ ΜΟΝΙΤΟΡ
1. Εισαγάγετε τον σύνδεσμο αναλογικής εξόδου του καλωδίου επικοινωνίας στην αναλογική θύρα 15 ακίδων
του μόνιτορ. Αυτή η θύρα, στο πίσω μέρος του μόνιτορ Capnostream™20p, επισημαίνεται με την ένδειξη
Analog Out (Αναλογική έξοδος).
Σύνδεσμοι σε
αναλογική
συσκευή
Σύνδεσμος
αναλογικής εξόδου
(για σύνδεση στο
Capnostream™20p)

Εικόνα 42 – Ψηφιακό/αναλογικό καλώδιο Capnostream™20p (αρ. προϊόντος PM20ACB)

Αναλογική θύρα

Εικόνα 43 – Η αναλογική θύρα στο Capnostream™20p

2. Η συσκευή Capnostream™20p είναι διαμορφωμένη για έξοδο επτά αναλογικών σημάτων, καθένα από τα
οποία θα μεταφέρει δεδομένα σχετικά με μια διαφορετική παράμετρο που μετριέται από τη συσκευή.
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3. Εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε αλλαγές στις προεπιλεγμένες παραμέτρους εξόδου στα διαφορετικά
κανάλια, βλ. την περιγραφή παρακάτω.
4. Εάν δεν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε αλλαγές στις προεπιλεγμένες τιμές σήματος για κάθε κανάλι,
συνδέστε το ψηφιακό/αναλογικό καλώδιο στην αναλογική συσκευή όπως περιγράφεται παρακάτω.
 ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ/ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
1. Στο άκρο του ψηφιακού/αναλογικού καλωδίου, υπάρχουν επτά ζεύγη απολήξεων με συνδέσμους, με τα επτά
διαθέσιμα κανάλια χρωματικά κωδικοποιημένα ώστε να ταιριάζουν με την κάλυψη της μόνωσης του
αντίστοιχου ζεύγους απολήξεων του ψηφιακού/αναλογικού καλωδίου. Βλ. τον πίνακα παρακάτω για τη
χρωματική κωδικοποίηση. Έχετε ήδη καθορίσει τις τιμές σήματος για καθέναν από αυτούς τους
συνδέσμους.
2. Επιλέξτε καθέναν από τους επιθυμητούς συνδέσμους εξόδου (χρωματικά κωδικοποιημένες απολήξεις) και,
χρησιμοποιώντας τυπικό καλώδιο επικοινωνίας με μονοφωνικό βύσμα 3,5 mm (1/8 in), συνδέστε κάθε
σύνδεσμο στο αντίστοιχο κανάλι εξόδου στην αναλογική συσκευή. (Ένα άκρο του καλωδίου πρέπει να έχει
ένα μονοφωνικό βύσμα 3,5 mm (1/8 in) για σύνδεση στο ψηφιακό/αναλογικό καλώδιο, το άλλο άκρο πρέπει
να έχει τον κατάλληλο σύνδεσμο για την αναλογική συσκευή.)
3. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία για κάθε σύνδεση που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε.
Ο ακόλουθος πίνακας παραθέτει τα χρώματα των καλωδίων και καναλιών για το ψηφιακό/αναλογικό καλώδιο.
Πίνακας 27 – Χρωματική κωδικοί ψηφιακού/αναλογικού καλωδίου

Κανάλι
δεδομένων

Χρώμα

CH1

ΚΟΚΚΙΝΟ

CH2

ΛΕΥΚΟ

CH3

ΠΡΑΣΙΝΟ

CH4

ΜΠΛΕ

CH5

ΚΙΤΡΙΝΟ

CH6

ΚΑΦΕ

CH7

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

Αλλαγή των προεπιλεγμένων τιμών ψηφιακού/αναλογικού καναλιού στο Capnostream™20p
Το Capnostream™20p μπορεί να παρέχει έξοδο σε επτά αναλογικά σήματα που αντιστοιχούν στις διάφορες
παραμέτρους που παρακολουθεί. Υπάρχουν 12 διαφορετικές ρυθμίσεις διαθέσιμες για αυτές τις επτά εξόδους
καναλιών δεδομένων. Παρ' ότι το Capnostream™20p διαθέτει προεπιλεγμένες τιμές σήματος για κάθε κανάλι,
αυτές μπορούν να αλλάξουν χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διαδικασία.
Οι τρέχουσες ρυθμίσεις και οι διαθέσιμες επιλογές εμφανίζονται κατά την είσοδό σας στην οθόνη Digital to
Analog Setup (Ρύθμιση ψηφιακού σε αναλογικό) του Capnostream™20p όπως φαίνεται στην εικόνα
παραπάνω.
 ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ/ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΣΤΟ
CAPNOSTREAM™20P ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΣΕΡΒΙΣ
1. Για να πραγματοποιήσετε αλλαγές στις ρυθμίσεις που θα αποθηκευθούν μόνιμα στο μόνιτορ
Capnostream™20p, μεταβείτε στην οθόνη Institutional Defaults (Προεπιλογές νοσοκομείου), ως εξής: Στη
γραμμή μενού της αρχικής οθόνης του Capnostream™20p, κάντε κλικ στο SYSTEM>SERVICE
(ΣΥΣΤΗΜΑ - ΣΕΡΒΙΣ). Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης σέρβις (Κωδικός πρόσβασης σέρβις
Capnostream™ στη σελ. 169) και κάντε κλικ στο INST DEFAULTS>MONITOR>D/A (ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΜΟΝΙΤΟΡ - ΨΗΦΙΑΚΟ/ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ).
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2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε το κανάλι στο οποίο επιθυμείτε να εκχωρήσετε ένα
σήμα, περιστρέφοντας το κουμπί ελέγχου μέχρι να φθάσετε στο επιθυμητό κανάλι. Κάντε κλικ όταν αυτό το
κανάλι επισημανθεί. Στη συνέχεια περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξτε το σήμα προς εκχώρηση
στο συγκεκριμένο κανάλι. Κάντε κλικ στο κουμπί ελέγχου ξανά για να επιλέξετε το σήμα. Επαναλάβετε τη
διαδικασία για κάθε κανάλι στο οποίο επιθυμείτε να εκχωρήσετε ή να επανεκχωρήσετε σήματα.
3. Οποιοδήποτε σήμα μπορεί να εκχωρηθεί σε οποιοδήποτε κανάλι. Επίσης, το ίδιο σήμα μπορεί να εκχωρηθεί
σε πολλαπλά κανάλια.
 ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ/ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΣΤΟ
CAPNOSTREAM™20P ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
1. Για να πραγματοποιήσετε προσωρινές αλλαγές στις προεπιλεγμένες τιμές ψηφιακού/αναλογικού καναλιού,
επιλέξτε SYSTEM (ΣΥΣΤΗΜΑ) από τη γραμμή μενού στην αρχική οθόνη του Capnostream™20p.
Επιλέξτε D/A SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ/ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ) από τη γραμμή μενού στη σελ.
SYSTEM (ΣΥΣΤΗΜΑ). Τα επτά παρεχόμενα κανάλια δεδομένων παρατίθενται στην αριστερή πλευρά της
οθόνης. Τα σήματα που είναι διαθέσιμα προς εκχώρηση στα κανάλια παρατίθενται στη δεξιά πλευρά.
2. Η διαδικασία για την πραγματοποίηση αλλαγών είναι ίδια με εκείνη που περιγράφεται στο Βήμα 2 αυτής
της ενότητας.
3. Όταν οι αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί όπως επιθυμείτε, ολοκληρώστε τη διαδικασία σύνδεσης
συνδέοντας το ψηφιακό/αναλογικό καλώδιο στην αναλογική συσκευή, όπως περιγράφεται παραπάνω.
4. Αυτές οι αλλαγές θα διατηρηθούν ενεργές μέχρι να απενεργοποιηθεί το μόνιτορ. Για να πραγματοποιήσετε
μόνιμες αλλαγές στις ρυθμίσεις ψηφιακού/αναλογικού, βλ. παραπάνω.
5. Όταν οι αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί όπως επιθυμείτε, ολοκληρώστε τη διαδικασία σύνδεσης
συνδέοντας το ψηφιακό/αναλογικό καλώδιο στην αναλογική συσκευή, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Εικόνα 44 – Οθόνη ρύθμισης ψηφιακού/αναλογικού του Capnostream™20p
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Βαθμονόμηση της αναλογικής συσκευής για το Capnostream™20p
Η αναλογική συσκευή πρέπει να βαθμονομηθεί με το ψηφιακό/αναλογικό καλώδιο για να λειτουργήσει με το
μόνιτορ Capnostream™20p, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω. Λόγω του ότι το
σήμα που αποστέλλεται από το μόνιτορ στην αναλογική συσκευή είναι σε volt, η αναλογική συσκευή πρέπει να
βαθμονομείται έτσι ώστε να μπορεί να ερμηνεύει την τιμή τάσης που λαμβάνει ως τη σωστή τιμή ασθενούς.
Η διαδικασία βαθμονόμησης περιλαμβάνει δύο μέρη: Βαθμονόμηση απολαβής και βαθμονόμηση μηδενισμού.
 Η βαθμονόμηση απολαβής χρησιμοποιείται για να υποδείξει τη μέγιστη τιμή για μια παράμετρο, η
οποία αντιστοιχεί στη μέγιστη τάση (1,0 V) στην αναλογική συσκευή.
 Η βαθμονόμηση μηδενισμού χρησιμοποιείται για να υποδείξει την ελάχιστη (μηδενική) τιμή
ασθενούς, η οποία αντιστοιχεί στη μηδενική τάση (0,0 V) στην αναλογική συσκευή.
Διαδικασία βαθμονόμησης
 ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΟΠΩΣ ΕΝΑΣ ΠΟΛΥΣΟΜΝΟΓΡΑΦΟΣ) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ
ΤΟ CAPNOSTREAM™20P
1. Διασφαλίστε ότι το μόνιτορ Capnostream™20p και η αναλογική συσκευή συνδέονται με χρήση του
ψηφιακού/αναλογικού καλωδίου όπως περιγράφεται παραπάνω, και ότι σε κάθε κανάλι έχει εκχωρηθεί η
απαιτούμενη τιμή σήματος, όπως περιγράφει ο Πίνακας 28 – Τιμές βαθμονόμησης ψηφιακού/αναλογικού,
παρακάτω, εάν είναι επιθυμητό.
2. Για τη βαθμονόμηση μηδενισμού, χρησιμοποιήστε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε το κουμπί μενού D/A
CAL (ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ/ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ) και επιλέξτε τη ρύθμιση CAL LOW
(ΚΑΤΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ). Όλα τα κανάλια θα ρυθμιστούν στο ALWAYS LOW (ΠΑΝΤΑ
ΚΑΤΩΤΑΤΗ). Επιβεβαιώστε ότι η έξοδος στην αναλογική συσκευή είναι μηδέν στο αντίστοιχο κανάλι ή
κανάλια.
3. Για τη βαθμονόμηση απολαβής, χρησιμοποιήστε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε το κουμπί μενού D/A
CAL (ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ/ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ) και επιλέξτε τη ρύθμιση CAL HIGH
(ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ). Όλα τα κανάλια θα ρυθμιστούν στο ALWAYS HIGH (ΠΑΝΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΗ). Επιβεβαιώστε ότι η έξοδος στην αναλογική συσκευή είναι το αντίστοιχο κανάλι ή κανάλια,
που αντιστοιχεί στην ανώτατη έξοδο του καναλιού/καναλιών.
4. Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου στη γραμμή μενού και κάντε κλικ στο CAL RESET (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ). Όλα τα κανάλια θα επιστρέψουν στην αποστολή σήματος σύμφωνα με τις
πραγματικές τιμές μέτρησης.
5. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία βαθμονόμησης, η κλίμακα ψηφιακού/αναλογικού έχει πλέον καθοριστεί.
Συνεπώς, η αναλογική συσκευή θα μπορεί να ερμηνεύει το σήμα που λαμβάνει από το μόνιτορ και να
καταγράφει τις τιμές ασθενούς σωστά. Για παράδειγμα, εφόσον τώρα γνωρίζει ότι 0 V = 0 mmHg (για
εκπνεόμενο CO2) και 1,0 V = 111 mmHg (για εκπνεόμενο CO2), ένα σήμα 0,37 V που λαμβάνεται από το
μόνιτορ θα ερμηνεύεται στην αναλογική συσκευή ως 41 mmHg.
6. Όταν ρυθμιστεί η κλίμακα ψηφιακού/αναλογικού, κάθε κανάλι πρέπει να μηδενιστεί και να βαθμονομηθεί
για απολαβή ανεξάρτητα στον πολυσομνογράφο.
7. Επαληθεύστε ότι οι τιμές στο Capnostream™20p μεταφέρονται με ακρίβεια στην αναλογική συσκευή,
εκτελώντας παρακολούθηση για μικρό χρονικό διάστημα και στη συνέχεια ελέγχοντας τις τιμές τόσο στο
μόνιτορ όσο και στην αναλογική συσκευή. Εάν οι τιμές δεν μεταφέρονται με ακρίβεια, η βαθμονόμηση
ή/και οι εκχωρήσεις καναλιών μπορεί να μην έχουν πραγματοποιηθεί σωστά.
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Πίνακας 28 – Τιμές βαθμονόμησης ψηφιακού/αναλογικού

Παράμετρος

Κλίμακα

Τιμή 0 V
(κατώτατη τιμή
για
βαθμονόμηση
μηδενισμού)

Τιμή 1,0 V
(ανώτατη τιμή
για
βαθμονόμηση
απολαβής)

EtCO2 + End of breath
indication (etCO2 + ένδειξη
τέλους αναπνοής) (τιμή EtCO2
όταν σηματοδοτείται το τέλος
αναπνοής, αλλιώς 0 V)

100 mmHg = 0,9 V
(προεπιλεγμένο εύρος
etCO2 για
ψηφιακό/αναλογικό)
ή
150 mmHg = 0,9 V
(προαιρετική αλλαγή
στο εύρος etCO2 για
ψηφιακό/αναλογικό,
μπορεί να
πραγματοποιηθεί
στην οθόνη ρύθμισης
ψηφιακού/αναλογικού)

0=0V

111 mmHg = 1,0 V
ή
167 mmHg = 1,0 V
(ανάλογα με τη
χρησιμοποιούμενη
κλίμακα)

EtCO2

100 mmHg = 0,9 V

0=0V

111 mmHg = 1,0 V

FiCO2

100 mmHg = 0,9 V

0=0V

111 mmHg = 1,0 V

RR

150 BPM (αναπνοές
ανά λεπτό) = 0,9 V

0=0V

167 BPM = 1,0 V

CO2 Wave (Κυματομορφή CO2)

100 mmHg = 0,9 V

0=0V

111 mmHg = 1,0 V

CO2 Measurement Valid
(Έγκυρη μέτρηση CO2)

0 V = ναι, 1 V = όχι

0=0V

Δ/Δ

SpO2 Saturation (Κορεσμός
SpO2)

100% Sat = 0,9 V

0=0V

111% = 1,0 V

Ρυθμός παλμού

250 BPM (σφυγμοί
ανά λεπτό) = 0,9 V

0=0V

278 BPM = 1,0 V

SpO2 Wave (Κυματομορφή
SpO2) (κυματομορφή
πληθυσμογραφήματος)

255 Pleth = 0,9 V

0=0V

283 Pleth = 1,0 V

Square wave (Τετραγωνική
κυματομορφή) στο 1 Hz, 50%
κύκλος εργασίας

0 V –1 V p-p

0=0V

Δ/Δ

No signal (always high) [Χωρίς
σήμα (πάντα ανώτατη)]

1V

0=0V

Δ/Δ

No signal (always low) [Χωρίς
σήμα (πάντα κατώτατη)]

0V

0=0V

Δ/Δ

IPI*

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

0=0V

11 IPI = 1,0 V

* Ένα μη έγκυρο σήμα IPI (το οποίο θα ληφθεί όταν δεν είναι διαθέσιμες τιμές από όλες τις
παραμέτρους, και επομένως το IPI δεν υπολογίζεται) θα δώσει μια τιμή 1,0 V.
Εργασία με το ψηφιακό/αναλογικό σύστημα
Όταν οι συσκευές συνδεθούν και βαθμονομηθούν όπως περιγράφεται παραπάνω, μπορείτε να ξεκινήσετε την
εργασία σας με το σύστημα. Παρακαλούμε προσέξτε τις ακόλουθες πληροφορίες.
Λειτουργία του μόνιτορ
Το μόνιτορ λειτουργεί κανονικά κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας.
Σημείωση:

Παρακαλούμε προσέξτε ότι δεν υπάρχει ανάγκη να χρησιμοποιήσετε το κουμπί DISABLE
(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) στη γραμμή μενού D/A (ψηφιακό/αναλογικό) του
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Λειτουργία κλήσης νοσοκόμας
Capnostream™20p. Κατά προεπιλογή, η επιλογή D/A (ψηφιακό/αναλογικό) του
Capnostream™20p είναι ενεργοποιημένη. (Όταν η επικοινωνία ψηφιακού/αναλογικού είναι
ενεργοποιημένη, αυτό το κουμπί δείχνει DISABLE (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).) Αυτό το κουμπί
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απενεργοποίηση της επιλογής D/A
(ψηφιακό/αναλογικό) στο Capnostream™20p, εάν απαιτείται.

Αντιμετώπιση προβλημάτων
Ορισμένα από τα προβλήματα που μπορεί να συναντήσετε στη ρύθμιση του συστήματος μετατροπής
ψηφιακού/αναλογικού περιγράφονται παρακάτω, μαζί με προτάσεις για την επίλυση αυτών των προβλημάτων.
Πίνακας 29 – Αντιμετώπιση προβλημάτων

Θέμα

Σχετικό εξάρτημα

Πρόβλημα

Λύση

Τα δεδομένα CO2 δεν
μεταφέρονται.

Αναλογική συσκευή

Δεν πραγματοποιήθηκε
βαθμονόμηση ή
πραγματοποιήθηκε
εσφαλμένα.

Βαθμονομήστε την
αναλογική συσκευή όπως
περιγράφεται σε αυτό το
εγχειρίδιο.

Τα δεδομένα CO2 δεν
μεταφέρονται.

Ψηφιακό/αναλογικό
καλώδιο

Σύνδεσμος που δεν
χρησιμοποιείται στο
ψηφιακό/αναλογικό
καλώδιο παρουσιάζει
βραχυκύκλωμα.

Μη βραχυκυκλώνετε
απολήξεις/συνδέσμους που
δεν χρησιμοποιούνται.

Τα δεδομένα CO2 δεν
μεταφέρονται.

Συσκευή
παρακολούθησης

Η ψηφιακή/αναλογική
επικοινωνία έχει
απενεργοποιηθεί.

Μεταβείτε στην οθόνη
ρύθμισης
ψηφιακού/αναλογικού του
Capnostream™20p και
κάντε κλικ στο κουμπί
ENABLE (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)
στη γραμμή μενού.

Τα δεδομένα
μεταφέρονται αλλά οι
τιμές δεν είναι οι ίδιες με
τις τιμές στο
Capnostream™20p

Μόνιτορ και αναλογική
συσκευή

Εσφαλμένη
βαθμονόμηση

Επαναλάβετε τη
βαθμονόμηση που καθορίζει
την κλίμακα volt προς την
τιμή παραμέτρου

Τα δεδομένα
μεταφέρονται αλλά οι
τιμές δεν είναι οι ίδιες με
τις τιμές στο
Capnostream™20p

Μόνιτορ και αναλογική
συσκευή

Εσφαλμένες εκχωρήσεις
καναλιών

Ελέγξτε τις εκχωρήσεις
καναλιών

Λειτουργία κλήσης νοσοκόμας
Το μόνιτορ Capnostream™20p επιτρέπει τη σύνδεση σε ένα εξωτερικό σύστημα κλήσης νοσοκόμας. Όταν
συνδεθεί, το μόνιτορ αποστέλλει πληροφορίες στο σύστημα κλήσης νοσοκόμας του νοσοκομείου ότι συνέβη
κατάσταση συναγερμού, ειδοποιώντας το ιατρικό προσωπικό ότι ο ασθενής απαιτεί ιατρική φροντίδα. Τα μόνα
δεδομένα που μεταφέρονται σε ένα σύστημα κλήσης νοσοκόμας είναι τα δεδομένα συναγερμού, όπως
περιγράφει ο Πίνακας 31 – Ενδείξεις κλήσης νοσοκόμας στη σελ. 135.
Η έξοδος συναγερμού κλήσης νοσοκόμας καθίσταται ενεργή ταυτόχρονα με την εκδήλωση ενός συναγερμού
στο μόνιτορ, και παραμένει ενεργή για όσο η κατάσταση συναγερμού είναι παρούσα. Όταν η κατάσταση
συναγερμού δεν είναι πλέον παρούσα (δηλ. όταν σταματήσει ο συναγερμός στο μόνιτορ), η έξοδος συναγερμού
κλήσης νοσοκόμας καθίσταται επίσης ανενεργή.
Ένα καλώδιο κλήσης νοσοκόμας (3,5 m) μπορεί να αγοραστεί από την Medtronic (αρ. προϊόντος 011149). Ένα
άκρο του καλωδίου κλήσης νοσοκόμας συνδέεται στο μόνιτορ Capnostream™20p. Το καλώδιο παρέχεται μη
τερματισμένο, έτσι ώστε να μπορεί να διαμορφωθεί για να ταιριάζει στο σύστημα κλήσης νοσοκόμας.
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Τύποι συστημάτων κλήσης νοσοκόμας
Από την άποψη της ενεργοποίησης/απενεργοποίησης συναγερμών, τα συστήματα κλήσης νοσοκόμας μπορούν
συνήθως να διαμορφωθούν με δύο τρόπους, κλειδωμένα και μη κλειδωμένα.
Κλειδωμένα συστήματα: η λυχνία/συναγερμός κλήσης νοσοκόμας θα παραμείνουν ενεργά μέχρι η
συνδεδεμένη συσκευή να σταματήσει να παράγει συναγερμό και μέχρι η νοσοκόμα να ακυρώσει το συναγερμό
πατώντας το κουμπί CANCEL ALARM (ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ) του συστήματος κλήσης νοσοκόμας.
Μη κλειδωμένα συστήματα: η λυχνία/συναγερμός κλήσης νοσοκόμας παραμένουν ενεργά μέχρι η
συνδεδεμένη συσκευή να σταματήσει να παράγει συναγερμό. ΔΕΝ απαιτείται παρέμβαση του χρήστη εάν
επιλυθεί η κατάσταση συναγερμού. Αυτό σημαίνει ότι εάν η κατάσταση συναγερμού διορθωθεί, η λυχνία και ο
ήχος κλήσης νοσοκόμας θα σταματήσουν αυτόματα.
Κατά τη διασύνδεση μεταξύ του Capnostream™20p και ενός συστήματος κλήσης νοσοκόμας, πρέπει να
χρησιμοποιείται μη κλειδωμένη διαμόρφωση.
Παρακαλούμε προσέξτε ότι και οι δύο τύποι συστημάτων κλήσης νοσοκόμας δεν επιτρέπουν τη σίγαση ενός
συναγερμού κλήσης νοσοκόμας ενώ υπάρχει ενεργός συναγερμός από μια συνδεδεμένη συσκευή, όπως το
μόνιτορ Capnostream™20p.
Καλώδιο κλήσης νοσοκόμας
Το μόνιτορ διαθέτει ένα ενσωματωμένο ρελέ που μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα κλήσης νοσοκόμας του
νοσοκομείου χρησιμοποιώντας το καλώδιο κλήσης νοσοκόμας. Λεπτομέρειες σχετικά με το καλώδιο κλήσης
νοσοκόμας δίνονται παρακάτω.
Πίνακας 30 – Προδιαγραφές κλήσης νοσοκόμας

Παράμετρος

Τιμή

Ονομαστικό φέρον ρεύμα

2A

Μέγ. επιτρεπόμενο ρεύμα

2A

Μέγ. επιτρεπόμενη τάση

24 V DC

Στερεοφωνικό βύσμα

3,5 mm (1/8”)

Εικόνα 45 – Στερεοφωνικό βύσμα για κλήση νοσοκόμας

Ένα διάγραμμα της αντιστοίχισης των απολήξεων του στερεοφωνικού βύσματος δίνεται στην Εικόνα 45 –
Στερεοφωνικό βύσμα για κλήση νοσοκόμας, παραπάνω. Παρακαλούμε προσέξτε τα ακόλουθα:
 N1 (ΚΟΙΝΟ) - N2 (ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ): Κανονικά κλειστή διαμόρφωση ρελέ
 N1 (ΚΟΙΝΟ) - N3 (ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΝΟΙΧΤΟ): Κανονικά ανοιχτή διαμόρφωση ρελέ
 ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΛΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΑΣ:
1. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κλήσης νοσοκόμας, συνδέστε το καλώδιο κλήσης νοσοκόμας στην
υποδοχή κλήσης νοσοκόμας στο πίσω μέρος του μόνιτορ, όπως φαίνεται παρακάτω.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στο σύστημα του νοσοκομείου όπως καθορίζεται από τις απαιτήσεις
του ιδρύματος.
3. Ενεργοποιήστε τη σύνδεση κλήσης νοσοκόμας όπως περιγράφεται στην ενότητα Ενεργοποίηση κλήσης
νοσοκόμας, παρακάτω.
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Τύποι συστημάτων κλήσης νοσοκόμας

Σύνδεση
κλήσης
νοσοκόμας

Εικόνα 46 – Σημείο σύνδεσης για κλήση νοσοκόμας

Ενεργοποίηση κλήσης νοσοκόμας
Η εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση για την κλήση νοσοκόμας είναι απενεργοποιημένη και για να
λειτουργήσει αυτή η δυνατότητα πρέπει να ενεργοποιηθεί. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας
την οθόνη System Setup (Ρύθμιση συστήματος), ωστόσο θα επανέλθει σε απενεργοποιημένη ξανά όταν το
μόνιτορ απενεργοποιηθεί. Για μόνιμη ενεργοποίηση της δυνατότητας κλήσης νοσοκόμας, ενεργοποιήστε την
χρησιμοποιώντας την οθόνη του μόνιτορ στην ενότητα Institutional Defaults (Προεπιλογές νοσοκομείου) της
λειτουργίας σέρβις, ως εξής:
 ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΑΣ:
1. Ενεργοποιήστε το μόνιτορ και περιμένετε να εμφανιστεί η αρχική οθόνη. Χρησιμοποιήστε το κουμπί
ελέγχου για να επιλέξετε το κουμπί SYSTEM (ΣΥΣΤΗΜΑ) για να ανοίξετε την οθόνη συστήματος, και στη
συνέχεια επιλέξτε SERVICE (ΣΕΡΒΙΣ) και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης σέρβις (βλ. Κωδικός
πρόσβασης σέρβις Capnostream™ στη σελ. 169)
2. Από την οθόνη SERVICE (ΣΕΡΒΙΣ), επιλέξτε INST DEFAULTS (ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ) και
στη συνέχεια επιλέξτε MONITOR (ΜΟΝΙΤΟΡ).
3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε NURSE CALL (ΚΛΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑΣ), και
αλλάξτε την επιλογή σε ENABLED (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ).
4. Επιλέξτε BACK (ΠΙΣΩ), BACK (ΠΙΣΩ) και HOME (ΑΡΧΙΚΗ) για έξοδο από τη λειτουργία σέρβις. Η νέα
ρύθμιση έχει τώρα αποθηκευθεί.
5. Ελέγξτε το σύστημα κλήσης νοσοκόμας όπως περιγράφεται στην ενότητα Έλεγχος κλήσης νοσοκόμας,
παρακάτω.
6. Παρακαλούμε προσέξτε ότι τα δεδομένα κλήσης νοσοκόμας δεν μεταφέρονται εάν οι συναγερμοί έχουν
σιγασθεί προσωρινά (με το κουμπί σίγασης συναγερμών στην πρόσοψη του μόνιτορ). Βλ. Σίγαση
συναγερμών στη σελ. 92 για λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν τη δυνατότητα. Τα δεδομένα κλήσης
νοσοκόμας εξακολουθούν να μεταφέρονται εάν οι συναγερμοί σιγασθούν μέσω των προεπιλογών του
νοσοκομείου (βλ. Προεπιλογές νοσοκομείου στη σελ. 147).
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Λειτουργία με νοσοκομειακά συστήματα δεδομένων ασθενούς

Έλεγχος κλήσης νοσοκόμας
Επαληθεύστε ότι το σύστημα λειτουργεί εξαναγκάζοντας ένα συμβάν δοκιμαστικού συναγερμού [όπως
αναπνέοντας μέσα στο FilterLine™ για μερικά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια σταματώντας να αναπνέετε
μέσα σε αυτό για να προκαλέσετε ένα συναγερμό NO BREATH (ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΝΟΗ)]. Επιβεβαιώστε ότι το
αναμενόμενο αποτέλεσμα ελήφθη σύμφωνα με το πρότυπο για το σύστημα κλήσης νοσοκόμας του
νοσοκομείου. Αυτό μπορεί να είναι ενεργοποίηση προειδοποιητικής λυχνίας ή παραγωγή ηχητικού σήματος
όταν εκδηλωθεί συμβάν συναγερμού.
Ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει ποιοι συναγερμοί υποδεικνύονται από την έξοδο κλήσης νοσοκόμας.
Πίνακας 31 – Ενδείξεις κλήσης νοσοκόμας

Τύπος συναγερμού

Ενεργοποιεί την κλήση
νοσοκόμας

Υψηλής προτεραιότητας (κόκκινοι) επείγοντες
συναγερμοί ασθενούς

ΝΑΙ

(Κίτρινοι) συναγερμοί προσοχής

ΟΧΙ

Συναγερμοί μεσαίας προτεραιότητας

ΝΑΙ

Ενημερώσεις

ΟΧΙ

Αθόρυβες ενημερώσεις

ΟΧΙ

Λειτουργία με νοσοκομειακά συστήματα δεδομένων ασθενούς
Το μόνιτορ Capnostream™20p παρέχει συνδεσιμότητα με νοσοκομειακά συστήματα δεδομένων ασθενούς
(Bernoulli και Oxinet III) που παράγονται ή/και κυκλοφορούν στην αγορά από την Cardiopulmonary
Corporation (CPC). Αυτή η επιλογή επιτρέπει την τακτική μεταφορά δεδομένων σε πραγματικό χρόνο από το
μόνιτορ στα νοσοκομειακά συστήματα δεδομένων ασθενούς. Υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις 8 κλινών
ή 12 κλινών.
Προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία σύνδεσης, βεβαιωθείτε ότι είναι διαθέσιμος ο ακόλουθος εξοπλισμός:
 Σύστημα Bernoulli ή Oxinet III εγκατεστημένο στο νοσοκομείο
 Bernoulli-MSM ή γέφυρα πελάτη Oxinet Client Bridge τερματισμένα με καλώδιο 9 ακίδων
συνδέσμου D
 Μόνιτορ Capnostream™20p
Συνδέστε το σύστημα όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τα Bernoulli-MSM ή Oxinet
Client Bridge. Το σύστημα χρησιμοποιείται με ένα καλώδιο τύπου Y που συνδέει τη γέφυρα πελάτη, το
Capnostream™20p, και την επιτοίχια παροχή τροφοδοσίας. Διασφαλίστε ότι όλοι οι σύνδεσμοι είναι
συνδεδεμένοι με ασφάλεια έτσι ώστε το Capnostream™20p να συνεχίζει να λαμβάνει τροφοδοσία από την
επιτοίχια παροχή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας με αυτό το σύστημα.
Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση μεταξύ των συσκευών όπως περιγράφεται παραπάνω, δεδομένα σε δυαδική
μορφή θα μεταφέρονται αυτόματα από το μόνιτορ Capnostream™20p στο σύστημα Bernoulli/Oxinet III. Δεν
απαιτείται πρόσθετη ρύθμιση του μόνιτορ.
Μεταφέρονται τα ακόλουθα δεδομένα μετρήσεων:
 Στιγμιαίο CO2
 EtCO2
 FiCO2
 Αναπνευστικός ρυθμός
 SpO2
 Σφυγμός
Επιπλέον, μεταφέρονται πληροφορίες σχετικά με τον τύπο ασθενούς, τα δεδομένα συναγερμού και τις
ρυθμίσεις συσκευής (όρια συναγερμού κτλ.).
Φορητός παρακλίνιος καπνογράφος/παλμικό οξύμετρο
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Λειτουργία με συστήματα Nuvon VEGA™*

Μια διασύνδεση εξερχόμενων σημάτων ζωτικών παραμέτρων σε ένα σύστημα κλινικών πληροφοριών καθώς
και μια διασύνδεση εισερχόμενων σημάτων ADT (εισαγωγή, έξοδος & μεταφορά) είναι επίσης διαθέσιμες από
το σύστημα Bernoulli.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα Bernoulli/Oxinet III, ή για αντιμετώπιση προβλημάτων
της διαδικασίας ρύθμισης, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας διανομέα.
ΠΡΟΣΟΧΗ:

Εάν η συνδεσιμότητα με το νοσοκομειακό σύστημα δεδομένων ασθενούς αποτύχει ως
αποτέλεσμα σφάλματος στο νοσοκομειακό σύστημα δεδομένων ασθενούς ή στην
καλωδίωσή του, το Capnostream™20p δεν θα αποστέλλει δεδομένα στο σύστημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Απενεργοποιήστε την ένδειξη ηχητικού συναγερμού του Capnostream™20p μόνο αφού
διασφαλίσετε ότι ο ασθενής παρακολουθείται συνεχώς με άλλα αποδεκτά μέσα.

Λειτουργία με συστήματα Nuvon VEGA™*
Το Capnostream™20p μπορεί επίσης να συνδεθεί με ένα σύστημα VEGA™* της Nuvon για σκοπούς
διασύνδεσης σε κλινικά συστήματα πληροφοριών για την ηλεκτρονική δημιουργία διαγραμμάτων των σημάτων
ζωτικών παραμέτρων ασθενούς.
Η σύνδεση του Capnostream™20p στο σύστημα VEGA™* υλοποιείται εξ ολοκλήρου από τον ειδικό
υλοποίησης της Nuvon επί τόπου με τη βοήθεια ενός υπεύθυνου αντιπροσώπου του τμήματος πληροφορικής
του νοσοκομείου. Όλα τα δεδομένα φυσιολογικών παραμέτρων ασθενούς που παράγονται από το
Capnostream™20p αποστέλλονται στο σύστημα VEGA™* για χρήση από το κλινικό σύστημα πληροφοριών.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα VEGA™* της Nuvon επικοινωνήστε με έναν
αντιπρόσωπο πωλήσεων της Medtronic ή έναν αντιπρόσωπο πωλήσεων της Nuvon απευθείας.
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Κεφάλαιο 13

Συντήρηση και αντιμετώπιση προβλημάτων
Εισαγωγή
Καθορισμός των ωρών μέχρι το σέρβις του μόνιτορ
Βαθμονόμηση CO2
Έλεγχος βαθμονόμησης CO2
Συντήρηση
Αντικατάσταση των ασφαλειών
Αντικατάσταση του ρολού χαρτιού εκτυπωτή
Καθαρισμός
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Επιστροφή της συσκευής παρακολούθησης
Τεχνική βοήθεια

Εισαγωγή
Το Capnostream™20p δεν απαιτεί τακτική συντήρηση εκτός από τους ελέγχους απόδοσης που μπορεί να
απαιτούνται από το νοσοκομείο του χειριστή. Το μόνιτορ απαιτεί σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις
μόνο μία φορά κάθε 30.000 ώρες λειτουργίας.
Ο μηχανισμός ανίχνευσης CO2 του μόνιτορ πρέπει να βαθμονομείται περιοδικά όπως περιγράφεται παρακάτω
στην ενότητα Βαθμονόμηση CO2 στη σελ. 138. Η βαθμονόμηση CO2 μπορεί να ελέγχεται οποιαδήποτε στιγμή
για να διασφαλιστεί ότι η βαθμονόμηση είναι εντός των κατάλληλων ορίων λειτουργίας.
Η ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων στη σελ. 143 εξετάζει τις πιθανές δυσκολίες, τις πιθανές αιτίες, καθώς
και προτάσεις για την επίλυσή τους.
Σημείωση:

Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας διανομέα ή ανατρέξτε στο εγχειρίδιο σέρβις για οδηγίες
σέρβις και δοκιμές και ελέγχους απόδοσης.

Καθορισμός των ωρών μέχρι το σέρβις του μόνιτορ
Οι πληροφορίες στην οθόνη σέρβις δείχνουν τον αριθμό των ωρών που απομένουν μέχρι να απαιτείται σέρβις ή
βαθμονόμηση. Για πρόσβαση στην οθόνη σέρβις, επιλέξτε SYSTEM (ΣΥΣΤΗΜΑ) από τη γραμμή μενού στο
κάτω μέρος της αρχικής οθόνης, και στη συνέχεια επιλέξτε SERVICE (ΣΕΡΒΙΣ). Δεν απαιτείται κωδικός
πρόσβασης για να δείτε τον αριθμό των ωρών μέχρι να απαιτείται σέρβις. Η κύρια οθόνη σέρβις εμφανίζεται
παρακάτω.
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Βαθμονόμηση CO2

Εικόνα 47 – Οθόνη σέρβις

Όταν το μόνιτορ φθάσει τις 30.000 ώρες χρήσης, αποστείλτε το σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο για οδηγίες αποστολής.

Βαθμονόμηση CO2
Σημείωση:

Η μονάδα αποστέλλεται από το εργοστάσιο βαθμονομημένη.

Το μόνιτορ πρέπει να βαθμονομηθεί από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις μετά τις πρώτες 1.200 ώρες χρήσης
ή 12 μήνες, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Στη συνέχεια, βαθμονόμηση πρέπει να διενεργείται κάθε 12 μήνες
ή μετά από 4.000 ώρες λειτουργίας, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.
Για να σας βοηθήσει στον καλύτερο προγραμματισμό της επικείμενης διαδικασίας βαθμονόμησης, το μόνιτορ
αποθηκεύει τόσο τον αριθμό των ωρών λειτουργίας πριν από την απαιτούμενη βαθμονόμηση όσο και την
ημερομηνία της τελευταίας βαθμονόμησης.
Όταν πρέπει να γίνει βαθμονόμηση, το μόνιτορ εμφανίζει το συμβουλευτικό μήνυμα CALIBRATION
REQUIRED (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ) στην περιοχή μηνυμάτων.
Ο αριθμός των ωρών λειτουργίας που απομένουν μέχρι τη βαθμονόμηση εμφανίζεται στην οθόνη χαιρετισμού
σε κάθε ενεργοποίηση του μόνιτορ (βλ. Εικόνα 9 – Οθόνη χαιρετισμού στη σελ. 36). Αφού ξεπεραστεί το όριο
των ωρών λειτουργίας, το μήνυμα αλλάζει σε CALIBRATION OVERDUE (Η ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΧΕΙ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙ). Ο αριθμός των ωρών λειτουργίας μέχρι τη βαθμονόμηση μπορεί επίσης να ελεγχθεί στην
οθόνη σέρβις, και το μήνυμα θα αλλάξει επίσης σε CALIBRATION OVERDUE (Η ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΧΕΙ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙ) με τον ίδιο τρόπο όπως και στην οθόνη χαιρετισμού εάν το όριο ξεπεραστεί. Τα δεδομένα
στην οθόνη σέρβις ενημερώνονται κατά την ενεργοποίηση του μόνιτορ, και επίσης κάθε φορά που εισάγεται ο
κωδικός πρόσβασης για είσοδο στη λειτουργία σέρβις.
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Σημείωση:

Συνιστάται να βαθμονομήσετε τη συσκευή παρακολούθησης εντός δύο εβδομάδων από
την εμφάνιση του μηνύματος CALIBRATION REQUIRED (Απαιτείται βαθμονόμηση) στη
συσκευή παρακολούθησης.

Σημείωση:

Η παρακολούθηση CO2 στο μόνιτορ Capnostream™20p θα τεθεί σε κατάσταση αναμονής
αυτόματα στις περιπτώσεις όπου το μόνιτορ Capnostream™20p αφεθεί ενεργοποιημένο
για 30 λεπτά ή περισσότερο χωρίς συνδεδεμένο FilterLine™. Αυτή η αυτόματη λειτουργία
Φορητός παρακλίνιος καπνογράφος/παλμικό οξύμετρο

Έλεγχος βαθμονόμησης CO2
αναμονής μειώνει την ανάγκη για συχνή βαθμονόμηση σε περιπτώσεις χρήσης όπου η
συσκευή παρακολούθησης παραμένει ενεργοποιημένη για μεγάλες χρονικές περιόδους
χωρίς συνδεδεμένο FilterLine™. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι χρονικές περίοδοι στις
οποίες η συσκευή παρακολούθησης είναι ενεργοποιημένη χωρίς να υπάρχει συνδεδεμένο
FilterLine™ δεν θα συνυπολογίζονται στο χρόνο μέχρι τη βαθμονόμηση, αποφεύγοντας
έτσι την ανάγκη για περιττές βαθμονομήσεις.

Για να εμφανίσετε την ημερομηνία της τελευταίας βαθμονόμησης, μεταβείτε στη λειτουργία σέρβις και στη
συνέχεια στην οθόνη βαθμονόμησης. Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε το κουμπί SYSTEM (ΣΥΣΤΗΜΑ) για
να ανοίξετε την οθόνη συστήματος και στη συνέχεια επιλέξτε το κουμπί SERVICE (ΣΕΡΒΙΣ) για να ανοίξετε
την οθόνη σέρβις. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης σέρβις και κατόπιν επιλέξτε CO2 CAL
(ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ CO2). Αυτή η οθόνη εμφανίζει τον αριθμό των ωρών που απομένουν μέχρι να απαιτείται
σέρβις, την ημερομηνία της τελευταίας βαθμονόμησης που πραγματοποιήθηκε, καθώς και την ημερομηνία
κατά την οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η επόμενη βαθμονόμηση (ένα έτος μετά την πιο πρόσφατη
βαθμονόμηση). Για την προβολή αυτής της οθόνης, απαιτείται η χρήση του κωδικού πρόσβασης που είναι
αναγκαίος για είσοδο στη λειτουργία σέρβις.

Έλεγχος βαθμονόμησης CO2
Ανάλογα με την πολιτική και τις διαδικασίες του νοσοκομείου, το μόνιτορ μπορεί να ελεγχθεί ανά πάσα στιγμή
προκειμένου να καθοριστεί εάν η ανίχνευση CO2 είναι εντός των αποδεκτών ορίων. Η διαδικασία ελέγχου
βαθμονόμησης παρακάτω παρέχει οδηγίες βήμα-προς-βήμα για τη διεξαγωγή ενός ελέγχου βαθμονόμησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ο έλεγχος βαθμονόμησης πρέπει να διενεργείται με ένα εγκεκριμένο από τον
κατασκευαστή κιτ βαθμονόμησης που περιέχει μείγμα αερίων 5% CO2, 21% O2 και N2
εξισορρόπησης, καθώς και το εγκεκριμένο μέσο σύνδεσης (εξάρτημα τύπου «T»).

Ένα εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή κιτ βαθμονόμησης μπορεί να αγοραστεί από την Airgas, Scott
Medical Products division (Z03NI748BDC002, παλαιός αρ. προϊόντος: 4653ORF-2BD). Διαυίθεται σε διπλή
συσκευασία και περιλαμβάνει:
 Αέριο βαθμονόμησης που περιέχει 5% CO2, 21% O2, N2 εξισορρόπησης
 Προσαρμογέας σωλήνωσης (εξάρτημα τύπου «T»)
 Γραμμή βαθμονόμησης (FilterLine™ βαθμονόμησης)
Σημείωση:

Εάν αυτή η διαδικασία διενεργείται όταν η συσκευή παρακολούθησης τροφοδοτείται από
μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

Σημείωση:

Πριν από τον έλεγχο της βαθμονόμησης, επαληθεύστε ότι η γραμμή βαθμονόμησης που
παρέχεται με το κιτ βαθμονόμησης είναι καλά συνδεδεμένη.

Διαδικασία ελέγχου βαθμονόμησης
Σημείωση:

Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ελέγχου βαθμονόμησης, μπορείτε να επιστρέψετε
στην πρώτη οθόνη κάνοντας κλικ στο κουμπί BACK (ΠΙΣΩ).

 ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ:
1. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ελέγχου για να πλοηγηθείτε στην οθόνη CO2 CALIBRATION CHECK
(ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ CO2 ). Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε το κουμπί SYSTEM
(ΣΥΣΤΗΜΑ) στο μενού και στη συνέχεια επιλέξτε CAL CHECK (ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ).
Ή, από την οθόνη σέρβις επιλέξτε CO2 CAL (ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ CO2) και στη συνέχεια επιλέξτε CAL
CHECK (ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ).
Εμφανίζεται η οθόνη CO2 CALIBRATION CHECK (ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ CO2). Οδηγίες στην
οθόνη θα σας καθοδηγήσουν σε έναν αριθμό βημάτων ελέγχου βαθμονόμησης.
2. Η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα: CONNECT FILTERLINE TO MONITOR (ΣΥΝΔΕΣΤΕ FILTERLINE
ΣΤΟ ΜΟΝΙΤΟΡ). Συνδέστε τη γραμμή βαθμονόμησης στο μόνιτορ και επιλέξτε START (ΕΝΑΡΞΗ) για να
ξεκινήσετε τον έλεγχο βαθμονόμησης.

Φορητός παρακλίνιος καπνογράφος/παλμικό οξύμετρο
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3. Η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα: CONNECT CALIBRATION GAS [5% CO2 21% O2 BALANCE N2]
(ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΑΕΡΙΟ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ [5% CO2, 21% O2, N2 ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ]). Συνδέστε το άλλο
άκρο της γραμμής βαθμονόμησης στο κάνιστρο αερίου και επιλέξτε CONTINUE (ΣΥΝΕΧΕΙΑ).
4. Η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα: OPEN GAS SUPPLY FROM CYLINDER (ΑΝΟΙΞΤΕ ΠΑΡΟΧΗ
ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΦΙΑΛΗ). Ανοίξτε το κάνιστρο αερίου και επιλέξτε CONTINUE (ΣΥΝΕΧΕΙΑ).
Τότε η μονάδα πραγματοποιεί έναν έλεγχο βαθμονόμησης. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, εμφανίζεται το
μήνυμα CALIBRATION CHECK IN PROGRESS (ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ). Εάν
η μονάδα CO2 εξακολουθεί να προθερμαίνεται, το μόνιτορ εμφανίζει το μήνυμα NOT READY TO
CALIBRATE (ΟΧΙ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ). Περιμένετε μέχρι η μονάδα να είναι έτοιμη και
επιλέξτε CONTINUE (ΣΥΝΕΧΕΙΑ).
5. Όταν η μονάδα έχει ολοκληρώσει τις μετρήσεις ελέγχου βαθμονόμησης και επεξεργάζεται τα δεδομένα,
εμφανίζεται το μήνυμα:
CALCULATING RESULTS, GAS SUPPLY MAY BE CLOSED (ΓΙΝΕΤΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΙΟΥ).
6. Κλείστε την παροχή αερίου ελέγχου βαθμονόμησης. Εάν πρέπει να διακόψετε τον έλεγχο βαθμονόμησης
προτού ολοκληρωθεί, χρησιμοποιήστε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε STOP (ΔΙΑΚΟΠΗ).
7. Η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα: DISCONNECT CALIBRATION GAS AND FILTERLINE
(ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΑΕΡΙΟ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ FILTERLINE) και CONTINUE (ΣΥΝΕΧΕΙΑ).
Η μονάδα στη συνέχεια εμφανίζει:
CALIBRATION CHECK COMPLETE (ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ)
MEASURED CO2 X.X% (ΜΕΤΡΗΜΕΝΟ CO2 X,X%)
ACCURACY SPECIFICATION FOR A 5% GAS IS 4.7–5.3%. (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΓΙΑ
ΑΕΡΙΟ 5% ΕΙΝΑΙ 4,7–5,3%.)
Επιλέξτε BACK (ΠΙΣΩ) για επιστροφή στην αρχική οθόνη, ή START (ΕΝΑΡΞΗ) για επανάληψη του
ελέγχου βαθμονόμησης.
8. Εάν το αποτέλεσμα του ελέγχου βαθμονόμησης υποδεικνύει ότι το μόνιτορ είναι εκτός βαθμονόμησης,
εμφανίζεται το μήνυμα MEASURED CO2 NOT WITHIN SPECIFICATIONS. CALIBRATION
RECOMMENDED (ΜΕΤΡΗΜΕΝΟ CO2 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ). Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να διενεργηθεί διαδικασία βαθμονόμησης. Ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο σέρβις ή σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις της Medtronic.
9. Εάν το μόνιτορ δεν μπορεί να ολοκληρώσει τον έλεγχο βαθμονόμησης, ένα μήνυμα CALIBRATION
FAILED (ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΑΠΕΤΥΧΕ) εμφανίζεται μαζί με ένα από τα ακόλουθα μηνύματα
σφάλματος:
FILTERLINE NOT CONNECTED (ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΘΗΚΕ FILTERLINE)
CALIBRATION FAILED: NO GAS, WRONG GAS CONCENTRATION, OR UNSTABLE GAS
(ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΑΠΕΤΥΧΕ: ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΙΟ, ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ,
Ή ΑΣΤΑΘΕΣ ΑΕΡΙΟ)
MEASUREMENT ERROR; CHECK ALL CONNECTIONS AND TRY AGAIN (ΣΦΑΛΜΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΞΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ ΞΑΝΑ)
CALIBRATION ABORTED BY USER (ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ)
CO2 MODULE INTERNAL SELF–TEST FAILED (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ CO2
ΑΠΕΤΥΧΕ)
Σημείωση:
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Απορρίψτε τα αέρια βαθμονόμησης σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για την
απόρριψη αερίων.
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Συντήρηση

Συντήρηση
Η συσκευή παρακολούθησης δεν απαιτεί σέρβις ρουτίνας εκτός από τον έλεγχο απόδοσης που ορίζει το ίδρυμα
του χειριστή. Η ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων στη σελ. 143 εξετάζει τις πιθανές δυσκολίες, τις πιθανές
αιτίες τους, καθώς και προτάσεις για την επίλυσή τους.
Η περιοδική συντήρηση συνιστάται ανάλογα με τις ώρες λειτουργίας:
 Η αντλία CO2 πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 30.000 ώρες λειτουργίας.
 Μια βαθμονόμηση πρέπει να διενεργείται μετά τις αρχικές 1.200 ώρες χρήσης, και μετά από αυτήν τη
βαθμονόμηση μία φορά το χρόνο ή κάθε 4.000 ώρες λειτουργίας, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο
(βλ. Βαθμονόμηση CO2 στη σελ. 138).
 Ο αριθμός ωρών του μόνιτορ που απομένουν μέχρι το όριο λειτουργίας των 30.000 ωρών πριν να
απαιτείται σέρβις εμφανίζεται κάθε φορά που ενεργοποιείται η μονάδα. Αυτό εμφανίζεται επίσης
στην οθόνη σέρβις.
 Ο χρόνος εφεδρικής λειτουργίας της μπαταρίας ιόντων λιθίου (Li-ion) μπορεί να υποβαθμιστεί με την
πάροδο του χρόνου. Για να αποφευχθεί η υποβάθμιση της χωρητικότητας της μπαταρίας, συνιστάται
η αντικατάσταση του πακέτου μπαταρίας κάθε δύο χρόνια.
Σημείωση:

Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο για να παραγγείλετε ανταλλακτικά, κιτ
βαθμονόμησης ή για να λάβετε απαντήσεις σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το
σέρβις και την περιοδική συντήρηση.

Αντικατάσταση των ασφαλειών
Το μόνιτορ προστατεύεται από ηλεκτρικές υπερτάσεις από δύο ασφάλειες. Εάν οι ασφάλειες καούν, το μόνιτορ
δεν θα ενεργοποιηθεί και το πακέτο μπαταρίας δεν θα φορτίζεται.
Για να αντικαταστήσετε τις ασφάλειες, απενεργοποιήστε το μόνιτορ και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας
από το μόνιτορ.
Οι ασφάλειες βρίσκονται στο πίσω μέρος του μόνιτορ κάτω από τη σύνδεση του καλωδίου ρεύματος.
Χρησιμοποιήστε ένα επίπεδο κατσαβίδι για να ανοίξετε το κάλυμμα του διαμερίσματος ασφαλειών, και
αντικαταστήστε τις ασφάλειες με ασφάλειες των ίδιων ονομαστικών τιμών μόνο (F3,15A 250 Volt, χαμηλής
ικανότητας διακοπής). Πιέστε το κάλυμμα του διαμερίσματος ασφαλειών για να κλείσει, και στη συνέχεια
επανασυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και ενεργοποιήστε το μόνιτορ.
Σημείωση:

Οι καμμένες ασφάλειες υποδεικνύουν ότι συνέβη μια ανώμαλη ηλεκτρική κατάσταση. Εάν
η αιτία δεν είναι γνωστή, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο για να
καθορίσετε εάν απαιτείται σέρβις.

Αντικατάσταση του ρολού χαρτιού εκτυπωτή
Εάν εξαντληθεί το χαρτί του εκτυπωτή, αντικαταστήστε το με ένα ρολό θερμικού χαρτιού εκτυπωτή
(αρ. προϊόντος Medtronic 010516) ή παρόμοιο χαρτί που πληροί τις προδιαγραφές που περιγράφονται στις
προδιαγραφές στην ενότητα Εσωτερικός θερμικός εκτυπωτής (προαιρετικός) στη σελ. 162.
 ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ:
1. Ανοίξτε το πλαστικό κάλυμμα στον εκτυπωτή.
2. Αφαιρέστε το κενό καρούλι από το εσωτερικό του διαμερίσματος χαρτιού.
3. Τοποθετήστε ένα νέο ρολό χαρτί με τη φορά που φαίνεται στην εικόνα παρακάτω, έτσι ώστε το ελεύθερο
άκρο του χαρτιού να βγαίνει από το επάνω μέρος του πλαστικού καλύμματος όπως φαίνεται στην εικόνα.
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Καθαρισμός

Κουμπί
τροφοδοσίας

Εικόνα 48 – Τοποθέτηση ρολού χαρτιού στον εκτυπωτή

4. Κλείστε την πόρτα ώστε να ακούσετε ένα κλικ. Πατήστε για λίγο το κουμπί προώθησης για να
επαληθεύσετε ότι το χαρτί είναι σωστά ευθυγραμμισμένο και δεν εμποδίζεται από την άκρη του
καλύμματος.

Καθαρισμός
Για να καθαρίσετε τις επιφάνειες του μόνιτορ, υγράνετε ελαφρά ένα πανί με 70% διάλυμα αλκοόλης και
σκουπίστε όλες τις επιφάνειες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν μαντηλάκια αλκοόλης. Η συχνότητα της
διαδικασίας καθαρισμού πρέπει να είναι σύμφωνη με την πολιτική του νοσοκομείου.
Για να καθαρίσετε την οθόνη, χρησιμοποιήστε ένα υγραμένο πανί που δεν αφήνει χνούδι.
Για να καθαρίσετε τους επαναχρησιμοποιήσιμους αισθητήρες Nellcor™, πρώτα απομακρύνετε τον αισθητήρα
από τον ασθενή και αποσυνδέστε τον από τη συσκευή Capnostream™20p. Μπορείτε να καθαρίσετε την
επιφάνεια του αισθητήρα με ένα διάλυμα όπως 70% ισοπροπυλική αλκοόλη. Εάν απαιτείται απολύμανση
χαμηλού επιπέδου, χρησιμοποιήστε διάλυμα χλωρίου 1:10. Μη χρησιμοποιείτε αδιάλυτο χλώριο (5%~5,25%
υποχλωριώδες νάτριο) ή οποιοδήποτε διάλυμα καθαρισμού άλλο από αυτά που συνιστώνται στο παρόν, γιατί
μπορεί να προκληθεί μόνιμη βλάβη στον αισθητήρα. Μπορείτε να καθαρίσετε τον αισθητήρα με κλιπ λοβού
σκουπίζοντας ή βυθίζοντάς τον (για 10 λεπτά) σε ισοπροπυλική αλκοόλη (70%). Εάν το κλιπ λοβού βυθιστεί,
βεβαιωθείτε ότι το ξεπλύνατε με νερό και το στεγνώσατε στον αέρα πριν το χρησιμοποιήσετε στον επόμενο
ασθενή. Μην αποστειρώνετε το κλιπ λοβού με ακτινοβολία, ατμό ή οξείδιο του αιθυλενίου. Ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο κάθε επαναχρησιμοποιήσιμου αισθητήρα για ειδικές οδηγίες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αποστειρώνετε αυτήν τη συσκευή σε αυτόκαυστο ή με άλλον τρόπο.
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ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην ψεκάζετε ή ρίχνετε οποιοδήποτε υγρό απευθείας πάνω στη συσκευή
παρακολούθησης, στα παρελκόμενα ή στα αναλώσιμά της.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μη χρησιμοποιείτε καυστικά ή αποξεστικά καθαριστικά, ή ισχυρούς διαλύτες,
συμπεριλαμβανομένων των διαλυμάτων με βάση πετρέλαιο ή των διαλυμάτων
ακετόνης, για να καθαρίσετε τη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Τα αναλώσιμα Microstream™ etCO2 είναι σχεδιασμένα για μία χρήση σε ένα μόνο
ασθενή και δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται. Μην επιχειρήσετε να καθαρίσετε,
να απολυμάνετε ή να φυσήξετε το FilterLine™ επειδή μπορεί να προξενήσετε ζημιά στο
μόνιτορ.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην εκθέτετε τις ακίδες των συνδέσμων του αισθητήρα SpO2 σε διάλυμα καθαρισμού,
επειδή αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στον αισθητήρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Εάν χρησιμοποιείται λευκαντικό διάλυμα 1:10 (διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 0,5%
έως 1%) σε μαντιλάκια για την απολύμανση των εξωτερικών επιφανειών της συσκευής,
η έκθεση των υποδοχών και της οθόνης στο διάλυμα πρέπει να αποφεύγεται. Ο
επανειλημμένος καθαρισμός με λευκαντικό μπορεί με την πάροδο του χρόνου να
προκαλέσει αποχρωματισμό και εναπόθεση υπολειμμάτων στις επιφάνειες.

Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αυτή η ενότητα παραθέτει τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να συναντήσετε κατά τη χρήση του μόνιτορ,
καθώς και προτάσεις επίλυσής τους. Εάν δεν μπορείτε να διορθώσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με
εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης ή με τον τοπικό αντιπρόσωπο.
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
Πρόβλημα
Η συσκευή
παρακολούθησης δεν
ανάβει.

Αιτία

Ενέργεια

Η εσωτερική μπαταρία είναι τελείως
αποφορτισμένη και το καλώδιο
τροφοδοσίας δεν είναι σωστά
συνδεδεμένο ή έχει αποσυνδεθεί,
ή το καλώδιο έχει ελαττωματική
ηλεκτρική σύνδεση.

Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου ρεύματος.

Η επιτοίχια παροχή ρεύματος AC
δεν έχει ρεύμα και η εσωτερική
μπαταρία δεν είναι φορτισμένη.

Ελέγξτε τις συνδέσεις και διορθώστε το
πρόβλημα.

Καμμένες ασφάλειες.

Αντικαταστήστε τις ασφάλειες. Επικοινωνήστε
με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο για να
καθορίσετε το λόγο για το ηλεκτρικό
πρόβλημα.

Οι ενδεικτικές λυχνίες
τροφοδοσίας δικτύου
AC και ενεργοποίησης
της συσκευής
παρακολούθησης είναι
αναμμένες, αλλά η
μονάδα δεν λειτουργεί
με τροφοδοσία από την
μπαταρία όταν
αποσυνδεθεί το
καλώδιο ρεύματος
δικτύου AC.

Το πακέτο μπαταρίας δεν έχει
συνδεθεί στο μόνιτορ.

Ανοίξτε το διαμέρισμα της μπαταρίας και
ελέγξτε ότι το καλώδιο του πακέτου μπαταρίας
είναι καλά συνδεδεμένο στην υποδοχή της
μπαταρίας. (Βλ. Τοποθέτηση του πακέτου
μπαταρίας στη σελ. 25)

Το μόνιτορ είναι
συνδεδεμένο, αλλά δεν
φαίνεται να φορτίζει την
μπαταρία.

Η τροφοδοσία AC δεν φθάνει στο
μόνιτορ.

Ελέγξτε εάν η πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία
τροφοδοσίας είναι αναμμένη. Εάν δεν είναι,
ελέγξτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας AC είναι
σωστά συνδεδεμένο σε μια λειτουργική πρίζα
AC δικτύου.

Η μπαταρία δεν είναι
πλήρως φορτισμένη
παρόλο που έμεινε
συνδεδεμένη για 24
ώρες.

Το πακέτο μπαταρίας δεν
επαναφορτίστηκε πλήρως.

Αποσυνδέστε τη συσκευή παρακολούθησης
από την τροφοδοσία AC για 3-4 ώρες και
κατόπιν επανασυνδέστε την. Το πακέτο
μπαταρίας θα επαναφορτιστεί τώρα τελείως
όταν συνδεθεί στην τροφοδοσία AC.
Εάν το πακέτο μπαταρίας εξακολουθεί να μη
φορτίζεται πλήρως, αντικαταστήστε το πακέτο
μπαταρίας.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προβλήματα CO2
Πρόβλημα

Αιτία

Ενέργεια

Το μήνυμα NO
BREATH (ΑΠΟΥΣΙΑ
ΑΝΑΠΝΟΗΣ)
εμφανίζεται συνεχώς
και η κόκκινη ένδειξη
συναγερμού
αναβοσβήνει.

Φυσιολογικά αίτια.

Ελέγξτε τον ασθενή.

Βουλωμένο ή φραγμένο
FilterLine™.

Ελέγξτε το FilterLine™ και αντικαταστήστε το
εάν είναι φραγμένο.

Το FilterLine™ έχει πιαστεί κάπου ή
ο σωλήνας έχει συστραφεί.

Ελέγξτε το FilterLine™ από το μόνιτορ μέχρι
τον ασθενή για να διαπιστώσετε εάν η γραμμή
έχει συστραφεί, τσακίσει ή πιαστεί στην κλίνη
ή στον εξοπλισμό.

Το FilterLine™ είναι
συνδεδεμένο αλλά η
αντλία δεν λειτουργεί
και δεν εμφανίζονται
ενδείξεις CO2, EtCO2 ή
RR.

Το FilterLine™ δεν έχει συνδεθεί
σωστά.

Ελέγξτε ότι το βύσμα του FilterLine™ έχει
βιδωθεί στο μόνιτορ.

Ο χρυσός δακτύλιος έχει φθαρεί ή
λερωθεί.

Ελέγξτε ότι ο χρυσός δακτύλιος στο άκρο του
συνδέσμου του FilterLine™ υπάρχει και δεν
είναι φθαρμένος ή καλυμμένος με
υπολείμματα. Σκουπίστε τυχόν υπολείμματα ή
αντικαταστήστε το FilterLine™ όπως
απαιτείται.

Εσφαλμένες ενδείξεις
τιμών EtCO2.

Ο ασθενής τελεί υπό μηχανικό
αερισμό και αναπνέει αβίαστα.

Δεν απαιτείται καμία ενέργεια.

Ύπαρξη διαρροής στον αεραγωγό.

Ελέγξτε τη σύνδεση και την ύπαρξη τυχόν
διαρροών στον αεραγωγό τροφοδότησης του
ασθενούς και διορθώστε εάν είναι απαραίτητο.

Ακατάλληλη βαθμονόμηση.

Ελέγξτε τη βαθμονόμηση. Βλ. Έλεγχος
βαθμονόμησης CO2 στη σελ. 139.

Η ρύθμιση BTPS είναι
απενεργοποιημένη.

Ελέγξτε τη ρύθμιση BTPS στις ρυθμίσεις του
νοσοκομείου. Βλ. Παράμετροι CO2 στη σελ.
156 για λεπτομέρειες.

Οι τιμές EtCO2 είναι
συνεχώς υψηλότερες ή
χαμηλότερες από τις
αναμενόμενες.

Αισθητήρας SpO2
Πρόβλημα
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Αιτία

Ενέργεια

Δεν υπάρχει σήμα
SpO2: Εμφανίζεται
μηδενική ένδειξη για τον
κορεσμό οξυγόνου και
τον ρυθμό παλμού.

Ο αισθητήρας δεν είναι σωστά
συνδεδεμένος στη συσκευή
παρακολούθησης ή στο καλώδιο
επέκτασης.

Ελέγξτε ότι ο αισθητήρας και το καλώδιο
επέκτασης (εάν χρησιμοποιείται) είναι σωστά
συνδεδεμένα στη συσκευή παρακολούθησης.

Μήνυμα για
αντικατάσταση του
αισθητήρα SpO2
εμφανίζεται στην οθόνη
του Capnostream™20p

Η πλακέτα του SpO2 δεν λαμβάνει
πληροφορίες από το καλώδιο.

Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε τον
αισθητήρα SpO2 και προσπαθήστε ξανά.
Εάν το μήνυμα εξακολουθεί να εμφανίζεται,
αντικαταστήστε το καλώδιο ή τον αισθητήρα.

Απώλεια παλμού ή
σήματος SpO2:
Εμφανίζεται μηδενική
ένδειξη για τον κορεσμό
οξυγόνου και τον ρυθμό
παλμού.

Ο αισθητήρας δεν είναι σωστά
τοποθετημένος στον ασθενή.

Ελέγξτε την εφαρμογή του αισθητήρα.

Η αιμάτωση του ασθενούς μπορεί
να είναι πολύ κακή.

Ελέγξτε την κατάσταση του ασθενούς.

Ο αισθητήρας ή το καλώδιο
επέκτασής του ενδέχεται να έχουν
παρουσιάσει βλάβη.

Αντικαταστήστε τον αισθητήρα ή το καλώδιο
επέκτασης.

Υπερβολική κίνηση του ασθενούς ή
ηλεκτροχειρουργική παρεμβολή.

Εάν είναι δυνατόν, κρατήστε τον ασθενή
ακίνητο. Ελέγξτε εάν ο αισθητήρας είναι
τοποθετημένος σωστά και με ασφάλεια.
Αντικαταστήστε εάν είναι απαραίτητο,
μετακινήστε τον αισθητήρα σε νέα θέση ή
χρησιμοποιήστε αισθητήρα ανθεκτικό σε
περισσότερες κινήσεις.
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Πρόβλημα
Εμφανίζονται
ανακριβείς μετρήσεις
SpO2.

Αιτία

Ενέργεια

Υπερβολικός φωτισμός.

Ελέγξτε την τοποθέτηση του αισθητήρα ή
καλύψτε τον αισθητήρα με σκουρόχρωμο
ή αδιαφανές υλικό.

Ο αισθητήρας έχει τοποθετηθεί σε
άκρο το οποίο φέρει περιχειρίδα
μέτρησης αρτηριακής πίεσης,
αρτηριακό καθετήρα ή ενδαγγειακή
γραμμή, ή βερνίκι νυχιών.

Ελέγξτε την τοποθέτηση του αισθητήρα.

Κατάσταση του ασθενούς.

Ελέγξτε τον ασθενή.

Υπερβολική κίνηση του ασθενούς.

Εάν είναι δυνατόν, κρατήστε τον ασθενή
ακίνητο και χρησιμοποιήστε αισθητήρα
ανθεκτικό σε περισσότερες κινήσεις.

Εκτυπωτής
Πρόβλημα
Ο εκτυπωτής δεν
εκτυπώνει. Η κόκκινη
λυχνία συναγερμού
στον εκτυπωτή
αναβοσβήνει.

Ο εκτυπωτής
λειτουργεί, αλλά το
εξερχόμενο χαρτί είναι
κενό.

Αιτία

Ενέργεια

Το κάλυμμα του εκτυπωτή είναι
ανοιχτό.

Ανοίξτε το πλαστικό κάλυμμα του εκτυπωτή
τελείως, διασφαλίστε ότι ένα μικρό μήκος
χαρτιού εκτυπωτή εξέχει από το μόνιτορ, και
στη συνέχεια κλείστε το κάλυμμα στη θέση
του μέχρι να ακουστεί ένα κλικ.

Το χαρτί εκτυπωτή είτε δεν έχει
περαστεί σωστά πάνω από το
πλαστικό κάλυμμα είτε έχει πιαστεί
στο πλαστικό κάλυμμα.

Ανοίξτε το πλαστικό κάλυμμα του εκτυπωτή
και τραβήξτε το χαρτί έτσι ώστε ένα μικρό
μήκος να εξέχει από το μόνιτορ. Κρατήστε το
χαρτί έτσι ώστε ένα μικρό μήκος χαρτιού
εκτυπωτή να εξέχει από το μόνιτορ, και στη
συνέχεια κλείστε το κάλυμμα στη θέση του
μέχρι να ακουστεί ένα κλικ.

Ο εκτυπωτής δεν έχει χαρτί.

Ανοίξτε το πλαστικό κάλυμμα και
τοποθετήστε ένα νέο ρολό χαρτί.

Το ρολό χαρτιού είναι
τοποθετημένο ανάποδα στο
διαμέρισμα εκτυπωτή του μόνιτορ.

Ανοίξτε το πλαστικό κάλυμμα, γυρίστε το
ρολό χαρτιού από την άλλη πλευρά και
επανατοποθετήστε το πλαστικό κάλυμμα,
προσέχοντας να αφήσετε ένα μικρό μήκος
χαρτιού να εξέχει από το μόνιτορ.

Nurse Call (Κλήση νοσοκόμας)
Πρόβλημα
Η έξοδος κλήσης
νοσοκόμας δεν
λειτουργεί.

Αιτία

Ενέργεια

Η κλήση νοσοκόμας δεν έχει
ενεργοποιηθεί.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία κλήσης
νοσοκόμας από την οθόνη ρύθμισης
συστήματος ή από την οθόνη προεπιλογών
του νοσοκομείου στη λειτουργία σέρβις.

Πρόβλημα καλωδίωσης στο βύσμα
ήχου.

Ελέγξτε τα σύρματα του καλωδίου και του
βύσματος ήχου που συνδέονται στην
υποδοχή κλήσης νοσοκόμας στο πίσω μέρος
του μόνιτορ.
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Επιστροφή της συσκευής παρακολούθησης

Βαθμονόμηση CO2
Πρόβλημα

Αιτία

Ενέργεια

Το μήνυμα CALIBRATION
REQUIRED (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ)
εμφανίζεται στο μόνιτορ, αλλά
η οθόνη χαιρετισμού δείχνει
ότι απομένουν ακόμα αρκετές
ώρες μέχρι την επόμενη
βαθμονόμηση.

Έχει περάσει περισσότερο από ένα έτος
από την τελευταία βαθμονόμηση CO2.

Διενεργήστε βαθμονόμηση CO2.

Επιστροφή της συσκευής παρακολούθησης
Εάν είναι απαραίτητο να επιστρέψετε τη συσκευή παρακολούθησης για επισκευές, επικοινωνήστε με τον
τοπικό σας αντιπρόσωπο για οδηγίες αποστολής.
Για να επανασυσκευάσετε τη συσκευή παρακολούθησης, αποσυνδέστε τα παρελκόμενα από τη συσκευή
παρακολούθησης. Συσκευάστε τη συσκευή παρακολούθησης στην αρχική της συσκευασία αποστολής. Εάν δεν
είναι διαθέσιμο το αρχικό κουτί, χρησιμοποιήστε ένα ανάλογο κουτί γεμισμένο με κατάλληλη ποσότητα υλικού
συσκευασίας. Δεν είναι απαραίτητο να επιστρέψετε τους αισθητήρες, τα αναλώσιμα Microstream™ EtCO2, ή
τα καλώδια τροφοδοσίας.
Εάν η συσκευή παρακολούθησης παρουσιάζει ελαττωματική λειτουργία, συσκευάστε την προσεκτικά μαζί με
ένα μη χρησιμοποιημένο αναλώσιμο από το κουτί ή την παρτίδα που χρησιμοποιούσατε όταν εμφανίστηκε η
δυσλειτουργία και επιστρέψτε το μαζί με τη συσκευή παρακολούθησης για έλεγχο.

Τεχνική βοήθεια
Για τεχνικές πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Medtronic ή με τη διεύθυνση
Capnographytechnicalsupport@medtronic.com.
Το Εγχειρίδιο σέρβις περιλαμβάνει πληροφορίες απαραίτητες για το εξειδικευμένο προσωπικό που θα αναλάβει
το σέρβις της συσκευής παρακολούθησης.
Εάν είναι απαραίτητο να επιστρέψετε τη συσκευή παρακολούθησης για επισκευές, επικοινωνήστε με τον
τοπικό σας αντιπρόσωπο για οδηγίες αποστολής.
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Προεπιλογές νοσοκομείου
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final document

Παράρτημα 1

Ρυθμίσεις νοσοκομείου
Προεπιλογές νοσοκομείου
Αλλαγή των προεπιλογών νοσοκομείου
Επαναφορά των εργοστασιακών προεπιλογών
Αποστολή ή λήψη προεπιλογών νοσοκομείου
Αλλαγή ρυθμίσεων μόνιτορ

Προεπιλογές νοσοκομείου
Το Capnostream™20p αποστέλλεται από το εργοστάσιο με όλες τις προσαρμοζόμενες ρυθμίσεις
διαμορφωμένες σύμφωνα με τους πίνακες στην ενότητα Αλλαγή ρυθμίσεων μόνιτορ στη σελ. 148. Αυτές
ονομάζονται εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Εάν το συγκεκριμένο περιβάλλον χρήσης υποδεικνύει
ότι είναι προτιμώτερες ή απαιτούμενες άλλες ρυθμίσεις, ή η πολιτική του νοσοκομείου απαιτεί διαφορετικές
τιμές από τις εργοστασιακές προεπιλογές, τότε οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν έτσι ώστε να
είναι σε ισχύ κάθε φορά που ενεργοποιείται το μόνιτορ. Αυτό είναι πιο αξιόπιστο από το να αναμένεται από τα
μέλη του προσωπικού να αλλάζουν τις ρυθμίσεις πριν από κάθε χρήση.
Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν χειροκίνητα από εξουσιοδοτημένο τεχνικό / μηχανικό
βιοϊατρικής τεχνολογίας για τη δημιουργία προεπιλογών του νοσοκομείου. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
ρυθμίζονται από την οθόνη προεπιλογών του νοσοκομείου, στην οποία η προσπέλαση γίνεται από την οθόνη
σέρβις. Η οθόνη σέρβις προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης. Η διαδικασία περιγράφεται στην ενότητα
Αλλαγή των προεπιλογών νοσοκομείου, παρακάτω.

Αλλαγή των προεπιλογών νοσοκομείου
Από την αρχική οθόνη, χρησιμοποιήστε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε το κουμπί SYSTEM (ΣΥΣΤΗΜΑ),
και στη συνέχεια επιλέξτε το κουμπί SERVICE (ΣΕΡΒΙΣ) στο μενού για να ανοίξετε την οθόνη σέρβις. Το
πλαίσιο εισαγωγής του κωδικού πρόσβασης εμφανίζεται κοντά στο επάνω μέρος της οθόνης.
ENTER PASSWORD
(ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ)
Όπως περιγράφεται στην ενότητα Πλοήγηση στην οθόνη στη σελ. 43, χρησιμοποιήστε το κουμπί ελέγχου για
να επιλέξετε ENTER PASSWORD (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ). Χρησιμοποιώντας το κουμπί
ελέγχου, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ με το κουμπί ελέγχου ξανά μετά το τελευταίο
γράμμα. Ο κωδικός πρόσβασης δίνεται στην ενότητα Κωδικός πρόσβασης σέρβις Capnostream™ στη σελ. 169.
Η σελίδα του κωδικού πρόσβασης σέρβις μπορεί να αφαιρεθεί από το εγχειρίδιο για ασφαλή φύλαξη.
Χρησιμοποιήστε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε INST DEFAULTS (ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ).
Έχετε την επιλογή να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για ALARM LIMITS (ΟΡΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ),
TRENDS (ΤΑΣΕΙΣ), MONITOR (ΜΟΝΙΤΟΡ), CO2 και SpO2.
Μετά την αλλαγή οποιασδήποτε προεπιλεγμένης εργοστασιακής ρύθμισης σε μια ρύθμιση gia συγκεκριμένo
νοσοκομείο, τερματίστε τη λειτουργία της συσκευής χρησιμοποιώντας το κουμπί
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση της συσκευής, για να βεβαιωθείτε ότι
έχουν αποθηκευτεί οι νέες ρυθμίσεις.
Φορητός παρακλίνιος καπνογράφος/παλμικό οξύμετρο
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Επαναφορά των εργοστασιακών προεπιλογών

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η αλλαγή των ρυθμίσεων μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την παρακολούθηση των
ασθενών. Οι αλλαγές στις ρυθμίσεις του νοσοκομείου πρέπει να πραγματοποιούνται
μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
Σημείωση:

Οι ασθενείς δεν θα παρακολουθούνται από τη συσκευή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία σέρβις,
ακόμα και αν το μόνιτορ είναι συνδεδεμένο σε ασθενή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
σέρβις. (Το μόνιτορ τίθεται σε λειτουργία σέρβις μόλις εισαχθεί ο κωδικός πρόσβασης
σέρβις.) Συνεπώς, μπορεί να θελήσετε να αφαιρέσετε το FilterLine™ από τον ασθενή ή να
αποσυνδέσετε το FilterLine™ από το μόνιτορ ενόσω το μόνιτορ βρίσκεται σε λειτουργία
σέρβις. Δεν θα γίνεται καταγραφή δεδομένων όταν η συσκευή παρακολούθησης βρίσκεται
σε λειτουργία σέρβις, επομένως, εάν επιχειρήσετε παρακολούθηση με το σύστημα σε
λειτουργία σέρβις, θα προκληθούν προβλήματα απουσίας δεδομένων.

Επαναφορά των εργοστασιακών προεπιλογών
Κάθε ενότητα των ρυθμίσεων που περιγράφεται παρακάτω επιτρέπει την επαναφορά στις εργοστασιακές
ρυθμίσεις για τη συγκεκριμένη ενότητα. Μπορείτε επίσης να κάνετε καθολική επαναφορά όλων των ρυθμίσεων
σε όλες τις ενότητες στις εργοστασιακές προεπιλογές τους. Για το σκοπό αυτό, επιλέξτε RESET
(ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ) όταν επιλέγετε για πρώτη φορά την οθόνη προεπιλογών του νοσοκομείου.

Εικόνα 49 – Οθόνη προεπιλογών νοσοκομείου

Αποστολή ή λήψη προεπιλογών νοσοκομείου
Το Capnostream™20p παρέχει την επιλογή για λήψη των προεπιλογών του νοσοκομείου από το μόνιτορ σε μια
μονάδα μνήμης USB flash, ή φόρτωση των προεπιλογών του νοσοκομείου από μια μονάδα μνήμης USB flash
στο μόνιτορ.
Αυτή η βοηθητική λειτουργία χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, με σκοπό την απλούστευση της διαδικασίας
όταν ένα νοσοκομείο επιθυμεί όλες οι συσκευές σε μια συγκεκριμένη ομάδα ή τμήμα να χρησιμοποιούν τις
ίδιες προεπιλογές νοσοκομείου. Σε τέτοια περίπτωση, μπορούν να γίνουν αλλαγές στις προεπιλογές
νοσοκομείου σε μία συσκευή, και αυτές οι προεπιλογές μπορούν να μεταφορτωθούν σε μια μονάδα μνήμης
USB flash, όπως περιγράφεται παρακάτω. Στη συνέχεια, οι συγκεκριμένες προεπιλογές μπορούν να ληφθούν
στις άλλες συσκευές Capnostream™20p στο τμήμα/νοσοκομείο χρησιμοποιώντας αυτήν τη διαδικασία.
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 ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΛΗΨΗ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΩΝ:
1. Για αποστολή, εισαγάγετε μια μονάδα μνήμης USB flash με τουλάχιστον 2 KB ελεύθερη μνήμη στη θύρα
USB στο Capnostream™20p. Για λήψη, εισαγάγετε μια μονάδα μνήμης USB flash με προηγουμένως
φορτωμένες προεπιλογές νοσοκομείου στη θύρα USB στο Capnostream™20p.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί μενού SYSTEM (ΣΥΣΤΗΜΑ) για είσοδο στην κύρια οθόνη συστήματος.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί μενού SERVICE (ΣΕΡΒΙΣ) για είσοδο στην οθόνη σέρβις, και εισαγάγετε τον
κωδικό πρόσβασης σέρβις (βλ. Κωδικός πρόσβασης σέρβις Capnostream™ στη σελ. 169).
4. Κάντε κλικ στο κουμπί μενού SOFTWARE SUPPORT (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ) για είσοδο στην
οθόνη υποστήριξης λογισμικού. Η οθόνη υποστήριξης λογισμικού φαίνεται στην Εικόνα 50 – Οθόνη
υποστήριξης λογισμικού στη σελ. 149.
5. Κάντε κλικ στο κουμπί UPLOAD DEFAULTS (ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΩΝ) για να φορτώσετε
προεπιλογές σε μια μονάδα μνήμης USB flash από το Capnostream™20p, ή κάντε κλικ στο κουμπί
DOWNLOAD DEFAULTS (ΛΗΨΗ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΩΝ) για να κάνετε λήψη προεπιλογών από μια μονάδα
μνήμης USB flash στο Capnostream™20p. Η λήψη προεπιλογών θα δημιουργήσει ένα φάκελο που
ονομάζεται settings (ρυθμίσεις) στη μονάδα μνήμης USB flash, ο οποίος θα περιέχει αρχεία που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή προεπιλογών σε ένα άλλο Capnostream™20p. Μετά την αποστολή
των προεπιλογών, το μόνιτορ θα τερματιστεί· επανεκκινήστε το μόνιτορ για συνέχιση της λειτουργίας.

Εικόνα 50 – Οθόνη υποστήριξης λογισμικού

Αλλαγή ρυθμίσεων μόνιτορ
Όρια συναγερμών
Υπάρχουν δύο σύνολα ορίων συναγερμού που αποθηκεύονται στο μόνιτορ, για ενήλικες/παιδιατρικούς και
βρεφικούς/νεογνικούς τύπους ασθενών. (Τα όρια για ενήλικες/παιδιά αφορούν τους ενήλικες ασθενείς και τους
τρεις τύπους παιδιατρικών ασθενών.) Τις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τα όρια συναγερμού
ενηλίκων και νεογνών παραθέτει παραπάνω ο Πίνακας 32 – Εργοστασιακές προεπιλογές ορίων
συναγερμών/ενδείξεων στη σελ. 151.
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Για να αλλάξετε τα όρια συναγερμού για κάθε τύπο ασθενούς, ανοίξτε την οθόνη προεπιλογών νοσοκομείου.
Επιλέξτε ALARM LIMITS (ΟΡΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ) και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το κουμπί ελέγχου για
να επιλέξετε SET INFANT/NEONATAL (ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΡΕΦΩΝ/ΝΕΟΓΝΩΝ) ή SET ADULT/PEDIATRIC
(ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ/ΠΑΙΔΙΩΝ) ή SET ALARM DELAY (ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ) όπως απαιτείται. Θα εμφανιστεί στη συνέχεια η οθόνη Institutional Defaults: Alarm Limits:
Infant/Neonatal (Προεπιλογές νοσοκομείου:Όρια συναγερμού:Βρέφη/Νεογνά) ή η οθόνη Institutional Defaults:
Alarm Limits: Adult/Pediatric (Προεπιλογές νοσοκομείου:Όρια συναγερμού:Ενήλικες/Παιδιά) ή η οθόνη
Alarm Delay (Καθυστέρηση συναγερμών). Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επιλογές καθυστέρησης
συναγερμών, βλ. Καθυστέρηση συναγερμού στη σελ. 83.
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις όπως περιγράφεται στην ενότητα Αλλαγή των ορίων συναγερμού στη σελ. 92.
Κατά προεπιλογή, οι συναγερμοί προσοχής είναι απενεργοποιημένοι, και στην οθόνη ορίων συναγερμού οι
τιμές για τις ρυθμίσεις συναγερμών προσοχής εμφανίζονται με γκρι χρώμα. Επιλέξτε CAUTION ENABLE
(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗΣ) εάν επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε τους συναγερμούς
προσοχής. Όταν οι συναγερμοί προσοχής είναι ενεργοποιημένοι, οι τιμές για τις ρυθμίσεις συναγερμών
προσοχής αλλάζουν από γκρι σε λευκό.

Εικόνα 51 – Οθόνη προεπιλογών ορίων συναγερμού του νοσοκομείου
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Οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τα όρια συναγερμών ενηλίκων/παιδιών και βρεφών/νεογνών
παρατίθενται παρακάτω.
Πίνακας 32 – Εργοστασιακές προεπιλογές ορίων συναγερμών/ενδείξεων

Παράμετρος

Ενήλικες/
Παιδιά
Κόκκινος
επείγων
συναγερμός

Ενήλικες/
Παιδιά
Κίτρινος
συναγερμός
προσοχής

Βρέφη/
Νεογνά
Κόκκινος
επείγων
συναγερμός

Βρέφη/
Νεογνά
Κίτρινος
συναγερμός
προσοχής

Εύρος
τιμών

EtCO2 High
(Υψηλό EtCO2)

60

55

50

45

5-150 mmHg

EtCO2 Low
(Χαμηλό etCO2)

15

17

20

22

0-145 mmHg

FiCO2 High
(Υψηλό FiCO2)

8

8

5

5

2-98 mmHg

RR High
(Υψηλός
αναπνευστικός
ρυθμός)

30

25

65

60

5-150 bpm

RR Low
(Χαμηλός
αναπνευστικός
ρυθμός)

5

7

25

28

0-145 bpm

No Breath
Detected (Δεν
ανιχνεύθηκε
αναπνοή)

30

Δ/Δ

15

Δ/Δ

10-60 sec

SpO2 High
(Υψηλό SpO2)

100

100

98

98

25-100% κορεσμός

SpO2 Low
(Χαμηλό SpO2)

85

90

85

90

20-95% κορεσμός

Pulse Rate High
(Υψηλός ρυθμός
παλμού)

140

140

200

200

30-240 bpm

Pulse Rate Low
(Χαμηλός
ρυθμός παλμού)

50

50

100

100

25-235 bpm

Συναγερμός IPI
Low (Χαμηλός
IPI)

3

5

Δ/Δ

Δ/Δ

1-9 ή OFF
(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)

SatSeconds

25

25

25

25

10, 25, 50, 100 ή Off
(Απενεργοποίηση)

Καθυστέρηση συναγερμού
Ένας αριθμός συναγερμών μπορεί να καθυστερεί κατά ένα επιλέξιμο χρονικό διάστημα 10, 15, 20 ή
30 δευτερολέπτων, ή καθόλου (απενεργοποιημένη καθυστέρηση συναγερμών). Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη
για όλους τους τύπους ασθενούς.
Η καθυστέρηση συναγερμών μπορεί να ρυθμιστεί από την οθόνη Institutional Defaults (Προεπιλογές
νοσοκομείου), η οποία μπορεί να προσπελαστεί μέσω SYSTEM>SERVICE>INPUT SERVICE
PASSWORD (ΣΥΣΤΗΜΑ - ΣΕΡΒΙΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) (βλ. Κωδικός πρόσβασης
σέρβις Capnostream™ στη σελ. 169) >INST DEFAULTS>ALARM LIMITS>SET ALARM DELAY
(ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΟΡΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ).
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Πίνακας 33 – Εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και προαιρετικές ρυθμίσεις καθυστέρησης συναγερμού

Παράμετρος

Επιλογές

Εργοστασιακή
προεπιλογή

EtCO2 High Alarm Delay
(Καθυστέρηση συναγερμού
υψηλού EtCO2)

10, 15, 20, or 30 seconds or Disabled
(10, 15, 20, ή 30 δευτερόλεπτα ή
απενεργοποιημένη)

DISABLED
(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)

RR High Alarm Delay
(Καθυστέρηση συναγερμού
υψηλής αναπνευστικής
συχνότητας)

10, 15, 20, or 30 seconds or Disabled
(10, 15, 20, ή 30 δευτερόλεπτα ή
απενεργοποιημένη)

DISABLED
(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)

SpO2 Low Alarm Delay
(Καθυστέρηση συναγερμού
χαμηλού SpO2)

10, 15, 20, or 30 seconds or Disabled
(10, 15, 20, ή 30 δευτερόλεπτα ή
απενεργοποιημένη)

DISABLED
(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)

PR Low Alarm Delay
(Καθυστέρηση συναγερμού
χαμηλής συχνότητας
σφυγμού)

10, 15, 20, or 30 seconds or Disabled
(10, 15, 20, ή 30 δευτερόλεπτα ή
απενεργοποιημένη)

DISABLED
(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)

PR High Alarm Delay
(Καθυστέρηση συναγερμού
υψηλής συχνότητας σφυγμού)

10, 15, 20, or 30 seconds or Disabled
(10, 15, 20, ή 30 δευτερόλεπτα ή
απενεργοποιημένη)

DISABLED
(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)

Ρυθμίσεις τάσεων
Οι προεπιλογές του νοσοκομείου μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να αλλάζουν τις τάσεις που αποθηκεύονται στο
μόνιτορ, και πώς εμφανίζονται στην οθόνη. Για τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις τάσεων για SpO2 και CO2, βλ. τις
επιμέρους ρυθμίσεις που περιγράφονται παρακάτω για τις παραμέτρους SpO2 και CO2.
Πίνακας 34 – Εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και προαιρετικές ρυθμίσεις τάσεων

Παράμετρος

Επιλογές

Εργοστασιακή
προεπιλογή

Trend Recording
Resolution (Ανάλυση
καταγραφής τάσεων)

5 seconds at 12 hours (5 δευτερόλεπτα στις
12 ώρες)
10 seconds at 24 hours (10 δευτερόλεπτα στις
24 ώρες)
30 seconds at 72 hours (30 δευτερόλεπτα στις
72 ώρες)

30 seconds at 72 hours
(30 δευτερόλεπτα στις
72 ώρες)

Tabular Increment
Display Default
(Προεπιλογή προβολής
προσαυξήσεων πινάκων)

MINIMUM, 1.5, 3, 15 or 60 minutes
(ΕΛΑΧΙΣΤΗ, 1,5, 3, 15 ή 60 λεπτά)

1.5 Minutes (1,5 λεπτά)

Graphical View Default
(Προεπιλογή προβολής
γραφημάτων)

2, 4 or 12 hours (2, 4 ή 12 ώρες)

4 hours (4 ώρες)

Η προεπιλογή εμφάνισης IPI στην αρχική οθόνη (βλ. Εμφάνιση IPI στη σελ. 73) εμφανίζεται επίσης στην
οθόνη προεπιλογών ρυθμίσεων τάσεων.
Η προεπιλεγμένη ανάλυση καταγραφής τάσεων καθορίζει πόσες ώρες πληροφοριών ασθενούς μπορούν να
καταγραφούν.
Η προβολή προσαυξήσεων πινάκων επιτρέπει τη ρύθμιση της προεπιλογής στις τιμές του πίνακα.
Η προεπιλογή προβολής γραφημάτων μπορεί να αλλάξει έτσι ώστε το παράθυρο τάσεων να εμφανίζει μια
διαφορετική χρονική περίοδο δεδομένων.
Σημείωση:
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Η αλλαγή της ανάλυσης τάσεων θα απαλείψει τη μνήμη τάσεων, διαγράφοντας όλα τα
δεδομένα ασθενούς που υπήρχαν στη συσκευή παρακολούθησης.
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Για να πραγματοποιήσετε αλλαγές στις προεπιλογές τάσεων, κάντε κλικ στο SERVICE>INST
DEFAULTS>TREND (ΣΕΡΒΙΣ - ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΤΑΣΕΙΣ) στη γραμμή μενού.
Χρησιμοποιήστε το κουμπί ελέγχου για να πλοηγηθείτε στις παραμέτρους που περιγράφονται παραπάνω και
κάντε κλικ για να δείτε τις επιλογές. Επιλέξτε μια επιλογή χρησιμοποιώντας το κουμπί ελέγχου και κάντε κλικ
ξανά για να καταγράψετε τη συγκεκριμένη επιλογή ως την προεπιλογή.
Αλλαγή της σειράς των παραμέτρων στην οθόνη τάσεων
Οι οθόνες γραφημάτων και πινάκων εμφανίζουν πέντε διαφορετικές παραμέτρους ασθενούς. Η σειρά των
παραμέτρων τάσεων μπορεί να αλλάξει στην οθόνη προεπιλογών νοσοκομείου, προκειμένου να εμφανίζονται
οι πιο σχετικές παράμετροι στην πρώτη οθόνη προβολής τάσεων αντί για τη δεύτερη οθόνη. Η διαδικασία έχει
ως εξής: Κάντε κλικ στο SYSTEM>SERVICE>Enter Service password (ΣΥΣΤΗΜΑ - ΣΕΡΒΙΣ - Εισαγωγή
κωδικού πρόσβασης σέρβις) (βλ. Κωδικός πρόσβασης σέρβις Capnostream™ στη σελ. 169) >INST
DEFAULTS>TREND>CONFIG. DISPLAY (ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ) για να ανοίξετε την οθόνη Institutional Defaults: Trend: Display Configuration
(Προεπιλογές νοσοκομείου:Τάσεις: Διαμόρφωση προβολής).
Για κάθε θέση που επιθυμείτε να αλλάξετε, μετακινήστε το δρομέα σε αυτήν τη γραμμή με το κουμπί ελέγχου,
κάντε κλικ με το κουμπί ελέγχου και στη συνέχεια επιλέξτε, από τη στήλη Parameters Available (Διαθέσιμες
παράμετροι), τις παραμέτρους που επιθυμείτε να εμφανίζονται στη συγκεκριμένη γραμμή. Για παράδειγμα, στη
Θέση παραμέτρου 1, η προεπιλογή είναι EtCO2. Για να αλλάξετε την προβολή τάσεων έτσι ώστε το IPI να
εμφανίζεται ως η πρώτη παράμετρος στην οθόνη τάσεων, μετακινήστε το δρομέα στο Parameters Selected
(Επιλεγμένες παράμετροι): EtCO2, κάντε κλικ με το κουμπί ελέγχου και στη συνέχεια κάντε κύλιση με το
κουμπί ελέγχου μέχρι να φθάσετε το IPI στη στήλη Parameters Available (Διαθέσιμες παράμετροι). Κάντε κλικ
με το κουμπί ελέγχου για να τοποθετήσετε το IPI ως την πρώτη παράμετρο στις προβολές τάσεων.
Κάντε κλικ στο BACK>BACK>BACK>HOME (ΠΙΣΩ - ΠΙΣΩ - ΠΙΣΩ - ΑΡΧΙΚΗ) για να διατηρήσετε τις
επιλογές σας όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές στην οθόνη τάσεων. Για επιστροφή στην προεπιλεγμένη
προβολή, κάντε κλικ στο FACTORY DEFAULTS (ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ) στην οθόνη
Institutional Defaults: Trend: Display Configuration (Προεπιλογές νοσοκομείου:Τάσεις: Διαμόρφωση
προβολής).
Οι ετικέτες συμβάντων που χρησιμοποιούνται στην καταγραφή τάσεων μπορούν επίσης να αλλάξουν από την
οθόνη Institutional Defaults: Trend (Προεπιλογές νοσοκομείου:Τάσεις), χρησιμοποιώντας τη γραμμή μενού.
Μια λεπτομερής επεξήγηση παρέχεται στην ενότητα Συμβάντα, παρακάτω.
Συμβάντα
Μέχρι 10 ονόματα συμβάντων σε καθεμία από τρεις κατηγορίες μπορούν να αποθηκευθούν στο
Capnostream™20p. Αυτό επιτρέπει στον υπεύθυνο επαγγελματία υγείας να περιγράψει το συμβάν που
εισάγεται στη μνήμη του μόνιτορ. Οι τρεις κατηγορίες είναι φάρμακα, ενέργειες του ασθενούς, και ενέργειες
παρέμβασης του κλινικού ιατρού.
Τα περισσότερα ονόματα συμβάντων παρέχονται ως εργοστασιακές προεπιλογές με πολλά να παραμένουν κενά
σε καθεμία από τις τρεις κατηγορίες. Ωστόσο, και τα 30 ονόματα συμβάντων μπορούν να τροποποιηθούν για να
παρέχουν τις καταλληλότερες περιγραφές για το περιβάλλον στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί το μόνιτορ.
Κάθε όνομα συμβάντος μπορεί να αποτελείται από 11 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. Εάν ένα όνομα συμβάντος
παραμένει κενό, μια επιλογή αυτού του συμβάντος θα αποθηκευθεί στη μνήμη τάσεων ως ένα γρήγορο συμβάν
(βλ. Εισαγωγή συμβάντων ασθενούς στη σελ. 51 για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των συμβάντων).
Συμβάντα φαρμάκων
Επιτρέπει στο νοσοκομείο να καταχωρήσει ένα σύνολο 10 ετικετών συμβάντων τις οποίες ο χειριστής μπορεί
να χρησιμοποιεί για να επισημαίνει τη χορήγηση φαρμάκου κατά το χρόνο της παρακολούθησης. Τα
προεπιλεγμένα φάρμακα είναι: FENTANYL (ΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ), VERSED, MIDAZOLAM (ΜΙΔΑΖΟΛΑΜΗ),
MORPHINE (ΜΟΡΦΙΝΗ), DEMEROL, PROPOFOL (ΠΡΟΠΟΦΟΛΗ), SURFACTANT
(ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟ) και OTHER (ΑΛΛΟ). Οι τρεις τελευταίες ρυθμίσεις είναι κενές. Όλες οι ρυθμίσεις
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μπορούν να αλλάξουν. Για να επαναφέρετε τα συμβάντα φαρμάκου στις εργοστασιακές ρυθμίσεις,
χρησιμοποιήστε το κουμπί ελέγχου και επιλέξτε FACTORY DEFAULTS (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ
ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ).
Συμβάντα ασθενούς
Επιτρέπει στο νοσοκομείο να καταχωρήσει ένα σύνολο 10 ετικετών συμβάντων τις οποίες ο χειριστής μπορεί
να χρησιμοποιεί για να επισημαίνει συμβάντα που προκύπτουν στον ασθενή κατά το χρόνο της
παρακολούθησης. Τα προεπιλεγμένα συμβάντα ασθενούς είναι: EATING (ΤΡΟΦΗ), DRINKING (ΠΟΤΟ),
COUGHING (ΒΗΧΑΣ), AMBULATING (ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΣ), CHEST PT (ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΘΩΡΑΚΟΣ), TURNED (ΓΥΡΙΣΕ), SNORING (ΡΟΓΧΟΣ) και OTHER (ΑΛΛΟ). Οι δύο τελευταίες ρυθμίσεις
είναι κενές. Όλες οι ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν. Για να επαναφέρετε τα συμβάντα ασθενούς στις
εργοστασιακές προεπιλογές, χρησιμοποιήστε το κουμπί ελέγχου και επιλέξτε FACTORY DEFAULTS
(ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ).
Συμβάντα παρέμβασης
Επιτρέπει στο νοσοκομείο να καταχωρήσει ένα σύνολο 10 ετικετών συμβάντων τις οποίες ο χειριστής μπορεί
να χρησιμοποιεί για να επισημαίνει συμβάντα όπου προέκυψε φυσική ή άλλη παρέμβαση κατά το χρόνο της
παρακολούθησης. Τα προεπιλεγμένα συμβάντα παρέμβασης είναι: OXYGEN (ΟΞΥΓΟΝΟ), SUCTION
(ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ), ADJ AIRWAY (ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ), NARCAN, ROMAZICON, NEB TX
(ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ), STIMULATED (ΔΙΕΓΕΡΣΗ), CO2 INSUFFL (ΕΜΦΥΣΗΣΗ CO2), ABG
(ΑΕΡΙΑ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ), και OTHER (ΑΛΛΟ). Οι δύο τελευταίες ρυθμίσεις είναι κενές. Όλες οι
ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν. Για να επαναφέρετε τα συμβάντα παρέμβασης στις εργοστασιακές
προεπιλογές, χρησιμοποιήστε το κουμπί ελέγχου και επιλέξτε FACTORY DEFAULTS (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ
ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ).
Πώς να αλλάξετε προεπιλογές συμβάντων
Από την οθόνη σέρβις, επιλέξτε την οθόνη INST DEFAULTS (ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ), και στη
συνέχεια την οθόνη TREND (ΤΑΣΕΙΣ). Στη γραμμή μενού της οθόνης Institutional Settings: Trend (Ρυθμίσεις
νοσοκομείου:Τάσεις) υπάρχουν οι επιλογές για να επιλέξετε MED (ΦΑΡΜΑΚΟ) για αλλαγή των ρυθμίσεων
συμβάντων φαρμάκου, PAT (ΑΣΘΕΝΗΣ) για αλλαγή των ρυθμίσεων συμβάντων ασθενούς, και INT
(ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ) για αλλαγή των ρυθμίσεων συμβάντων παρέμβασης. Για να αλλάξετε ένα συμβάν, κάντε
κύλιση σε μια συγκεκριμένη ετικέτα συμβάντος και κάντε κλικ σε αυτήν έτσι ώστε να απαλείψετε το πεδίο και
να εισαγάγετε ένα νέο όνομα συμβάντος.
Ρυθμίσεις μόνιτορ
Από την οθόνη προεπιλογών νοσοκομείου, επιλέξτε MONITOR (ΜΟΝΙΤΟΡ).
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Εικόνα 52 – Προεπιλογές νοσοκομείου: Συσκευή παρακολούθησης

Οι προεπιλογές νοσοκομείου που μπορούν να ρυθμιστούν για το μόνιτορ έχουν ως εξής:
Παράμετρος

Επιλογές

Εργοστασιακή
προεπιλογή

Date Format (Μορφή ημερομηνίας)

dd mmm yy (ηη μμμ εε) ή
mmm dd, yy (μμμ ηη, εε)

mmm dd, yy (μμμ ηη, εε)

Time Format (Μορφή ώρας)

12 or 24 hour (12 ή 24 ωρών)

12 hour (1 ώρα)

Language (Γλώσσα)

English (Αγγλικά), Spanish (Ισπανικά),
French (Γαλλικά), German
(Γερμανικά), Italian (Ιταλικά), Dutch
(Ολλανδικά), Portuguese
(Πορτογαλικά), Russian (Ρωσικά),
Swedish (Σουηδικά), Norwegian
(Νορβηγικά), Japanese (Ιαπωνικά)

English (Αγγλικά)

Audio Alarm Silence (Σίγαση
ηχητικού συναγερμού)

Maximum (Μέγιστο), Last Setting
(Τελευταία ρύθμιση), Audio Off
(Απενεργοποίηση ήχου)

MAXIMUM (ΜΕΓΙΣΤΟ)

Event Marking Mode (Λειτουργία
επισήμανσης συμβάντων)

Quick/Detailed (Γρήγορο/Λεπτομερές)

DETAILED (ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ)

RS-232 Baud Rate (Ρυθμός Baud
RS-232)

AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ), 9600, 19,2K,
57,6K, 115,2K

AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ)

Nurse Call (Κλήση νοσοκόμας)

Enabled (Ενεργοποιημένη), Disabled
(Απενεργοποιημένη)

DISABLED
(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)

Home Screen (Αρχική οθόνη)

Standard (Τυπική), Numeric
(Αριθμητικών τιμών)

STANDARD (ΤΥΠΙΚΗ)

IPI Display (Προβολή IPI) [στην
οθόνη HOME (ΑΡΧΙΚΗ), τάσεων
και ανασκόπησης συναγερμών]

Enabled (Ενεργοποιημένη), Disabled
(Απενεργοποιημένη)

ENABLED*
(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)

IPI Alarm (Συναγερμός IPI)

Enabled (Ενεργοποιημένη), Disabled
(Απενεργοποιημένη)

DISABLED
(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)

Φορητός παρακλίνιος καπνογράφος/παλμικό οξύμετρο

155

Αλλαγή ρυθμίσεων μόνιτορ

Παράμετρος

Επιλογές

Εργοστασιακή
προεπιλογή

RS232 FUNCTION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
RS232)

VueLink: IPI, A/hr, ODI
VueLink:IPI
VueLink: CO2 ONLY (ΜΟΝΟ CO2)
Standard (Τυπική)

Τυπική. Η VueLink δεν είναι
πλέον διαθέσιμη με το
Capnostream™20p

A/hr and ODI Display (Προβολή
A/hr και ODI) (εάν είναι διαθέσιμα)

Enabled (Ενεργοποιημένη), Disabled
(Απενεργοποιημένη)

ENABLED*
(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)

Parameter standby mode
(Λειτουργία αναμονής παραμέτρων)

Enabled (Ενεργοποιημένη), Disabled
(Απενεργοποιημένη)

DISABLED
(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)

* Παρακαλούμε προσέξτε ότι το IPI δεν είναι διαθέσιμο για βρεφικούς/νεογνικούς ασθενείς, επομένως
απενεργοποιείται αυτόματα για βρεφικούς/νεογνικούς ασθενείς. Επιπλέον, τα A/hr και ODI δεν είναι διαθέσιμα για
βρεφικούς/νεογνικούς ή για παιδιατρικούς ασθενείς.

Παράμετροι CO2
Προεπιλογές νοσοκομείου μπορούν να ρυθμιστούν για όλες τις παραμέτρους CO2 που είναι δυνατόν να
ρυθμιστούν στη συσκευή παρακολούθησης. Για να αλλάξετε τις παραμέτρους, επιλέξτε CO2 στην οθόνη
προεπιλογών νοσοκομείου.
Παράμετρος

Επιλογές

Εργοστασιακή
προεπιλογή

Μονάδες CO2

mmHg, kPa, Vol%

mmHg

BTPS*

On/Off
(Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση)

On (Ενεργοποίηση)

FiCO2 Display (Προβολή FiCO2)

On/Off
(Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση)

On (Ενεργοποίηση)

Pump-Off Timeout (Λήξη χρόνου
απενεργοποίησης αντλίας) (λεπτά)

5, 10, 15 ή 30

15

CO2 Waveform Scale (mmHg) [(Κλίμακα
κυματομορφής CO2) (mmHg)]

50, 100, 150, Auto (Αυτόματο)

Auto (Αυτόματος)

EtCO2 Scale for Trend Display (Κλίμακα
EtCO2 για προβολή τάσεων)

50, 100, 150

50

RR Trend Display Scale (Κλίμακα RR για
προβολή τάσεων)

50, 100, 150

50

Sweep Speed Adult/Pediatric (mm/sec)
[(Ταχύτητα σάρωσης ενηλίκων/παιδιών)
(mm/sec)]

3, 6,3, 12,5, 25

6,3

Sweep Speed Infant/Neonatal (Ταχύτητα
σάρωσης βρεφών/νεογνών) (mm/sec)

3, 6,3, 12,5, 25

6,3

*

Το BTPS υποδεικνύει την τυπική διόρθωση που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της μέτρησης για θερμοκρασία
σώματος, πίεση και κορεσμό. Το BTPS πρέπει να ρυθμίζεται σε ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) κατά τη διάρκεια όλων
των διαδικασιών μέτρησης. Η συσκευή αυτόματα απενεργοποιεί τη διόρθωση BTPS κατά τη διάρκεια διαδικασιών
βαθμονόμησης και την επανενεργοποιεί μετά από αυτές τις διαδικασίες. Ο χρήστης δεν χρειάζεται να
πραγματοποιήσει καμία αλλαγή στη ρύθμιση BTPS.

Παράμετροι SpO2
Προεπιλογές νοσοκομείου μπορούν να ρυθμιστούν για όλες τις παραμέτρους SpO2 που είναι δυνατόν να
ρυθμιστούν στη συσκευή παρακολούθησης. Για να αλλάξετε τις παραμέτρους, επιλέξτε SpO2 στην οθόνη
Institutional Defaults (Προεπιλογές νοσοκομείου).
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Παράμετρος

Επιλογές

Εργοστασιακή
προεπιλογή

Pulse Tone (Τόνος παλμού)

On/Off (Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση)

Off (Απενεργοποίηση)

SatSeconds

On/Off (Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση)

On (Ενεργοποίηση)

SpO2 Scale for Trend Display (Κλίμακα
SpO2 για προβολή τάσεων)

0-100, 50-100

50-100

PR Scale for Trend Display (Κλίμακα
συχνότητας σφυγμού για προβολή
τάσεων)

150, 300

150

Sweep Speed Adult/Pediatric (mm/sec)
[(Ταχύτητα σάρωσης ενηλίκων/παιδιών)
(mm/sec)]

3, 6,3, 12,5, 25

25

Sweep Speed Infant/Neonatal (Ταχύτητα
σάρωσης βρεφών/νεογνών) (mm/sec)

3, 6,3, 12,5, 25

25
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Τροφοδοτικό

Παράρτημα 2

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

Προδιαγραφές
Τροφοδοτικό
Μπαταρία
Στοιχεία ελέγχου
Οθόνη
Καπνογραφία Microstream™
Παλμική οξυμετρία Nellcor™ Oximax™
Συναγερμοί
Έξοδοι
Εσωτερικός θερμικός εκτυπωτής (προαιρετικός)
Γενικά χαρακτηριστικά
Κατάταξη εξοπλισμού
Συμμόρφωση

Τροφοδοτικό
Χαρακτηριστικό

Τιμή

Τάση εισόδου

100-240 VAC, 50/60 Hz

Ασφάλειες

Δύο F3,15 A 250 Volt, χαμηλής ικανότητας διακοπής* **

Ισχύς εισόδου

90 VA

*Ο κατασκευαστής μπορεί να επιλέξει την παροχή ασφαλειών F3,15 A 250 Volt, υψηλής ικανότητας
διακοπής.
**Χρησιμοποιείτε μόνο τις ασφάλειες που παρέχει ο κατασκευαστής

Μπαταρία
Χαρακτηριστικό

Τιμή

Τύπος μπαταρίας

14,4 V, 4,5 Ah ιόντων-λιθίου

Λειτουργία με μπαταρία

2,5 ώρες (χωρίς θερμικό καταγραφικό)

Χρόνος φόρτισης μπαταρίας

100% σε 12 ώρες

Στοιχεία ελέγχου
Χαρακτηριστικό
Πρόσθια πλευρά
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Τιμή
1 διακόπτης για έλεγχο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
συσκευής παρακολούθησης
4 πλήκτρα ειδικών λειτουργιών
1 οπτικός κωδικοποιητής με διακόπτη
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Οθόνη

Οθόνη
Χαρακτηριστικό

Τιμή

Οθόνη

162 mm (6,4 ιντσών) έγχρωμη οθόνη TFT
Βήμα εικονοστοιχείου: 0,204 (Ο) x 0,204 (Κ) mm (0,008 in)
Ενεργή περιοχή οθόνης: 130,56 (Ο) x 97,92 (Κ) mm (5,14 in x
3,86 in)
Ανάλυση 640 x 480 εικονοστοιχεία
Γωνία θέασης (κάθετα) 110
Γωνία θέασης (οριζόντια) 140

Ταχύτητα ίχνους

3,0, 6,3, 12,5 και 25 mm/sec

Ρυθμός δειγματοληψίας
κυματομορφής

75,7 δείγματα/δευτ. για SpO2 (σταθερός)
20 δείγματα/δευτ. για καπνογραφία (σταθερός)

Αποθήκευση τάσεων

Αποθήκευση 8640 σημείων
- 12 ώρες σε ανάλυση 5 δευτερολέπτων
- 24 ώρες σε ανάλυση 10 δευτερολέπτων
- 72 ώρες σε ανάλυση 30 δευτερολέπτων

Προβολή τάσεων

Προβολή γραφημάτων:
- προβολές 2 ωρών, 6 ωρών, 12 ωρών
Προβολή πίνακα
- 60 λεπτά, 15 λεπτά, 3 λεπτά, 1,5 λεπτά, και ελάχιστη ανάλυση
(ελάχιστη ανάλυση ρυθμιζόμενη σε 5, 10, ή 30 δευτερόλεπτα)

Καπνογραφία Microstream™
Χαρακτηριστικό

Τιμή

Μονάδες CO2

mmHg ή kPa ή Vol%

Εύρος CO2, EtCO2, FiCO2

0-150 mmHg

Ανάλυση κυματομορφής CO2

0,1 mmHg

Ανάλυση EtCO2, FiCO2

1 mmHg

Ακρίβεια CO2

0-38 mmHg: ± 2 mmHg
39-150 mmHg: ± (5% της ένδειξης + 8% για κάθε 1 mmHg πάνω
από 38 mmHg)
Η ακρίβεια ισχύει για αναπνευστικούς ρυθμούς έως 80 bpm. Για
αναπνευστικούς ρυθμούς άνω των 80 bpm, η ακρίβεια είναι
4 mmHg ή ±12% της ένδειξης (όποια είναι μεγαλύτερη), για τιμές
EtCO2 που υπερβαίνουν τα 18 mmHg.

Εύρος αναπνευστικού ρυθμού

0-150 bpm

Ακρίβεια αναπνευστικού ρυθμού

0-70 bpm: ±1 bpm
71-120 bpm: ±2 bpm
121-150 bpm: ±3 bpm

Συναγερμοί CO2

Απουσία αναπνοής, υψηλό EtCO2, χαμηλό EtCO2, υψηλό RR,
χαμηλό RR, χαμηλό IPI (το IPI απαιτεί επίσης πληροφορίες
παλμικής οξυμετρίας)

Ρυθμός ροής

50 (42,5 ≤ ροή ≤ 65) ml/min, ροή μετρούμενη κατ' όγκο

Δειγματοληψία κυματομορφής

20 δείγματα/δευτ.

Χρόνος απόκρισης

2,95 s (τυπικός) - όταν χρησιμοποιείται με γραμμές
δειγματοληψίας μεγάλου μήκους, ~5,0 s

Χρόνος αρχικοποίησης

40 δευτ. (τυπικός)

Διάστημα βαθμονόμησης

Αρχικά βαθμονόμηση μετά από 1.200 ώρες λειτουργίας, στη
συνέχεια μία φορά το χρόνο ή μετά από 4.000 ώρες λειτουργίας,
όποιο συμβεί πρώτο
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Παλμική οξυμετρία Nellcor™ Oximax™

Παλμική οξυμετρία Nellcor™ Oximax™
Χαρακτηριστικό
Εύρος μέτρησης SpO2

Τιμή
0-100%

Ακρίβεια SpO2
Λειτουργίες ενηλίκων και παιδιών
SpO2 εύρος 70% - 100%

 2 ψηφία

SpO2 εύρος 0 - 69%

Απροσδιόριστο

Λειτουργία βρεφών/νεογνών
SpO2 εύρος 70% - 100%

 3 ψηφία

SpO2 εύρος 0 - 69%

Απροσδιόριστο

Εύρος ρυθμού παλμού

20-250 bpm

Ακρίβεια ρυθμού παλμού

 3 bpm

Συναγερμοί

Ρυθμιζόμενα όρια συναγερμών
υψηλό SpO2, χαμηλό SpO2, υψηλή συχνότητα σφυγμού, χαμηλή
συχνότητα σφυγμού

Εύρος SatSec

10, 25, 50, 100

* Η ακρίβεια ανάγνωσης όταν υπάρχει χαμηλή αιμάτωση (πλάτος διαμόρφωσης παλμού που ανιχνεύθηκε με
υπέρυθρες 0,03% και 1.5%) επικυρώθηκε με χρήση σημάτων που παρέχονται από προσομοιωτή ασθενούς.
Οι τιμές SpO2 και ρυθμού παλμού κυμάνθηκαν κατά μήκος του εύρους παρακολούθησης σε μια σειρά
συνθηκών ασθενούς σήματος και συγκρίθηκαν με τις γνωστές αληθείς τιμές κορεσμού και ρυθμού παλμού
των σημάτων εισόδου.

Συναγερμοί
Χαρακτηριστικό
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Τιμή

Προειδοποιητικοί συναγερμοί
ασθενούς υψηλής προτεραιότητας

Κόκκινη ενδεικτική λυχνία LED που αναβοσβήνει
Κόκκινη αριθμητική τιμή που αναβοσβήνει
Μοτίβο επαναλαμβανόμενων μπιπ
Ένδειξη συναγερμού στην οθόνη
Nurse Call (Κλήση νοσοκόμας)

Συναγερμοί προσοχής ασθενούς

Κίτρινη ενδεικτική λυχνία LED που αναβοσβήνει
Κίτρινη αριθμητική τιμή που αναβοσβήνει
Χωρίς ηχητικό συναγερμό

Συναγερμός μεσαίας
προτεραιότητας

Κίτρινη ενδεικτική λυχνία LED που αναβοσβήνει
Τριπλό ηχητικό σήμα κάθε τριάντα δευτερόλεπτα
Ένδειξη συναγερμού στην οθόνη
Nurse Call (Κλήση νοσοκόμας)

Ενημερώσεις

Ηχητικό σήμα μία φορά
Συμβουλευτική ένδειξη στην οθόνη

Αθόρυβες ενημερώσεις

Συμβουλευτική ένδειξη στην οθόνη

Έλεγχος έντασης ήχου συναγερμού

5 διαβαθμίσεις

Εύρος τιμών επιπέδου πίεσης ήχου
του συναγερμού

50 έως 85 dB(A)

Προσωρινή σίγαση συναγερμού

Σίγαση όλων των ηχητικών συναγερμών για 2 λεπτά
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Έξοδοι

Έξοδοι
Αναλογική έξοδος
Θηλυκός σύνδεσμος 15 ακίδων τύπου D
Διάγραμμα ακίδων:

Ακίδα

Εκχώρηση

Ακίδα

Εκχώρηση

1

Γείωση

9

Γείωση

2

Σήμα καναλιού 1

10

Γείωση

3

Γείωση

11

Σήμα καναλιού 5

4

Σήμα καναλιού 2

12

Γείωση

5

Γείωση

13

Σήμα καναλιού 6

6

Σήμα καναλιού 3

14

Γείωση

7

Γείωση

15

Σήμα καναλιού 7

8

Σήμα καναλιού 4

Nurse Call (Κλήση νοσοκόμας)
Κανονικά ανοιχτό/ Κανονικά κλειστό ρελέ
Ονομαστικό φέρον ρεύμα: 2 A
Μέγ. επιτρεπόμενο ρεύμα: 2 A
Μέγ. επιτρεπόμενη τάση: 24 V DC
Χωρητικότητα επαφής: 2 A στα 24 V DC.
1/8” στερεοφωνικό βύσμα
Αντιστοίχισης απολήξεων στερεοφωνικού
βύσματος

N1 - N2: Κανονικά κλειστό ρελέ
N1 - N3: Κανονικά ανοιχτό ρελέ
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Εσωτερικός θερμικός εκτυπωτής (προαιρετικός)

RS-232
Θηλυκός σύνδεσμος 9 ακίδων τύπου D
Διάγραμμα ακίδων

Ακίδα

Εκχώρηση

1

--

2

PC_RX

3

PC_TX

4

5V

5

Μονωμένη γείωση

6

--

7

5V

8

--

9

--

USB
Σύνδεσμος υποδοχής USB Τύπου A (θηλυκός)
Για χρήση μόνο με μονάδες μνήμης flash.
Διάγραμμα ακίδων

Ακίδα

Εκχώρηση

1

VBUS

2

Δεδομένα -

3

Δεδομένα +

4

Γείωση

Εσωτερικός θερμικός εκτυπωτής (προαιρετικός)
Χαρακτηριστικό
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Τιμή

Τύπος

Δύο καναλιών

Μέθοδος εκτύπωσης

Θερμική καταγραφή

Πυκνότητα κουκκίδων

203 dpi

Πλάτος χαρτιού

58 mm (2 ¼ in)

Διάμετρος ρολού χαρτιού (μέγιστη)

40 mm (1 1/2 in)

Μήκος χαρτιού (μέγιστο)

15,2 μέτρα (50 ft)

Ταχύτητα

25 mm/s

Φορητός παρακλίνιος καπνογράφος/παλμικό οξύμετρο

Γενικά χαρακτηριστικά

Γενικά χαρακτηριστικά
Χαρακτηριστικό

Τιμή

Διαστάσεις μονάδας

167 mm (Υ) x 220 mm (Π) x 192 mm (Β)
(6,6 in (Υ) x 8,7 in (Π) x 7,6 in (Β))

Βάρος μονάδας

2,2 kg (4,85lb)

Θερμοκρασία λειτουργίας

0C έως 35C (32F έως 95F)

Πίεση και υψόμετρο λειτουργίας

Πίεση: 430 mmHg έως 795 mmHg
Υψόμετρο: -381 m έως 3000 m (-1.250 ft έως 9.843 feet)

Υγρασία λειτουργίας

10% έως 95% χωρίς συμπύκνωση υδρατμών

Θερμοκρασία αποθήκευσης και
μεταφοράς

Μέχρι το χαμηλό όριο των -20C (-4°F)
Μέχρι το υψηλό όριο των 60C (140°F)

Πίεση και υψόμετρο αποθήκευσης και
μεταφοράς

Πίεση: 430 mmHg έως 795 mmHg
Υψόμετρο: -381 m έως 4572 m (-1.250 ft έως 15.000 ft)

Υγρασία αποθήκευσης και μεταφοράς

10% - 95% χωρίς συμπύκνωση υδρατμών

Διαστάσεις με συσκευασία

315 mm (Υ) x 340 mm (Π) x 285 mm (Β)
(12,4 in (Υ) x 13,4 in (Π) x 11,2 in (Β))

Βάρος με συσκευασία

5,9 kg (13,0 lb)

Κατάταξη εξοπλισμού
Χαρακτηριστικό

Τιμή

Τύποι προστασίας από ηλεκτροπληξία

Κλάση 1

Βαθμός προστασίας από
ηλεκτροπληξία

Εφαρμοζόμενα εξαρτήματα τύπου BF, ανθεκτικά σε
απινίδωση

Τρόπος λειτουργίας

Συνεχής

Βαθμός προστασίας από εισχώρηση
υγρών

IEC 60601-1, υποενότητα 11.6.5 για εξοπλισμό κλάσης IPX1
με προστασία από πτώση σταγόνων*

* IPx1 σημαίνει ότι η συσκευή προστατεύεται από επιβλαβείς επιδράσεις και από την κατακόρυφη πτώση
σταγόνων νερού.

Συμμόρφωση
Αυτό το προϊόν είναι σχεδιασμένο να συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα:
IEC/EN60601-1
UL 60601-1
CSA C22.2 Αρ. 601.1-M90
IEC/EN60601-1-2 Κλάση Α Ακτινοβολούμενες και αγώγιμες εκπομπές
IEC 60601-1-8 (Ηχητικοί και οπτικοί συναγερμοί)
ISO 80601-2-55 (Καπνογραφία)
ISO 80601-2-61 (Παλμική οξυμετρία)
IEC 60601-2-49 Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια εξοπλισμού πολυλειτουργικής παρακολούθησης ασθενών

Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία
Η συσκευή παρακολούθησης είναι κατάλληλη για χρήση στο προσδιοριζόμενο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον.
Ο χρήστης της συσκευής θα πρέπει να φροντίζει ώστε να τη χρησιμοποιεί σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον
όπως περιγράφεται παρακάτω:
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Συμμόρφωση
Πίνακας 35 – Καθοδήγηση και δήλωση του κατασκευαστή - Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές

Δοκιμή εκπομπών
Εκπομπές
ραδιοσυχνοτήτων (RF)
EN 55011
Εκπομπές
ραδιοσυχνοτήτων
EN 55011
Αρμονικές εκπομπές
IEC 61000-3-2

Συμμόρφωση

Ομάδα 1

Κλάση A

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον – Καθοδήγηση
Το Capnostream™20P χρησιμοποιεί ενέργεια
ραδιοσυχνοτήτων (RF) μόνο για την εσωτερική του
λειτουργία. Επομένως, οι εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων
είναι πολύ χαμηλές και δεν είναι πιθανό να προκαλέσουν
οποιαδήποτε παρεμβολή σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό που
μπορεί να βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.
Το μόνιτορ είναι κατάλληλο για χρήση σε νοσοκομεία.

Κλάση A

Εκπομπές διακύμανσης
τάσης/αναλαμπών
EN 61000-3-3

Παράγραφος 5

Πίνακας 36 – Καθοδήγηση και δήλωση του κατασκευαστή – Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία

Δοκιμή ατρωσίας

Επίπεδο
συμμόρφωσης

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον –
Καθοδήγηση

Ηλεκτροστατική
εκκένωση (ESD)
EN 61000-4-2

±8 kV επαφή
± (2, 4, 8, 15) kV
αέρας

±8 kV επαφή
± (2, 4, 8, 15) kV
αέρας

Τα δάπεδα πρέπει να είναι από ξύλο,
τσιμέντο ή κεραμικά πλακίδια. Εάν τα
δάπεδα είναι καλυμμένα με συνθετικό
υλικό, η σχετική υγρασία θα πρέπει να
είναι τουλάχιστον 30 %. Η χαμηλή σχετική
υγρασία μαζί με τη χρήση συνθετικών
υλικών μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη
ηλεκτροστατική τάση. Η ηλεκτροστατική
εκφόρτιση αυξημένης τάσης μπορεί να
προκαλέσει διαταραχή στη λειτουργία της
συσκευής.

Ταχεία ηλεκτρική
μετάβαση/ριπή
EN 61000-4-4

±2 kV για γραμμές
παροχής ρεύματος

±2 kV για γραμμές
παροχής ρεύματος

±1 kV για γραμμές
εισόδου/εξόδου

±1 kV για γραμμές
εισόδου/εξόδου

Η ποιότητα ρεύματος του δικτύου πρέπει
να είναι ίδια με αυτήν ενός τυπικού
εμπορικού ή νοσοκομειακού
περιβάλλοντος.

± 2 KV για
τροφοδοσία AC

± 2 KV για
τροφοδοσία AC

± 500V, ± 1 kV
διαφορική λειτουργία

± 500V, ± 1 kV
διαφορική λειτουργία

± 500V, ± 1 kV,
± 2 kV κοινή
λειτουργία

± 500V, ± 1 kV,
± 2 kV κοινή
λειτουργία

0% UT, 0,5 κύκλος
(0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° και
315°)

0% UT, 0,5 κύκλος

0% UT, 1 κύκλος
(0°)

0% UT, 1 κύκλος

70% UT, 25/30 κύκλοi
(0°)

70% UT, 25/30 κύκλοi

Υπέρταση
EN 61000-4-5

Πτώσεις τάσης,
σύντομες διακοπές και
διακυμάνσεις τάσης
στις γραμμές εισόδου
τροφοδοσίας
EN 61000-4-11
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IEC 60601-1-2
Επίπεδο δοκιμής

Η ποιότητα ρεύματος του δικτύου πρέπει
να είναι ίδια με αυτήν ενός τυπικού
εμπορικού ή νοσοκομειακού
περιβάλλοντος.

Η ποιότητα ρεύματος του δικτύου πρέπει
να είναι ίδια με αυτήν ενός τυπικού
εμπορικού ή νοσοκομειακού
περιβάλλοντος. Εάν ο χρήστης του
Capnostream™20P έχει την απαίτηση το
μόνιτορ να συνεχίζει να λειτουργεί κατά τη
διάρκεια διακοπών ρεύματος, συνιστάται
το μόνιτορ να τροφοδοτείται από
τροφοδοτικό αδιάλειπτης ισχύος ή από
μπαταρία.
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Συμμόρφωση

Δοκιμή ατρωσίας

Επίπεδο
συμμόρφωσης

IEC 60601-1-2
Επίπεδο δοκιμής

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον –
Καθοδήγηση

Συχνότητα ρεύματος
(50/60 Hz) μαγνητικό
πεδίο
EN 61000-4-8

30 A/m

30 A/m

Τα μαγνητικά πεδία συχνότητας ισχύος
θα πρέπει να είναι σε επίπεδα
χαρακτηριστικά ενός τυπικού χώρου σε
εμπορικό ή νοσοκομειακό περιβάλλον.

Αγώγιμες
ραδιοσυχνότητες
IEC 61000-4-6

3 Vrms,150 kHz έως
80 MHz
6 Vrms, στη ζώνη
ISM
150 kHz και 80 MHz

3 Vrms, 6 Vrms
(χωρίς διαμόρφωση)

Ακτινοβολούμενες
ραδιοσυχνότητες,
IEC 61000-4-3

Ακτινοβολούμενες
ραδιοσυχνότητες σε
ΗΜ
Πεδία:
3 V/m
80 MHz έως 2,7 GHz

Φορητός και κινητός εξοπλισμός
επικοινωνιών ραδιοσυχνοτήτων δεν θα
πρέπει να χρησιμοποιείται σε μικρότερη
απόσταση προς οποιοδήποτε μέρος της
συσκευής Capnostream™20P,
συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων,
από την επιτρεπόμενη απόσταση που
υπολογίζεται με βάση τον τύπο που
εφαρμόζεται για τη συχνότητα του
πομπού.
Συνιστώμενες αποστάσεις διαχωρισμού:
d= 1,2√𝑃
d= 1,2√𝑃 80 MHz έως 800 MHz:
d= 2,3√𝑃 800 MHz έως 2,5 GHz:
όπου P είναι η μέγιστη ονομαστική ισχύς
εξόδου του πομπού σε watt (W)
σύμφωνα με τον κατασκευαστή του
πομπού και d είναι η συνιστώμενη
απόσταση διαχωρισμού σε μέτρα (m).2
Οι τιμές έντασης πεδίου από σταθερούς
πομπούς ραδιοσυχνοτήτων, όπως
καθορίζεται από έρευνα του
ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, πρέπει να
είναι χαμηλότερη από το όριο
συμμόρφωσης σε κάθε εύρος
συχνοτήτων.αβ
Μπορεί να εμφανιστούν παρεμβολές
κοντά σε εξοπλισμό που φέρει σήμανση
με το ακόλουθο σύμβολο:

3 V/m (χωρίς
διαμόρφωση, rms)

Ακτινοβολούμενες
ραδιοσυχνότητες σε
πεδία
προσαέγγισης:
27 V/m, 385 MHz

27 V/m

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

28 V/m

9 V/m, 710, 745,
780 MHz

9 V/m

28 V/m, 810, 870,
930 MHz

28 V/m

28 V/m, 1720, 1845,
1970 MHz

28 V/m

28 V/m, 2450 MHz

28 V/m

9 V/m, 5240, 5500,
5875 MHz

9 V/m

Οι ελάχιστες αποστάσεις διαχωρισμού για
υψηλότερα ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΤΡΩΣΙΑΣ
υπολογίζονται με χρήση της ακόλουθης
εξίσωσης:

E=

6
𝑑

√𝑃

όπου P είναι η μέγιστη ισχύς σε Watt (W),
d είναι η ελάχιστη απόσταση
διαχωρισμού σε μέτρα (m) και Ε είναι το
ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΟΚΙΜΗΣ ΑΤΡΩΣΙΑΣ σε W/m.
Οι ελάχιστες αποστάσεις διαχωρισμού
είναι 0,3 m για τα πεδία προσέγγισης.
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Συμμόρφωση

Δοκιμή ατρωσίας

Επίπεδο
συμμόρφωσης

IEC 60601-1-2
Επίπεδο δοκιμής

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον –
Καθοδήγηση

UT είναι η τάση δικτύου εναλλασσόμενου ρεύματος πριν από την εφαρμογή του επιπέδου ελέγχου.
Στα 80 MHz και 800MHz, ισχύει το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι οδηγίες αυτές μπορεί να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η ηλεκτρομαγνητική διάδοση επηρεάζεται από την απορρόφηση και
τις αντανακλάσεις σε κατασκευές, αντικείμενα και ανθρώπους.
1
2

α Η ένταση του πεδίου από σταθερούς πομπούς, όπως είναι οι σταθμοί βάσης για τηλέφωνα ραδιοεπικοινωνίας (κινητά/ασύρματα) και οι χερσαίοι κινητοί ασύρματοι, οι
ερασιτεχνικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, οι ραδιοφωνικές μεταδόσεις AM και FM και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις δεν μπορούν να προβλεφθούν θεωρητικά με ακρίβεια. Για να
εκτιμηθεί το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που δημιουργείται λόγω των σταθερών πομπών ραδιοσυχνοτήτων, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο διεξαγωγής μίας
επιτόπιας ηλεκτρομαγνητικής έρευνας. Εάν η μετρούμενη ένταση του πεδίου στον τόπο όπου χρησιμοποιείται το Capnostream™20P υπερβαίνει το ισχύον επίπεδο
συμμόρφωσης ραδιοσυχνοτήτων που αναφέρεται ανωτέρω, τότε το Capnostream™20P θα πρέπει να ελεγχθεί ώστε να διαπιστωθεί εάν λειτουργεί κανονικά. Εάν
παρατηρηθεί ανώμαλη λειτουργία της συσκευής, ενδέχεται να είναι αναγκαία η λήψη συμπληρωματικών μέτρων, όπως η αλλαγή προσανατολισμού ή η μετακίνηση του
Capnostream™20P.
β Για το εύρος συχνοτήτων από 150 kHz έως 80 MHz, οι τιμές ισχύος πεδίου πρέπει να είναι μικρότερες από [V1] V/m.

Η συσκευή παρακολούθησης προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον όπου είναι υπό έλεγχο οι
διαταραχές ακτινοβολίας ΡΣ. Ο πελάτης ή χρήστης της συσκευής παρακολούθησης μπορεί να βοηθήσει στην
πρόληψη των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών, διατηρώντας μια ελάχιστη απόσταση ανάμεσα σε φορητό και
κινητό εξοπλισμό επικοινωνιών ΡΣ (πομποί) και στη συσκευή παρακολούθησης, όπως συνιστάται πιο κάτω,
σύμφωνα με τη μέγιστη ισχύ εξόδου του εξοπλισμού επικοινωνιών.
Πίνακας 37 – Συνιστώμενες αποστάσεις διαχωρισμού μεταξύ φορητού και κινητού τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισμού ραδιοσυχνοτήτων και του μόνιτορ

Μέγιστη ονομαστική ισχύς
εξόδου του πομπού
W

Απόσταση διαχωρισμού ανάλογα με τη συχνότητα του πομπού
σε m1
150 kHz έως 80 MHz
d= 1,2√𝑃

80 MHz έως 800 MHz
d= 1,2√𝑃

800 MHz έως 2,5 GHz
d= 2,3√𝑃

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,27

100

12

12

23

Για πομπούς με μέγιστη ονομαστική ισχύ εξόδου που δεν αναγράφεται παραπάνω, η συνιστώμενη απόσταση
διαχωρισμού d σε μέτρα (m) μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εξίσωση, ανάλογα με τη
συχνότητα του πομπού, όπου P είναι η μέγιστη ισχύς εξόδου του πομπού σε watt (W) σύμφωνα με τον κατασκευαστή
του πομπού.
1

Στα 80 MHz και 800 MHz, εφαρμόζεται η απόσταση διαχωρισμού για την υψηλότερη περιοχή συχνοτήτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι οδηγίες αυτές μπορεί να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η ηλεκτρομαγνητική διάδοση επηρεάζεται από την απορρόφηση και
τις αντανακλάσεις σε κατασκευές, αντικείμενα και ανθρώπους.
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Αναλώσιμα EtCO2 Microstream™
Αναλώσιμα EtCO2 Microstream™

Αναλώσιμα EtCO2 Microstream™
Τα προϊόντα H (για χρήση σε περιβάλλοντα με υγρασία) επισημαίνονται με έναν αστερίσκο (*) στον παρακάτω
πίνακα.
Αναλώσιμα Microstream™

Αναλώσιμα διασωληνωμένων
Σετ FilterLine™ για ενήλικες/παιδιά
Σετ FilterLine™ για ενήλικες/παιδιά, μονάδα των 100

XS04620
010579

Σετ FilterLine™ Η για ενήλικες/παιδιά*

XS04624

Σετ FilterLine™ Η για ενήλικες/παιδιά, μονάδα των 100*

010580

Σετ FilterLine™ Η για βρέφη/νεογνά*
Σετ FilterLine™ για ενήλικες/παιδιά, μεγάλου μήκους

006324
007768

Σετ FilterLine™ Η για ενήλικες/παιδιά, μεγάλου μήκους*
Σετ FilterLine™ Η για βρέφη/νεογνά, μεγάλου μήκους*

007737
007738

Σετ VitaLine™ Η για ενήλικες/παιδιά*

010787

Σετ VitaLine™ Η για βρέφη/νεογνά*
Αναλώσιμα μη διασωληνωμένων
Smart CapnoLine™ Plus (σύνδεσμος O2)
Smart CapnoLine™ Plus (σύνδεσμος O2), μονάδα των 100

010807

Smart CapnoLine™ Plus, μεγάλου μήκους (σύνδεσμος O2)

010340

Smart CapnoLine™ Plus, μεγάλου μήκους (σύνδεσμος O2), μονάδα των 100

010339

Smart CapnoLine™ Plus O2 (σωλήνας O2)
Smart CapnoLine™ Plus O2 (σωλήνας O2), μονάδα των 100

009822
010210

Smart CapnoLine™ Plus O2, μεγάλου μήκους (σωλήνας O2)
Smart CapnoLine™ Plus O2, μεγάλου μήκους (σωλήνας O2), μονάδα των 100

009826
010341

Smart CapnoLine™ για παιδιά
Smart CapnoLine™ O2 για παιδιά (σωλήνας O2)
Smart CapnoLine™ O2 για παιδιά, μεγάλου μήκους (σωλήνας O2)

007266
007269
007743

Smart CapnoLine™ Η Plus O2 (σωλήνας O2)*
Smart CapnoLine™ Η Plus O2 (σωλήνας O2), μονάδα των 100*

010433
010625

Smart CapnoLine™ Η Plus O2, μεγάλου μήκους (σωλήνας O2)*
Smart CapnoLine™ H O2 για παιδιά (σωλήνας O2)*
Smart CapnoLine™ H O2 για παιδιά, μεγάλου μήκους (σωλήνας O2)*

012463
010582
012464

Smart Capnoline Guardian™ (σύνδεσμος O2)
Smart CapnoLine Guardian™ (σύνδεσμος O2), μονάδα των 100

012528
012537
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Smart Capnoline Guardian™ O2 (σωλήνας O2)

012529

Smart CapnoLine Guardian™ O2 (σωλήνας O2), μονάδα των 100

012538

Smart Capnoline Guardian™ O2, μεγάλου μήκους (σωλήνας O2)
Smart CapnoLine Guardian™ O2, μεγάλου μήκους (σωλήνας O2), μονάδα
των 100

012530

Ιμάντας αγκίστρου και βρόχου

012542

O2/CO2 Ρινικό FilterLine™ για ενήλικες (σωλήνας O2)

006912

O2/CO2 Ρινικό FilterLine™ για ενήλικες (σωλήνας O2), μονάδα των 100

010304

O2/CO2 Ρινικό FilterLine™ για ενήλικες, μεγάλου μήκους (σωλήνας O2)
O2/CO2 Ρινικό FilterLine™ για ενήλικες, μεγάλου μήκους (σωλήνας O2),
μονάδα των 100

007739

012539

010344
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Κωδικός πρόσβασης σέρβις Capnostream™
Κωδικός πρόσβασης σέρβις Capnostream™
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Κωδικός πρόσβασης σέρβις Capnostream™
Αυτός ο κωδικός πρόσβασης σέρβις είναι: SERV
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