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1. Εισαγωγή
1.1. Εισαγωγή
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χειριστή και τις Οδηγίες χρήσης που
συνοδεύουν τις γραμμές δειγματοληψίας Microstream™ etCO2 (FilterLines™, στο
εξής θα αναφέρονται ως γραμμές δειγματοληψίας) και τους αισθητήρες SpO2, για
να χρησιμοποιείτε τη φορητή συσκευή αναπνευστικής παρακολούθησης
Capnostream™35 PM35MN, με τεχνολογίες Microstream™ EtCO2 και Nellcor™ SpO2
(στο εξής θα αναφέρεται ως Capnostream™35 ή ως συσκευή παρακολούθησης)
σωστά και με ασφάλεια. Η χρήση της συσκευής παρακολούθησης απαιτεί πλήρη
κατανόηση και αυστηρή τήρηση των οδηγιών, των πληροφοριών προφύλαξης και
των προδιαγραφών.

1.2. Πληροφορίες για την ασφάλεια
1.2.1.

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 παρακολούθησης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως
συσκευή παρακολούθησης άπνοιας.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Η συσκευή παρακολούθησης δεν πρέπει να θεωρείται ως συσκευή
έγκαιρης προειδοποίησης. Καθώς υποδεικνύεται μια ένδειξη τάσης
προς αποξυγόνωση του ασθενούς, δείγματα αίματος πρέπει να
αναλυθούν από εργαστηριακό co-οξύμετρο 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. Εάν η συσκευή παρακολούθησης είναι
στερεωμένη, βεβαιωθείτε ότι είναι στερεωμένη με ασφάλεια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Διευθετήστε με προσοχή τα καλώδια με τα οποία είναι συνδεδεμένος
ο ασθενής (αισθητήρας SpO2 και γραμμή δειγματοληψίας) ώστε να
περιορίσετε την πιθανότητα περίσφιξης ή στραγγαλισμού του
ασθενούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Μη σηκώνετε τη συσκευή παρακολούθησης από το καλώδιο του
αισθητήρα SpO2 ή από τη γραμμή δειγματοληψίας διότι υπάρχει
κίνδυνος να αποσυνδεθούν από τη συσκευή, με αποτέλεσμα την
πτώση της συσκευής επάνω στον ασθενή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Μην καλύπτετε τη συσκευή παρακολούθησης με τρόπο που να μην
επιτρέπει να φαίνονται οι ενδείξεις οπτικού συναγερμού ή να μην
ακούγονται οι ενδείξεις ακουστικού συναγερμού.

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.
2

Φορητή συσκευή αναπνευστικής παρακολούθησης Capnostream™35

Πληροφορίες για την ασφάλεια

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.

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.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Μη χρησιμοποιείτε ένα σύστημα παρακολούθησης, αισθητήρα,
καλώδιο, σύνδεσμο ή οθόνη με ενδείξεις ζημιάς. Διακόψτε τη
λειτουργία εξοπλισμού που έχει υποστεί ζημιά προκειμένου να
επιθεωρηθεί από εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Μην εκτελείτε εργασίες σέρβις ή συντήρησης στη συσκευή όταν
είναι σε χρήση.

Προσοχή:
Η αποθήκευση ή μεταφορά της συσκευής παρακολούθησης σε
περιβαλλοντικές συνθήκες πέραν εκείνων που αναφέρονται στις
προδιαγραφές θα επηρεάσει την απόδοση της συσκευής
παρακολούθησης και θα καταστρέψει τη συσκευή
παρακολούθησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Μη μεταφέρετε αεροπορικώς κατεστραμμένα ή ελαττωματικά
στοιχεία και μπαταρίες λιθίου.

Σημείωση:
Οι αισθητήρες θερμοκρασίας απενεργοποιούν τη συσκευή
παρακολούθησης όταν υπερβαίνει την επιτρεπτή θερμοκρασία.
Οι συσκευές που συνδέονται στη συσκευή παρακολούθησης πρέπει να είναι
κατηγορίας ιατρικών εφαρμογών μόνο.
Απαιτείται η ακριβής εμφάνιση των ακόλουθων παραμέτρων προκειμένου η
συσκευή παρακολούθησης να πληροί τις απαιτήσεις βασικής απόδοσης: Επίπεδα
διοξειδίου άνθρακα στην εκπνοή και την εισπνοή (CO2) και αναπνευστικός ρυθμός
κατά την παρακολούθηση με καπνογραφία, καθώς και κορεσμός του οξυγόνου στο
αρτηριακό αίμα (SpO2) και ρυθμός παλμού κατά την παρακολούθηση με παλμική
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οξυμετρία. Εάν ο ασθενής παρακολουθείται και με τις δύο λειτουργίες, όλες αυτές
οι παράμετροι θα εμφανίζονται.

1.2.2.

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:
Κατά τη σάρωση απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (MRI) μη
χρησιμοποιείτε το Σετ FilterLine H για Βρέφη/Νεογνά ή το Σετ
VitaLine H για Βρέφη/Νεογνά. Η χρήση του Σετ FilterLine H για
Βρέφη/Νεογνά κατά τη σάρωση MRI μπορεί να είναι επιβλαβής για
τον ασθενή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
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. 4.10.5
Παρακολούθηση CO2 κατά τη διάρκεια σάρωσης MRI στη σελίδα 89.

Προσοχή:
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
θορύβους καταγραφής στην απεικόνιση MRI. Συνιστάται η χρήση
γραμμής δειγματοληψίας χωρίς H στην ονομασία της. Για μια λίστα
των γραμμών δειγματοληψίας, βλ. 8.1 Αναλώσιμα EtCO2 Microstream
στη σελίδα 201.
Φορητή συσκευή αναπνευστικής παρακολούθησης Capnostream™35
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1.2.3.

Συναγερμοί

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Μην απενεργοποιείτε τον ηχητικό συναγερμό εάν υπάρχει κίνδυνος
για την ασφάλεια του ασθενούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Να ανταποκρίνεστε πάντοτε αμέσως στους συναγερμούς της
συσκευής διότι, σε ορισμένες τεχνικές συνθήκες/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:
Μην προκαθορίζετε διαφορετικά ή ακατάλληλα όρια συναγερμών
για τον ίδιο ή παρόμοιο εξοπλισμό σε οποιονδήποτε χώρο
περίθαλψης, δεδομένου ότι αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την
ασφάλεια των ασθενών.

1.2.4.

Κίνδυνος πυρκαγιάς

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρακολούθησης με αναισθητικά,
οξείδιο του αζώτου ή υψηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου, να συνδέετε
την έξοδο αερίου με ένα σύστημα απαγωγής.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Η συσκευή παρακολούθησης δεν είναι κατάλληλη για χρήση υπό την
παρουσία εύφλεκτου αναισθητικού μίγματος με αέρα, οξυγόνο ή
οξείδιο του αζώτου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Η γραμμή δειγματοληψίας 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 τη χρήση λέιζερ,
ηλεκτροχειρουργικών συσκευών ή υψηλής θερμοκρασίας, να είστε
προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις συσκευές ώστε να μη
συμβεί ανάφλεξη στη γραμμή δειγματοληψίας ή στα παρακείμενα
χειρουργικά σεντόνια.

1.2.5.

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:
Μη συνδέετε τη συσκευή παρακολούθησης σε τροφοδοτικό άλλο
από αυτό που συνοδεύει τη συσκευή παρακολούθησης.

Φορητή συσκευή αναπνευστικής παρακολούθησης Capnostream™35
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, η συσκευή
παρακολούθησης πρέπει να συνδέεται μόνο σε πρίζα ρεύματος με
γείωση προστασίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Συνδέστε τη συσκευή παρακολούθησης μόνο σε πρίζα κατηγορίας
νοσοκομειακών εφαρμογών. Το βύσμα πρέπει να εισάγεται σε μια
κατάλληλα καλωδιωμένη πρίζα. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη πρίζα με
κατάλληλη καλωδίωση, ένας εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος πρέπει
να εγκαταστήσει μία σύμφωνα με τον ισχύοντα ηλεκτρολογικό
κώδικα. Μη χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης ή προσαρμογείς
οποιουδήποτε τύπου. Το καλώδιο ρεύματος και το βύσμα πρέπει να
είναι άθικτα και χωρίς ζημιές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Μη συνδέετε σε ηλεκτρική πρίζα που ελέγχεται από επιτοίχιο
διακόπτη ή dimmer.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Μετρήστε το ρεύμα διαρροής της συσκευής παρακολούθησης όποτε
μια εξωτερική συσκευή συνδέεται στη σειριακή θύρα. Το ρεύμα
διαρροής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 microampere.

Προσοχή:
Οποιαδήποτε συσκευή USB (εκτός από μια μονάδα μνήμης flash) ή
υπολογιστής που συνδέεται με τη συσκευή παρακολούθησης θα
πρέπει να λειτουργεί με μπαταρία, τροφοδοτικό που
συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC 60601-1 (άρθρο 16,
ηλεκτροϊατρικά συστήματα) ή μετασχηματιστή απομόνωσης που
συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC 60601-1 (άρθρο 16,
ηλεκτροϊατρικά συστήματα).
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Προσοχή:
Όλες οι συνδέσεις εισόδου και εξόδου (I/O) σήματος προορίζονται
μόνο για τη σύνδεση συσκευών που συμμορφώνονται με το άρθρο
16, Ηλεκτροϊατρικά Συστήματα του προτύπου IEC 60601-1. Η
σύνδεση πρόσθετων συσκευών στη συσκευή παρακολούθησης
μπορεί να αυξήσει τα ρεύματα διαρροής στο πλαίσιο ή τον ασθενή.
Για τη διατήρηση της ασφάλειας του χειριστή και του ασθενούς,
λάβετε υπόψη τις απαιτήσεις του άρθρου 16, Ηλεκτροϊατρικά
Συστήματα του προτύπου IEC 60601-1. Μετρήστε τα ρεύματα
διαρροής για να επιβεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.

Προσοχή:
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.

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

1.2.6.

Ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές

Αυτή η συσκευή παρακολούθησης ελέγχθηκε και διαπιστώθηκε ότι
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ισχύουν για τις ιατρικές συσκευές σύμφωνα
με το πρότυπο IEC 60601-1-2. 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.

Φορητή συσκευή αναπνευστικής παρακολούθησης Capnostream™35
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Ορισμοί

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Η λειτουργία ηλεκτροχειρουργικού εξοπλισμού υψηλής συχνότητας
κοντά στη συσκευή παρακολούθησης μπορεί να δημιουργήσει
παρεμβολές στη συσκευή παρακολούθησης και να προκαλέσει
εσφαλμένες μετρήσεις. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή
παρακολούθησης με τομογραφία πυρηνικής στροφορμής (MRT,
NMR, NMT), καθώς η λειτουργία της συσκευής παρακολούθησης
μπορεί να διαταραχθεί.

1.3. 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.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
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.
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Σύμβολα

1.4. Επικοινωνία με την τεχνική
υποστήριξη
Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα σε σχέση με τη συσκευή παρακολούθησης,
επικοινωνήστε με το τοπικό Κέντρο Σέρβις ή με την Τεχνική Υποστήριξη της
Covidien, 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

1.5. Σύμβολα
Το σώμα της συσκευής παρακολούθησης φέρει τα ακόλουθα σύμβολα.
Πίνακας 1. Σύμβολα που εμφανίζονται στη συσκευή παρακολούθησης
Σύμβολο

Περιγραφή
Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της
συσκευής παρακολούθησης
Ένδειξη μπαταρίας/τροφοδοσίας
Κουμπί αρχικής θέσης
Κουμπί επιστροφής
Προσωρινή σίγαση συναγερμών

Κουμπί Enter με βέλη κατεύθυνσης

Τύπος BF με προστασία από απινιδωτή
Είσοδος αερίου
Φορητή συσκευή αναπνευστικής παρακολούθησης Capnostream™35
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Σύμβολα

Σύμβολο

Περιγραφή
Έξοδος αερίου
Ένδειξη θύρας CO2
Θύρα κάρτας micro SD

12 V DC

Σύνδεση SpO2 Nellcor

Θύρα σύνδεσης μνήμης USB flash

Σύνδεση συσκευής παρακολούθησης
Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών
Χρήση μόνο με ιατρική συνταγή
Προσοχή, συμβουλευθείτε τα συνοδευτικά
έγγραφα
Εφαρμόστε τις οδηγίες χρήσης (με μπλε χρώμα)
Κατευθυντήρια οδηγία για τα απόβλητα από
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό
Μη ιονίζουσα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
Κανονισμός ασύρματων επικοινωνιών (Αυστραλία)
Αξιολόγηση IPX
12
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Σύμβολο

Περιγραφή
Σήμανση ETL

Σήμανση CE
Σειριακός αριθμός
Αριθμός καταλόγου
Ημερομηνία κατασκευής
Κατασκευαστής

1.6. Σε ποιους απευθύνεται αυτό το
εγχειρίδιο
Τα παρακάτω άτομα θα πρέπει να διαβάσουν αυτό το εγχειρίδιο:
•

Επαγγελματίες του τομέα υγειονομικής περίθαλψης που πρόκειται να
χρησιμοποιήσουν τη συσκευή παρακολούθησης.

•

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.

•

Ειδικοί τεχνικοί που πρόκειται να συνδέσουν τη συσκευή
παρακολούθησης σε έναν υπολογιστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ομοσπονδιακή νομοθεσία επιτρέπει την
πώληση αυτής της συσκευής από ή κατόπιν εντολής ιατρού.
Φορητή συσκευή αναπνευστικής παρακολούθησης Capnostream™35
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1.7. Εγγύηση και αποποιήσεις
ευθυνών
1.7.1.

Εγγύηση

In case of discrepancy between the English and translated version of this warranty
and disclaimer, the English version shall prevail.
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της αγγλικής και της μεταφρασμένης έκδοσης
της παρούσας εγγύησης και αποποίησης, η αγγλική έκδοση υπερισχύει.
--------------Oridion Medical 1987 Ltd. («Oridion Medical») - Εγγύηση για τις συσκευές
παρακολούθησης 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. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση
αποκλείει (i) Προϊόντα που αγοράζονται μέσω μη εξουσιοδοτημένων τρίτων μερών
(ii) Προϊόντα που έχουν υποστεί κακή χρήση, κακομεταχείριση, ατύχημα,
τροποποίηση, παραμέληση, άνοιγμα σφραγισμένων εξαρτημάτων χωρίς τη γραπτή
έγκριση της Oridion, φωτιά, κεραυνό ή άλλο κίνδυνο, μη εξουσιοδοτημένη
επισκευή ή εγκατάσταση, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία πέραν του εύλογου
ελέγχου της Oridion, συμπεριλαμβανομένης της ανωτέρας βίας (iii) Προϊόντα των
οποίων ο σειριακός αριθμός, ο αριθμός μοντέλου ή οποιαδήποτε άλλα διακριτικά
σήματα έχουν αφαιρεθεί, τροποποιηθεί ή καταστεί δυσανάγνωστα, και (iv)
Προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί με βοηθητικά αναλώσιμα προϊόντα τα οποία
δεν είναι προϊόντα 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
14
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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. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά
υπεύθυνος για την επιλογή, τη χρήση, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα
και την καταλληλότητα των Προϊόντων.

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, opening of any sealed components without Oridion's written approval,
fire, lightening, or other peril, , unauthorized repair or installation, or from any
other cause beyond Oridion's reasonable control, including force majeure; (iii)
Products that have had the serial number, model number or any other
identification markings removed, modified or rendered illegible; and (iv) 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. Customer shall be solely responsible
for the selection, use, efficacy, efficiency and suitability of the Products.

1.7.2.

Αποποιήσεις ευθυνών

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟ
CO2, SpO2, ΤΟΝ ΤΡΕΧΟΝΤΑ INTEGRATED PULMONARY INDEX™ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ
Φορητή συσκευή αναπνευστικής παρακολούθησης Capnostream™35
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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 ΠΕΛΑΤΗΣ 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 ΠΕΛΑΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ ΔΕΝ
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΩΛΗΣΕΙ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙ Ή ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΜΕ ΑΛΛΟΝ
ΤΡΟΠΟ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΣΥΝΟΛΙΚΑ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ
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 ΠΕΛΑΤΗΣ 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.
ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ Ή
ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΜΗ
ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ Ή/ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ, ΤΩΝ
ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ή
ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ORIDION ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ORIDION
ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.
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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, ΠΟΙΝΙΚΗ Ή ΑΛΛΕΣ
ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΝΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ή ΤΗ ΦΗΜΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ
ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ Ή ΔΙΚΑΙΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η
ORIDION ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Ή
ΖΗΜΙΩΝ.

CUSTOMER 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. CUSTOMER 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. CUSTOMER 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 CUSTOMER 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.
CUSTOMER 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.
Φορητή συσκευή αναπνευστικής παρακολούθησης Capnostream™35
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THE WARRANTIES PROVIDED IN THIS DOCUMENT CONSTITUTE CUSTOMER'S SOLE
AND EXCLUSIVE LIABILITY FOR DEFECTIVE OR NONCONFORMING PRODUCTS AND
SHALL CONSTITUTE CUSTOMER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR DEFECTIVE
OR NONCONFORMING PRODUCTS. THESE WARRANTIES ARE IN LIEU OF ALL OTHER
WARRANTIES EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE, AND ARE IN LIEU OF ALL OBLIGATIONS OR LIABILITIES ON THE PART OF
ORIDION FOR DAMAGES. IN NO EVENT SHALL ORIDION BE LIABLE FOR CUSTOMER’S
COSTS OF PROCURING SUBSTITUTE PRODUCTS.
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, PUNITIVE OR OTHER SIMILAR DAMAGES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOSS OF PROFIT, LOSS OF USE, LOSS OF
REVENUES OR DAMAGES TO BUSINESS OR REPUTATION, 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.
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2. Γενική παρουσίαση
προϊόντος
Το Φύλλο Λειτουργικού Ελέγχου Capnostream™35 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.

2.1. Επισκόπηση
Αυτό το εγχειρίδιο παρέχει οδηγίες για τη ρύθμιση και λειτουργία της συσκευής
παρακολούθησης.
Η φορητή συσκευή αναπνευστικής παρακολούθησης Capnostream™35 PM35MN,
με τεχνολογίες Microstream™ EtCO2 και Nellcor™ SpO2, είναι μια φορητή παρακλίνια
συσκευή παρακολούθησης που παρακολουθεί συνεχώς τις ακόλουθες
παραμέτρους ενός ασθενούς:
•

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

•

Αναπνευστικός ρυθμός (RR)

•

Κορεσμός οξυγόνου (SpO2)

•

Ρυθμός παλμού (PR)

Η συσκευή παρακολούθησης 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 τη συσκευή παρακολούθησης
προκειμένου να παρέχει μια απλή ένδειξη της αναπνευστικής κατάστασης του
ασθενούς. Οι ενσωματωμένες παράμετροι είναι etCO2, RR, SpO2 και PR. Μόνο αυτές

Φορητή συσκευή αναπνευστικής παρακολούθησης Capnostream™35
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οι τέσσερις παράμετροι χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του IPI, ενώ άλλες
παράμετροι δεν λαμβάνονται υπόψη.
Επιπροσθέτως, η συσκευή παρακολούθησης παρέχει τις άπνοιες ανά ώρα (A/hr)
(γνωστές και ως ASA - Apnea Saturation Alert, Ειδοποίηση κορεσμού άπνοιας) 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)].

2.2. Ενδεδειγμένη χρήση
Το Capnostream™35 είναι ένας φορητός καπνογράφος/παλμικό οξύμετρο που
προορίζεται να παρέχει σε επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης
συνεχή, μη επεμβατική παρακολούθηση της συγκέντρωσης του διοξειδίου του
άνθρακα της εκπνεόμενης και εισπνεόμενης αναπνοής, του αναπνευστικού
ρυθμού, του κορεσμού του αρτηριακού οξυγόνου (SpO2) και του ρυθμού παλμού
ενηλίκων, παιδιατρικών και νεογνικών ασθενών. Το παλμικό οξύμετρο προορίζεται
για χρήση σε συνθήκες με κίνηση και χωρίς κίνηση και για ασθενείς που έχουν καλή
ή κακή αιμάτωση.
Το Capnostream™35 παρέχει επίσης στον κλινικό ιατρό τις τιμές για τον
ολοκληρωμένο πνευμονικό δείκτη (IPI), την άπνοια ανά ώρα (A/hr) και τον δείκτη
αποκορεσμού οξυγόνου (ODI). Η τιμή IPI προορίζεται για παιδιατρικούς και
ενήλικες ασθενείς μόνο. Τα A/hr και ODI προορίζονται για ασθενείς ηλικίας 22 ετών
και άνω.
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Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε νοσοκομεία, εγκαταστάσεις νοσοκομειακού
τύπου, κατά τη διάρκεια ενδονοσοκομειακών μεταφορών και σε εφαρμογές
Έκτακτων Ιατρικών Υπηρεσιών εκτός νοσοκομείου που περιλαμβάνουν χερσαίες
και επίγειες μεταφορές.

2.3. 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.

2.3.1.

Πρόσθια πλευρά της συσκευής
παρακολούθησης

Ακολουθεί η περιγραφή των στοιχείων ελέγχου της πρόσθιας πλευράς της
συσκευής παρακολούθησης. Βλ. Εικόνα 1. Πρόσθια πλευρά της συσκευής
παρακολούθησης, παρακάτω.

Φορητή συσκευή αναπνευστικής παρακολούθησης Capnostream™35
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Εικόνα 1. Πρόσθια πλευρά της συσκευής παρακολούθησης

1 2

3

6

7

4

8

5

10

9

Ένδειξη

Όνομα

Περιγραφή

Ένδειξη

Όνομα

Περιγραφή

1

Κουμπί
ενεργοποίησης/
απενεργοποίησ
ης

Ενεργοποιεί ή
απενεργοποιεί
τη συσκευή
παρακολούθηση
ς

6

Κουμπί
επιστροφής

Επαναφέρει
τον χρήστη
στην
προηγούμενη
οθόνη

2

Ένδειξη
μπαταρίας/
τροφοδοσίας

Δηλώνει την
κατάσταση
μπαταρίας και
τροφοδοσίας

7

Κουμπί
αρχικής
θέσης

Επαναφέρει
τον χρήστη
στην αρχική
οθόνη
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Ένδειξη

Όνομα

Περιγραφή

Ένδειξη

Όνομα

Περιγραφή

3

Ένδειξη LED
συναγερμού
μεσαίας
προτεραιότητας

Δηλώνει την
τρέχουσα
κατάσταση του
συναγερμού
μεσαίας
προτεραιότητας

8

Κουμπί
Menu
(Mενού)

Ανοίγει την
οθόνη του
μενού για να
μπορέσετε να
επιλέξετε μια
επιλογή

4

Ένδειξη LED
συναγερμού
υψηλής
προτεραιότητας

Δηλώνει την
τρέχουσα
κατάσταση του
συναγερμού
υψηλής
προτεραιότητας

9

Κουμπί
σίγασης
συναγερμώ
ν

Απενεργοποιεί
τους
συναγερμούς
για δύο λεπτά

5

Αισθητήρας
φωτός
περιβάλλοντος

Ανιχνεύει το
επίπεδο
φωτισμού του
περιβάλλοντος
και προσαρμόζει
τη φωτεινότητα
της οθόνης

10

Κουμπί
Enter και
βέλη
κατεύθυνση
ς

Χρησιμοποιείτ
αι στην
πλοήγηση και
επιλογή μενού
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2.3.2.

Πίσω πλευρά της συσκευής
παρακολούθησης

Εικόνα 2. Πίσω πλευρά της συσκευής παρακολούθησης
1

2
Ένδειξη

Λειτουργία

Περιγραφή

1

Σύνδεσμος

Συνδέει τη συσκευή
παρακολούθησης με προαιρετικά
παρελκόμενα

2

Ετικέτα προϊόντος
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2.3.3.

Δεξιά και αριστερή όψη της συσκευής
παρακολούθησης

Εικόνα 3. Δεξιά όψη της συσκευής παρακολούθησης

1

2

3

4
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25

Κουμπιά, ενδείξεις και συνδέσεις

Ένδειξη

Λειτουργία

Περιγραφή

1

Θύρα συνδέσμου
εισόδου CO2

Θύρα για τη σύνδεση της γραμμής
δειγματοληψίας του Microstream CO2

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

Θύρα micro SD

Θύρα για κάρτα micro SD

4

Θύρα συνδέσμου
12 V DC

Για σύνδεση σε προσαρμογέα AC
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Εικόνα 4. Αριστερή όψη της συσκευής παρακολούθησης
1

2

3

Ένδειξη

Λειτουργία

Περιγραφή

1

Θύρα αισθητήρα SpO2
Nellcor

Θύρα για τη σύνδεση του αισθητήρα
SpO2 Nellcor

2

Θύρα συνδέσμου USB

Θύρα για τη σύνδεση της μονάδας
flash USB

3

Μίνι θύρα USB

Μίνι θύρα USB - για χρήση από την
τεχνική υποστήριξη
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2.3.4.

Επιλογές οθόνης προβολής

Η συσκευή παρακολούθησης παρέχει μια σειρά από επιλογές για την οθόνη
προβολής, προκειμένου να καλύπτει ανάγκες για διαφορετικούς χρήστες και
νοσοκομεία.

2.3.5.

Επιλογές οθόνης παρακολούθησης

Η συσκευή παρακολούθησης παρέχει μια σειρά από επιλογές για την οθόνη
παρακολούθησης, οι οποίες αναφέρονται παρακάτω. Η προεπιλεγμένη αρχική
οθόνη αρ. 1 θα εμφανιστεί όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά.
Εξ ορισμού, οι αρχικές οθόνες 1, 2 και 3 θα είναι διαθέσιμες όταν η συσκευή
ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά. Για εναλλαγή μεταξύ των επιλογών οθόνης, πιέστε
το δεξί ή αριστερό βέλος κατεύθυνσης πάνω στο κουμπί Enter.
Μπορείτε να ορίσετε μια διαφορετική επιλογή αρχικής οθόνης ως προεπιλογή
χρησιμοποιώντας την επιλογή Institutional Defaults (Προεπιλογές νοσοκομείου).
Η διαδικασία περιγράφεται στην ενότητα 11.1.8 Διαμόρφωση αρχικής οθόνης στη
σελίδα 244.
1.

Προεπιλεγμένη λειτουργία προβολής αρ. 1: Τιμές EtCO2, RR, SpO2 και PR με
κυματομορφές CO2 και SpO2 (αυτή είναι η εργοστασιακή προεπιλογή για την
προεπιλεγμένη αρχική οθόνη)

2.

Προεπιλεγμένη λειτουργία προβολής αρ. 2: Αριθμητική αρχική οθόνη χωρίς
την επιλογή IPI

3.

Προεπιλεγμένη λειτουργία προβολής αρ. 3: Τιμές EtCO2, RR, SpO2 και PR με το
γράφημα τάσης IPI

4.

Προεπιλεγμένη λειτουργία προβολής αρ. 4: Τιμές EtCO2 και RR με
κυματομορφή CO2

5.

Προεπιλεγμένη λειτουργία προβολής αρ. 5: Τιμές EtCO2, RR, SpO2 και PR με
κυματομορφή CO2

6.

Προεπιλεγμένη λειτουργία προβολής αρ. 6: Τιμές EtCO2, RR, SpO2 και PR με
κυματομορφή SpO2

7.

Προεπιλεγμένη λειτουργία προβολής αρ. 7: Τιμές EtCO2, RR, SpO2, PR και IPI με
κυματομορφή SpO2

8.

Προεπιλεγμένη λειτουργία προβολής αρ. 8: Τιμές EtCO2, RR, SpO2, PR και IPI με
κυματομορφή CO2
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9.

Προεπιλεγμένη λειτουργία προβολής αρ. 9: Τιμές EtCO2, SpO2, ODI, RR, A/hr
και PR με το γράφημα τάσης IPI

Στις παρακάτω οθόνες παρουσιάζονται παραδείγματα.
Εικόνα 5. Αρχική οθόνη αρ. 1
1

2

3

8

4

5

7

6

Ένδειξη

Λειτουργία

Περιγραφή

1

Ενδείξεις ισχύος

Δηλώνει τη στάθμη ισχύος της
αφαιρούμενης μπαταρίας και την
κατάσταση σύνδεσης του καλωδίου
ρεύματος

2

Περιοχή μηνυμάτων

Η περιοχή στην οποία εμφανίζονται
συναγερμοί και άλλα μηνύματα

3

Κυματομορφή CO2

Εμφάνιση των τιμών CO2 του ασθενούς σε
μορφή κυματομορφής

4

Δεδομένα etCO2 ασθενούς

Τα τρέχοντα δεδομένα etCO2 του
ασθενούς
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Ένδειξη

Λειτουργία

Περιγραφή

5

Δεδομένα RR ασθενούς

Τα τρέχοντα δεδομένα RR του ασθενούς

6

Δεδομένα PR ασθενούς

Τα τρέχοντα δεδομένα PR του ασθενούς

7

Δεδομένα SpO2 ασθενούς

Τα τρέχοντα δεδομένα SpO2 του
ασθενούς

8

Κυματομορφή SpO2
(πληθυσμογράφημα)

Εμφάνιση των τιμών SpO2 του ασθενούς
σε μορφή κυματομορφής

Εικόνα 6. Αρχική οθόνη αρ. 2
1

2

3

4

5

6

Ένδειξη

Λειτουργία

Περιγραφή

1

Ενδείξεις ισχύος

Δηλώνει τη στάθμη ισχύος της
αφαιρούμενης μπαταρίας και την
κατάσταση σύνδεσης του καλωδίου
ρεύματος

2

Περιοχή μηνυμάτων

Η περιοχή στην οποία εμφανίζονται
συναγερμοί και άλλα μηνύματα

3

Δεδομένα etCO2 ασθενούς

Τα τρέχοντα δεδομένα etCO2 του
ασθενούς
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4

Δεδομένα RR ασθενούς

Τα τρέχοντα δεδομένα RR του ασθενούς

5

Δεδομένα SpO2 ασθενούς

Τα τρέχοντα δεδομένα SpO2 του
ασθενούς

6

Δεδομένα PR ασθενούς

Τα τρέχοντα δεδομένα PR του ασθενούς

Εικόνα 7. Αρχική οθόνη αρ. 3
1

2

3

4

7

5

6

8

Ένδειξη

Λειτουργία

Περιγραφή

1

Ενδείξεις ισχύος

Δηλώνει τη στάθμη ισχύος της
αφαιρούμενης μπαταρίας και την κατάσταση
σύνδεσης του καλωδίου ρεύματος

2

Δεδομένα etCO2
ασθενούς

Τα τρέχοντα δεδομένα etCO2 του ασθενούς

3

Περιοχή μηνυμάτων

Η περιοχή στην οποία εμφανίζονται
συναγερμοί και άλλα μηνύματα

4

Δεδομένα RR
ασθενούς

Τα τρέχοντα δεδομένα RR του ασθενούς
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Ένδειξη

Λειτουργία

Περιγραφή

5

Δεδομένα SpO2
ασθενούς

Τα τρέχοντα δεδομένα SpO2 του ασθενούς

6

Δεδομένα PR
ασθενούς

Τα τρέχοντα δεδομένα PR του ασθενούς

7

Τιμή IPI

Τρέχουσα τιμή ολοκληρωμένου
πνευμονικού δείκτη (IPI) του ασθενούς

8

Κυματομορφή τάσης
IPI

Η τιμή IPI για τον τρέχοντα ασθενή ως τάση
σε μορφή κυματομορφής
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Εικόνα 8. Αρχική οθόνη αρ. 4
1

2

3

4

5

Ένδειξη

Λειτουργία

Περιγραφή

1

Ενδείξεις ισχύος

Δηλώνει τη στάθμη ισχύος της αφαιρούμενης
μπαταρίας και την κατάσταση σύνδεσης του
καλωδίου ρεύματος

2

Περιοχή
μηνυμάτων

Η περιοχή στην οποία εμφανίζονται συναγερμοί και
άλλα μηνύματα

3

Δεδομένα etCO2
ασθενούς

Τα τρέχοντα δεδομένα etCO2 του ασθενούς

4

Δεδομένα RR
ασθενούς

Τα τρέχοντα δεδομένα RR του ασθενούς

5

Κυματομορφή
CO2

Εμφάνιση των τιμών CO2 του ασθενούς σε μορφή
κυματομορφής
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Εικόνα 9. Αρχική οθόνη αρ. 5
1

2

3

4

5

6

7
Ένδειξη

Λειτουργία

Περιγραφή

1

Ενδείξεις ισχύος

Δηλώνει τη στάθμη ισχύος της
αφαιρούμενης μπαταρίας και την
κατάσταση σύνδεσης του καλωδίου
ρεύματος

2

Δεδομένα etCO2 ασθενούς

Τα τρέχοντα δεδομένα etCO2 του
ασθενούς

3

Περιοχή μηνυμάτων

Η περιοχή στην οποία εμφανίζονται
συναγερμοί και άλλα μηνύματα

4

Δεδομένα RR ασθενούς

Τα τρέχοντα δεδομένα RR του ασθενούς

5

Δεδομένα SpO2 ασθενούς

Τα τρέχοντα δεδομένα SpO2 του
ασθενούς

6

Δεδομένα PR ασθενούς

Τα τρέχοντα δεδομένα PR του ασθενούς

7

Κυματομορφή CO2

Εμφάνιση των τιμών CO2 του ασθενούς
σε μορφή κυματομορφής
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Εικόνα 10. Αρχική οθόνη αρ. 6
1

2

3

4

5

6

7

Ένδειξη

Λειτουργία

Περιγραφή

1

Ενδείξεις ισχύος

Δηλώνει τη στάθμη ισχύος της
αφαιρούμενης μπαταρίας και την
κατάσταση σύνδεσης του καλωδίου
ρεύματος

2

Δεδομένα etCO2 ασθενούς

Τα τρέχοντα δεδομένα etCO2 του
ασθενούς

3

Περιοχή μηνυμάτων

Η περιοχή στην οποία εμφανίζονται
συναγερμοί και άλλα μηνύματα

4

Δεδομένα RR ασθενούς

Τα τρέχοντα δεδομένα RR του ασθενούς

5

Δεδομένα SpO2 ασθενούς

Τα τρέχοντα δεδομένα SpO2 του
ασθενούς

6

Δεδομένα PR ασθενούς

Τα τρέχοντα δεδομένα PR του ασθενούς

7

Κυματομορφή SpO2
(πληθυσμογράφημα)

Εμφάνιση των τιμών SpO2 του
ασθενούς σε μορφή κυματομορφής
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Εικόνα 11. Αρχική οθόνη αρ. 7
1

2

3

4

5

6

7

8
Ένδειξη

Λειτουργία

Περιγραφή

1

Ενδείξεις ισχύος

Δηλώνει τη στάθμη ισχύος της
αφαιρούμενης μπαταρίας και την
κατάσταση σύνδεσης του καλωδίου
ρεύματος

2

Δεδομένα etCO2 ασθενούς

Τα τρέχοντα δεδομένα etCO2 του
ασθενούς

3

Περιοχή μηνυμάτων

Η περιοχή στην οποία εμφανίζονται
συναγερμοί και άλλα μηνύματα

4

Δεδομένα RR ασθενούς

Τα τρέχοντα δεδομένα RR του ασθενούς

5

Δεδομένα SpO2 ασθενούς

Τα τρέχοντα δεδομένα SpO2 του
ασθενούς

6

Δεδομένα PR ασθενούς

Τα τρέχοντα δεδομένα PR του ασθενούς

7

Τιμή IPI

Τιμή ολοκληρωμένου πνευμονικού
δείκτη (IPI) του τρέχοντος ασθενούς
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Ένδειξη

Λειτουργία

Περιγραφή

8

Κυματομορφή SpO2
(πληθυσμογράφημα)

Εμφάνιση των τιμών SpO2 του
ασθενούς σε μορφή κυματομορφής
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Εικόνα 12. Αρχική οθόνη αρ. 8
1

2

3

4

5

6

7

8
Ένδειξη

Λειτουργία

Περιγραφή

1

Ενδείξεις ισχύος

Δηλώνει τη στάθμη ισχύος της
αφαιρούμενης μπαταρίας και την
κατάσταση σύνδεσης του καλωδίου
ρεύματος

2

Δεδομένα etCO2 ασθενούς

Τα τρέχοντα δεδομένα etCO2 του
ασθενούς

3

Περιοχή μηνυμάτων

Η περιοχή στην οποία εμφανίζονται
συναγερμοί και άλλα μηνύματα

4

Δεδομένα RR ασθενούς

Τα τρέχοντα δεδομένα RR του ασθενούς

5

Δεδομένα SpO2 ασθενούς

Τα τρέχοντα δεδομένα SpO2 του
ασθενούς

6

Δεδομένα PR ασθενούς

Τα τρέχοντα δεδομένα PR του ασθενούς

7

Τιμή IPI

Τρέχουσα τιμή ολοκληρωμένου
πνευμονικού δείκτη (IPI) του ασθενούς

8

Κυματομορφή CO2

Εμφάνιση των τιμών CO2 του ασθενούς
σε μορφή κυματομορφής
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Εικόνα 13. Αρχική οθόνη αρ. 9
1

2

3

4

5

6

7

8

9
Ένδειξη

Λειτουργία

Περιγραφή

1

Ενδείξεις ισχύος

Δηλώνει τη στάθμη ισχύος της
αφαιρούμενης μπαταρίας και την
κατάσταση σύνδεσης του καλωδίου
ρεύματος

2

Δεδομένα etCO2
ασθενούς

Τα τρέχοντα δεδομένα etCO2 του ασθενούς

3

Περιοχή μηνυμάτων

Η περιοχή στην οποία εμφανίζονται
συναγερμοί και άλλα μηνύματα

4

Δεδομένα SpO2
ασθενούς

Τα τρέχοντα δεδομένα SpO2 του ασθενούς

5

Δεδομένα ODI
ασθενούς

Τα δεδομένα του δείκτη αποκορεσμού
οξυγόνου του τρέχοντος ασθενούς

6

Δεδομένα RR ασθενούς

Τα τρέχοντα δεδομένα RR του ασθενούς

7

Δεδομένα A/hr
ασθενούς

Τα τρέχοντα δεδομένα των απνοιών ανά
ώρα του τρέχοντος ασθενούς

8

Δεδομένα PR ασθενούς

Τα τρέχοντα δεδομένα PR του ασθενούς
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Ένδειξη

Λειτουργία

Περιγραφή

9

Κυματομορφή τάσης
IPI

Ο ολοκληρωμένος πνευμονικός δείκτης (IPI)
για τον τρέχοντα ασθενή ως τάση σε μορφή
κυματομορφής

Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει την οθόνη προβολής ως εξής:
1.

Όταν ενεργοποιείται η συσκευή, εμφανίζεται η προεπιλεγμένη αρχική οθόνη
αρ. 1.

2.

Στην αρχική οθόνη, κάντε κλικ στο δεξί βέλος κατεύθυνσης πάνω στο κουμπί
Enter.

3.

Θα εμφανιστεί η προεπιλεγμένη αρχική οθόνη αρ. 2.

4.

Κάντε κλικ στο δεξί βέλος κατεύθυνσης πάνω στο κουμπί Enter και πάλι για
να προβληθούν διαδοχικά οι επιλογές για την αρχική οθόνη.

5.

Η επιλεγμένη αρχική οθόνη θα εμφανίζεται μέχρι να απενεργοποιηθεί η
συσκευή παρακολούθησης. Όταν ενεργοποιηθεί πάλι η συσκευή
παρακολούθησης, θα εμφανιστεί η προεπιλεγμένη αρχική οθόνη αρ. 1.

6.

Για να επιλέξετε μια άλλη επιλογή αρχικής οθόνης ως προεπιλογή, ώστε να
παραμένει προεπιλεγμένη ακόμη και μετά την απενεργοποίηση της συσκευής,
χρησιμοποιήστε την επιλογή Institutional Defaults (Προεπιλογές
νοσοκομείου) - βλ. 11.1.8 Διαμόρφωση αρχικής οθόνης στη σελίδα 244.

2.3.6.

Απενεργοποίηση συσκευής
παρακολούθησης

Για να τερματίσετε τη λειτουργία της συσκευής παρακολούθησης, ακολουθήστε τα
παρακάτω βήματα:
1.

Αφαιρέστε τη γραμμή δειγματοληψίας CO2 και τον αισθητήρα SpO2 από τον
ασθενή και, αν χρησιμοποιείτε μια περίπτωση ασθενούς, κλείστε την
περίπτωση ασθενούς.

2.

Πατήστε το κουμπί On/Off (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση) επί
2-3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή παρακολούθησης.
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2.3.7.

Πλοήγηση στην οθόνη

Για να μετακινηθείτε στην οθόνη:
1.

Χρησιμοποιήστε τα βέλη κατεύθυνσης για να μετακινηθείτε στην οθόνη.

2.

Όταν η οθόνη εμφανίζει μια ποικιλία επιλογών/παραμέτρων με την καθεμία
να μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να εμφανίζει μια λίστα των επιλογών, ένα
πλαίσιο θα εμφανίζεται γύρω από το επιλεγμένο τμήμα. Κάντε κλικ στο Enter
για να ορίσετε την επιλογή/παράμετρο την οποία θέλετε να τροποποιήσετε.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τώρα τα βέλη πάνω και κάτω για να κάνετε την
επιλογή σας.

Εικόνα 14. Παράδειγμα οθόνης ρύθμισης παραμέτρων

Σημειώστε τα ανενεργά βέλη αριστερά και τα ενεργά βέλη με την αλλαγή σχήματος
δεξιά.
Τα γράμματα και οι αριθμοί μπορούν να εισαχθούν ως εξής:
1.

Όταν ο δρομέας βρίσκεται σε ένα τμήμα της οθόνης στο οποίο μπορούν να
προστίθενται γράμματα ή αριθμοί, ένα πληκτρολόγιο θα εμφανίζεται στην
οθόνη.

2.

Πλοηγηθείτε μέσα στο πληκτρολόγιο χρησιμοποιώντας τα βέλη κατεύθυνσης.
Αφού μετακινήσετε τον δρομέα στο γράμμα/αριθμό που θέλετε να
εισαγάγετε, κάντε κλικ στο Enter.

3.

Αφού ολοκληρωθεί η εισαγωγή δεδομένων, μεταβείτε στο Done (Τέλος) και
κάντε κλικ στο Enter.

Για να ορίσετε την ώρα, την ημερομηνία και άλλες αλλαγές, βλ. 2.3.8 Ημερομηνία,
ώρα, γλώσσα και άλλες επιλογές, παρακάτω.

42

Φορητή συσκευή αναπνευστικής παρακολούθησης Capnostream™35

Κουμπιά, ενδείξεις και συνδέσεις

2.3.8.

Ημερομηνία, ώρα, γλώσσα και άλλες
επιλογές

Η ημερομηνία και η ώρα μπορούν να αλλαχθούν ως εξής:
1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσθια πλευρά.

2.

Η πρώτη επιλογή στο μενού είναι η Setup>Alarm Setup (Ρύθμιση>Ρύθμιση
συναγερμού). Κάντε κλικ στο κάτω βέλος στο κουμπί Enter/Navigation
(Enter/Πλοήγηση) για να μεταβείτε στο System Setup (Ρύθμιση συστήματος)
και κάντε κλικ στο Enter.

3.

Χρησιμοποιήστε το δεξί βέλος για να μεταβείτε στο Date and Time
(Ημερομηνία και ώρα) και κάντε κλικ στο Enter.

4.

Επιλέξτε το πρώτο παράθυρο που θέλετε να ενημερώσετε και κάντε κλικ στο
Enter.

5.

Χρησιμοποιώντας τα βέλη κατεύθυνσης, μεταβείτε στην τιμή που θέλετε να
εμφανίσετε και κάντε κλικ στο Enter. Κάντε την αλλαγή που θέλετε και κάντε
κλικ στο Enter.

6.

Για να κάνετε και άλλες αλλαγές, μεταβείτε στο επόμενο παράθυρο που
θέλετε να ενημερώσετε και επαναλάβετε.

7.

Όταν τελειώσετε, μεταβείτε στο παράθυρο Apply (Εφαρμογή) και κάντε κλικ
στο Enter.

Οι γλώσσες και άλλες επιλογές μπορούν να αλλαχθούν ως εξής:
1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσθια πλευρά.

2.

Η πρώτη επιλογή στο μενού είναι η Setup>Alarm Setup (Ρύθμιση>Ρύθμιση
συναγερμού). Κάντε κλικ στο κάτω βέλος στο κουμπί Enter/Navigation
(Enter/Πλοήγηση) για να μεταβείτε στο System Setup (Ρύθμιση συστήματος)
και κάντε κλικ στο Enter.

3.

Χρησιμοποιήστε το δεξί βέλος και το κάτω βέλος για να μεταβείτε στο
παράθυρο που θέλετε και κάντε κλικ στο Enter.
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4.

Χρησιμοποιώντας τα βέλη κατεύθυνσης, μεταβείτε στην τιμή που θέλετε να
εμφανίσετε και κάντε κλικ στο Enter. Κάντε την αλλαγή που θέλετε και κάντε
κλικ στο Enter.

5.

Για να κάνετε και άλλες αλλαγές, μεταβείτε στο επόμενο παράθυρο που
θέλετε να ενημερώσετε και επαναλάβετε.

6.

Επιστρέψτε στην αρχική οθόνη χρησιμοποιώντας το κουμπί αρχικής θέσης
για να εφαρμόσετε τις αλλαγές.

Πίνακας 2. Επιλογές προβολής που διατίθενται στην οθόνη συστήματος
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Παράμετρος

Προεπιλογή

Επιλογές

Date and Time
(Ημερομηνία και ώρα)

NA (Δ/Δ)

NA(Δ/Δ)

Language (Γλώσσα)

English (Αγγλικά)

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

Event Marking Mode
(Λειτουργία
επισήμανσης
συμβάντων)

Detailed
(Λεπτομερές)

Quick (Γρήγορο),
Detailed (Λεπτομερές)

Graphical Trend Display
(Προβολή γραφημάτων
τάσεων)

4 Hour (4 ωρών)

1,2,4,8,12, Hour
(1,2,4,8,12 ωρών)

Tabular Trend
Increment Display
(Προβολή πινάκων
προσαυξήσεων τάσεων)

30 sec
(30 δευτερολέπτων)

1,5,15,30 sec (1,5,15,30
δευτερολέπτων), 1,5,15,30
Min (1,5,15,30 λεπτών), 1
hour (1 ώρας)

Graphical Trend Display
Mode (Λειτουργία
προβολής γραφημάτων
τάσεων)

Recorded
(Καταγραφή)

Calendar (Ημερολόγιο),
Recorded (Καταγραφή)
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Παράμετρος

Προεπιλογή

Επιλογές

Nurse Call (Κλήση
νοσοκόμας)

Disabled
(Απενεργοποιημένη)

Disabled
(Απενεργοποιημένη),
Enabled (Ενεργοποιημένη)

Home Trend Display
View (Προβολή αρχικής
οθόνης τάσεων)

1 Hour (1 ώρας)

1,2,4, Hour (1,2,4 ωρών)

Daylight Savings Time
(Θερινή ώρα)

Off
(Απενεργοποιημένη)

Off/On (Απενεργοποιημένη/
Ενεργοποιημένη)

Brightness Index
(Δείκτης φωτεινότητας)

Auto (Αυτόματος)

Auto (Αυτόματος), 7,8,9,10

2.3.8.1.

Κλείδωμα πληκτρολογίου

Το πληκτρολόγιο της συσκευής παρακολούθησης μπορεί να κλειδωθεί από τον
χρήστη, ίσως για να αποφεύγονται ακούσιες αλλαγές από τον ασθενή ή για άλλο
λόγο. Εκτελέστε τα επόμενα βήματα για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο:
1.

Πατήστε το πλήκτρο Enter για διάστημα μεγαλύτερο των δύο δευτερολέπτων
για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο. Ένα μήνυμα στην οθόνη θα δηλώσει ότι
το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο.

2.

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο όταν είναι κλειδωμένο, πατήστε το
πλήκτρο Enter για διάστημα μεγαλύτερο των δύο δευτερολέπτων. Ένα
μήνυμα στην οθόνη θα δηλώσει ότι το πληκτρολόγιο δεν είναι κλειδωμένο.

2.3.8.2.

Λήξεις χρόνου οθόνης

Μετά από ένα λεπτό χωρίς αλληλεπίδραση του χρήστη, όλες οι οθόνες ρύθμισης,
εκτός από τις οθόνες που βρίσκονται σε λειτουργία σέρβις, επιστρέφουν στην
οθόνη στην οποία είχαν βρεθεί πιο πρόσφατα. Εάν ο χρόνος μιας οθόνης ρύθμισης
λήξει κατά τη διάρκεια επεξεργασίας μιας αλλαγής, η αλλαγή δεν θα
πραγματοποιηθεί.
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2.3.8.3.

Θερινή ώρα

Η συσκευή παρακολούθησης παρέχει την επιλογή αυτόματης ρύθμισης της ώρας
που εμφανίζεται στη Θερινή ώρα, σύμφωνα με τους ορισμούς των Windows CE. Η
αυτόματη ρύθμιση της θερινής ώρας μπορεί να πραγματοποιηθεί ως εξής:
1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσθια πλευρά.

2.

Η πρώτη επιλογή στο μενού είναι η Setup (Ρύθμιση). Κάντε κλικ στο δεξί
βέλος και μετά στο κάτω βέλος στο κουμπί Enter/Navigation
(Enter/Πλοήγηση) για να μεταβείτε στο System Setup (Ρύθμιση συστήματος)
και κάντε κλικ στο Enter.

3.

Μεταβείτε στο Daylight Savings Time (Θερινή ώρα) και κάντε κλικ στο Enter.

4.

Επιλέξτε On (Ενεργοποίηση) και κάντε κλικ στο Enter.

5.

Επιλέξτε Home (Αρχική) για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.
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2.3.9.

Φύλλο λειτουργικού ελέγχου
Capnostream™35

Για να θέσετε τη συσκευή παρακολούθησης σε κατάσταση λειτουργίας γρήγορα και
εύκολα, ακολουθήστε τον κατάλογο οδηγιών παρακάτω:

□

1. Αποσυσκευάστε τη συσκευή παρακολούθησης.

Αφαιρέστε τη συσκευή παρακολούθησης και τα παρελκόμενά της από το κουτί.
Ελέγξτε ότι περιλαμβάνονται τα είδη που δηλώνονται στον εσώκλειστο κατάλογο
της συσκευασίας.

□

2. Εγκαταστήστε το πακέτο μπαταρίας.

Ανατρέξτε στην ενότητα 3.2.2 Εγκατάσταση αφαιρούμενου πακέτου μπαταρίας στη
σελίδα 51 για οδηγίες εγκατάστασης.

□

3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή παρακολούθησης.

Συνδέστε έναν προσαρμογέα AC στη θύρα 12 V DC στη δεξιά πλευρά της συσκευής
παρακολούθησης.
Συνδέστε το καλώδιο του προσαρμογέα στην παροχή ρεύματος δικτύου AC.
Η ένδειξη μπαταρίας/ισχύος στην πρόσοψη της συσκευής παρακολούθησης θα
ανάψει.
Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
στην πρόσθια πλευρά για
να ενεργοποιήσετε τη συσκευή παρακολούθησης. Η οθόνη θα φωτιστεί, δείχνοντας
ότι η συσκευή παρακολούθησης είναι ενεργοποιημένη.

□

4. Αλλάξτε την ημερομηνία, την ώρα ή τη γλώσσα.
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□
□

5. Ρυθμίστε τον τύπο ασθενούς και τον τρόπο λειτουργίας.

6. Για εναλλαγή μεταξύ των επιλογών αρχικής οθόνης, κάντε κλικ στο
δεξί/αριστερό κουμπί στην πινακίδα πλοήγησης της πρόσθιας πλευράς.

□

7. Ελέγξτε τα όρια των συναγερμών (Menu>Setup>Alarm Setup>Select
Alarm) (Μενού>Ρύθμιση>Ρύθμιση συναγερμών>Επιλογή συναγερμών) και
επιλέξτε το όριο.

□

8. Ανοίξτε μια περίπτωση ασθενούς (Menu>Actions>Patient Admit)
(Μενού>Ενέργειες>Εισαγωγή ασθενούς).

□

9. Συνδέστε μια γραμμή δειγματοληψίας.

Ανοίξτε το κάλυμμα του συνδέσμου εισόδου CO2 στη δεξιά πλευρά της συσκευής
παρακολούθησης και συνδέστε την κατάλληλη γραμμή δειγματοληψίας στη θύρα
εισόδου CO2 στο πάνω μέρος αυτού του τμήματος.
Συνδέστε τη γραμμή δειγματοληψίας στον ασθενή όπως περιγράφεται στις Οδηγίες
χρήσης που παρέχονται με τη γραμμή δειγματοληψίας. 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.

□

10. Συνδέστε έναν αισθητήρα SpO2.

Συνδέστε το καλώδιο επέκτασης SpO2 σταθερά στη θύρα αισθητήρα SpO2 της
συσκευής παρακολούθησης, στην αριστερή πλευρά της συσκευής
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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.

□

11.

Αφού συνδεθεί ένας ή και οι δύο αισθητήρες στη συσκευή

παρακολούθησης, η συσκευή παρακολούθησης είναι έτοιμη για λειτουργία.
Τα δεδομένα του ασθενούς θα πρέπει να αρχίσουν να εμφανίζονται στην
οθόνη μετά από λίγα δευτερόλεπτα.

□

12.

Δείτε τις τάσεις, αν χρειάζεται (Menu>Trend> Graphical Trend or

Tabular Trend) (Μενού>Τάση>Γραφήματα τάσεων ή Πίνακες τάσεων).

□

13.

Ρυθμίστε τη μεταφορά δεδομένων όπως απαιτείται (τα παρελκόμενα

συνδεσιμότητας πρέπει να αγοραστούν χωριστά, εάν απαιτούνται) (βλ. 5.4
Μεταφορά δεδομένων στη σελίδα 171).
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3. Εγκατάσταση
Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τα φυσικά εξαρτήματα της συσκευής
παρακολούθησης και πώς να ρυθμίσετε τη συσκευή παρακολούθησης έτσι ώστε να
είναι έτοιμη για χρήση.

3.1. Αποσυσκευασία και επιθεώρηση
της συσκευής παρακολούθησης
Αποσυσκευάστε τη συσκευή παρακολούθησης και ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα πριν
από τη διενέργεια οποιωνδήποτε περαιτέρω διαδικασιών.
Για να αποσυσκευάσετε και να επιθεωρήσετε τη συσκευή παρακολούθησης:
1.

Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή παρακολούθησης και τα παρελκόμενά της
από το κουτί.

2.

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

3.

a.

Συσκευή παρακολούθησης

b.

Καλώδιο τροφοδοσίας τάσης δικτύου (Καλώδιο AC)

c.

Προσαρμογέας AC με καλώδιο DC

d.

Αφαιρούμενο πακέτο μπαταρίας

e.

Εγχειρίδιο χρήσης

f.

Σύντομες οδηγίες για τη συσκευή παρακολούθησης

g.

CD με πρόσθετη τεκμηρίωση (αυτό το εγχειρίδιο σε άλλες γλώσσες)

Ελέγξτε κάθε εξάρτημα.

Εάν οποιοδήποτε εξάρτημα είναι κατεστραμμένο ή λείπει, επικοινωνήστε με τον
τοπικό σας αντιπρόσωπο.
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Κατά την αποσυσκευασία της συσκευής παρακολούθησης, τα απορρίμματα της
συσκευασίας πρέπει να απορριφθούν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για
την απόρριψη των απορριμάτων συσκευασιών.

3.2. Μπαταρίες
3.2.1.

Μπαταρίες

Η συσκευή περιλαμβάνει μια εσωτερική μπαταρία, η οποία δεν είναι προσβάσιμη
από τον χρήστη, καθώς και ένα αφαιρούμενο πακέτο μπαταρίας. Και οι δύο
μπαταρίες είναι ιόντων-λιθίου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Η μονάδα πρέπει πάντοτε να λειτουργεί με την αφαιρούμενη
μπαταρία εγκατεστημένη, προκειμένου να παρέχεται εφεδρική ισχύς
σε περίπτωση στιγμιαίας ή προσωρινής διακοπής ρεύματος.

Προσοχή
Η παρατεταμένη αποθήκευση της συσκευής σε θερμοκρασία άνω
των 60 °C μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση της απόδοσης των
μπαταριών.

3.2.2.

Εγκατάσταση αφαιρούμενου πακέτου
μπαταρίας

Το πακέτο μπαταρίας μπορεί να εγκατασταθεί ως εξής:
1.

Σύρετε το πακέτο μπαταρίας στο διαμέρισμά του στο κάτω μέρος της
συσκευής παρακολούθησης, με την ετικέτα στραμμένη προς τα κάτω, προς
την πίσω πλευρά της συσκευής παρακολούθησης.

2.

Ωθήστε το πακέτο μπαταρίας τελείως μέσα, μέχρι να ακουστεί ένα κλικ. Το
πακέτο μπαταρίας έχει εγκατασταθεί.
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Εικόνα 15. Κάτω μέρος συσκευής παρακολούθησης, με το πακέτο μπαταρίας
εγκατεστημένο

1

2

Ένδειξη

Λειτουργία

Περιγραφή

1

Πακέτο
μπαταρίας

Το πακέτο μπαταρίας είναι εγκατεστημένο στη
συσκευή παρακολούθησης

2

Μαύρος σύρτης

Ο μαύρος σύρτης χρησιμοποιείται για το άνοιγμα
του διαμερίσματος του πακέτου μπαταρίας

3.

Για να αφαιρέσετε ή να αλλάξετε το πακέτο μπαταρίας, ανοίξτε το διαμέρισμα
του πακέτου μπαταρίας της συσκευής παρακολούθησης σύροντας τον μαύρο
σύρτη προς τα αριστερά.

4.

Το πακέτο μπαταρίας θα βγει από το διαμέρισμα. Τραβήξτε το πακέτο
μπαταρίας εντελώς έξω.
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Προσοχή:
Μια αφαιρούμενη μπαταρία θα πρέπει να είναι πάντοτε
τοποθετημένη στη συσκευή. Εάν η αφαιρούμενη μπαταρία δεν είναι
εγκατεστημένη, η μονάδα θα λειτουργεί σωστά με εναλλασσόμενο
ρεύμα (AC), και θα λειτουργήσει με την εσωτερική μπαταρία για
πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα (για να γίνει αλλαγή/άμεση
αντικατάσταση της μπαταρίας), αλλά αν το εναλλασσόμενο ρεύμα
χαθεί για οποιονδήποτε λόγο, η συσκευή παρακολούθησης θα
λειτουργήσει μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα, μέχρι να
εξαντληθεί το φορτίο της εσωτερικής μπαταρίας.

Προσοχή:
Μόνο το πακέτο μπαταρίας που παρέχεται με αυτή τη συσκευή
παρακολούθησης επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για τη συσκευή
παρακολούθησης. Άλλες μπαταρίες ενδέχεται να μη λειτουργήσουν
σωστά.

Προσοχή:
Το πακέτο μπαταρίας που παρέχεται με αυτή τη συσκευή
παρακολούθησης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με άλλες συσκευές.
Το εικονίδιο της μπαταρίας δηλώνει τη στάθμη φόρτισης της αφαιρούμενης
μπαταρίας. Βλ. 3.2.5 Ενδείξεις για τις συνδέσεις μπαταρίας και AC στη σελίδα 54.

3.2.3.

Χρήση μπαταρίας και ρεύματος

Εάν η τροφοδοσία διακοπεί όταν η συσκευή παρακολούθησης λειτουργεί με
τροφοδοσία AC, η συσκευή παρακολούθησης αλλάζει αυτόματα στην τροφοδοσία
από το αφαιρούμενο πακέτο μπαταρίας. Εάν το αφαιρούμενο πακέτο μπαταρίας
είναι άδειο, η συσκευή παρακολούθησης περιλαμβάνει μια εσωτερική μπαταρία
που μπορεί να παρέχει ισχύ για περιορισμένο χρονικό διάστημα καθώς ο χρήστης
τοποθετεί ένα άλλο αφαιρούμενο πακέτο μπαταρίας ή συνδέει τη συσκευή
παρακολούθησης στην τροφοδοσία AC.
Η ένδειξη μπαταρίας/ισχύος στην πρόσοψη της συσκευής παρακολούθησης
(

) δηλώνει την κατάσταση της μπαταρίας/ισχύος, όπως περιγράφεται στην

ενότητα 3.2.5 Ενδείξεις για τις συνδέσεις μπαταρίας και AC στη σελίδα 54.
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Η συσκευή παρακολούθησης μπορεί να λειτουργεί χρησιμοποιώντας το
αφαιρούμενο πακέτο μπαταρίας για περίπου 3 ώρες. Η συσκευή παρακολούθησης
μπορεί να λειτουργεί χρησιμοποιώντας το μόνιμο εσωτερικό πακέτο μπαταρίας για
20 λεπτά. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε το εσωτερικό πακέτο μπαταρίας μόνο κατά
τις περιόδους αλλαγής μπαταρίας και όχι για πιο εκτεταμένη χρήση.
Και οι δύο μπαταρίες φορτίζονται όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα. Ο
χρόνος φόρτισης είναι έως 5 ώρες όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, και έως
8 ώρες όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Η αφαιρούμενη μπαταρία μπορεί
επίσης να φορτίζεται στον φορτιστή μπαταρίας (βλ. 8.2 Διαθέσιμα παρελκόμενα στη
σελίδα 203).
Το εικονίδιο της μπαταρίας υποδεικνύει κατά προσέγγιση τη στάθμη φόρτισης του
πακέτου μπαταρίας. Όταν απομένουν περίπου 30 λεπτά λειτουργίας της μπαταρίας,
εμφανίζεται ένα ενημερωτικό μήνυμα, BATTERY LOW (ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ).

3.2.4.

Άμεση αλλαγή μπαταρίας

Η συσκευή παρακολούθησης διαθέτει ένα εσωτερικό μόνιμο πακέτο μπαταρίας για
να διατηρείται η ισχύς της μπαταρίας κατά την αλλαγή μπαταρίας ενώ η συσκευή
παρακολούθησης είναι ενεργοποιημένη, αλλά όχι συνδεδεμένη με την τροφοδοσία
AC. Αφαιρέστε το αφαιρούμενο πακέτο μπαταρίας όπως περιγράφεται παραπάνω
και εγκαταστήστε ένα άλλο πακέτο μπαταρίας.
Όταν η συσκευή παρακολούθησης είναι συνδεδεμένη με την τροφοδοσία AC, θα
φορτίζεται τόσο το εσωτερικό μόνιμο όσο και το εξωτερικό αφαιρούμενο πακέτο
μπαταρίας.

3.2.5.

Ενδείξεις για τις συνδέσεις μπαταρίας
και AC

Η στάθμη φόρτισης του πακέτου μπαταρίας και οι συνδέσεις τροφοδοσίας AC
πρέπει να επαληθεύονται πριν από κάθε χρήση.
Επαναφορτίστε το αφαιρούμενο πακέτο μπαταρίας όταν το ενημερωτικό μήνυμα
BATTERY LOW (ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ) εμφανιστεί στην οθόνη. Για να
επαναφορτίσετε την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή παρακολούθησης είναι
συνδεδεμένη στην τροφοδοσία δικτύου AC ή χρησιμοποιήστε τον εξωτερικό
φορτιστή μπαταρίας.
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Η ένδειξη μπαταρίας/ισχύος στην πρόσθια πλευρά της συσκευής παρακολούθησης
(

) δηλώνει την κατάσταση της μπαταρίας/ισχύος, ως εξής:
•

Η ένδειξη είναι πράσινη όταν η συσκευή παρακολούθησης είναι
συνδεδεμένη στην τροφοδοσία AC δικτύου και οι δύο μπαταρίες είναι
πλήρως φορτισμένες.

•

Η ένδειξη είναι πορτοκαλί όταν η συσκευή παρακολούθησης είναι
συνδεδεμένη στην τροφοδοσία AC δικτύου και το ένα ή και τα δύο πακέτα
μπαταρίας φορτίζονται επί του παρόντος.

•

Η ένδειξη είναι κόκκινη όταν η συσκευή παρακολούθησης είναι
συνδεδεμένη στην τροφοδοσία AC δικτύου και το ένα ή και τα δύο πακέτα
μπαταρίας δεν φορτίζονται λόγω δυσλειτουργίας.

•

Η ένδειξη είναι απενεργοποιημένη (δεν είναι φωτεινή) όταν η συσκευή
παρακολούθησης δεν είναι συνδεδεμένη στην τροφοδοσία AC.

Μια ένδειξη στην οθόνη (
) εμφανίζεται κάθε φορά που εγκαθίσταται η
αφαιρούμενη μπαταρία, η οποία αναφέρει την τρέχουσα κατάσταση της
μπαταρίας. Η ένδειξη αυτή τρεμοσβήνει όταν η στάθμη φόρτισης της
αφαιρούμενης μπαταρίας είναι χαμηλή (βλ. 3.2.3 Χρήση μπαταρίας και ρεύματος στη
σελίδα 53).
Μια ένδειξη στην οθόνη ( ) εμφανίζεται όταν η εσωτερική μπαταρία δεν είναι
φορτισμένη. Σε αυτήν την περίπτωση δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεση
αντικατάσταση της αφαιρούμενης μπαταρίας και η συσκευή πρέπει να συνδεθεί
στην τροφοδοσία AC για να φορτιστεί η εσωτερική μπαταρία. Εάν η ένδειξη
εμφανίζεται ακόμη και όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην τροφοδοσία AC, η
συσκευή χρειάζεται σέρβις. Επικοινωνήστε με την
Capnographytechnicalsupport@medtronic.com.
Για κανονική λειτουργία, πάντοτε να ελέγχετε ότι η ένδειξη μπαταρίας/ισχύος είναι
πράσινη ή πορτοκαλί κατά τη διάρκεια της χρήσης της συσκευής παρακολούθησης.
Αυτό θα διασφαλίσει ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη κατά τη διάρκεια της χρήσης
και ότι η συσκευή παρακολούθησης είναι προετοιμασμένη σε περίπτωση διακοπής
ρεύματος. Σε περίπτωση μεταφοράς του ασθενούς, η συσκευή 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.
Φορητή συσκευή αναπνευστικής παρακολούθησης Capnostream™35
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3.2.6.

Μεταχείριση του πακέτου μπαταρίας

Προσοχή:
Μη βυθίζετε το αφαιρούμενο πακέτο μπαταρίας σε νερό για να μην
προκληθεί δυσλειτουργία.

Προσοχή:
Επαναφορτίζετε το αφαιρούμενο πακέτο μπαταρίας μόνο μέσα στη
συσκευή παρακολούθησης ή στον εξωτερικό φορτιστή μπαταρίας
(βλ. 8.2 Διαθέσιμα παρελκόμενα στη σελίδα 203) προκειμένου να
αποφύγετε πιθανή θέρμανση, καύση ή ρήξη του πακέτου μπαταρίας.

3.2.7.

Φύλαξη της μπαταρίας

Η αφαιρούμενη μπαταρία πρέπει να φυλάσσεται εκτός της συσκευής. Το πακέτο
μπαταρίας διαθέτει μια αυτόματη λειτουργία αποφόρτισης. Πρέπει να ελέγχετε
περιοδικά τη στάθμη φόρτισης του πακέτου μπαταρίας. Η μπαταρία μπορεί να
φυλάσσεται ως εξής:
Το πακέτο μπαταρίας πρέπει να φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό μέρος, όχι στο
εσωτερικό της συσκευής. 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 βέλτιστη φύλαξη για μια μπαταρία που έχει αφαιρεθεί είναι σε θερμοκρασία
δωματίου. Οι μπαταρίες πρέπει να φυλάσσονται στα εξής εύρη θερμοκρασίας:
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•

Λιγότερο από 1 μήνα: -20 έως +50oC

•

1 μήνας έως 3 μήνες: -20 έως +40oC

•

3 μήνες έως 1 έτος: -20 έως +20oC
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3.2.8.

Απόρριψη της μπαταρίας

Προσοχή:
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.

3.2.9.

Εσωτερικό πακέτο μπαταρίας

Το εσωτερικό πακέτο μπαταρίας δεν είναι αφαιρούμενο και δεν πρέπει να το
χειρίζεται ο χρήστης.

3.2.10. Πλάκα στερέωσης συσκευής
παρακολούθησης
Το πίσω μέρος της συσκευής παρακολούθησης είναι σχεδιασμένο για να εφαρμόζει
σε μια τυπική πλάκα στερέωσης VESA 75 mm.

3.2.11. Λειτουργία σε μεταφορά με ελικόπτερο
Όταν εγκαθιστάτε τη συσκευή σε ένα ελικόπτερο για χρήση κατά τη μεταφορά,
λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί χρησιμοποιώντας μια βάση VESA και την πλάκα
στερέωσης της συσκευής παρακολούθησης, και να τοποθετηθεί με τέτοιον τρόπο
ώστε το κάτω μέρος της συσκευής να είναι παράλληλο με το δάπεδο του
ελικοπτέρου. Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε τέτοια θέση ώστε τα στοιχεία
ελέγχου να είναι εύκολα προσβάσιμα από τον φροντιστή, ο οποίος θα μπορεί να
βλέπει ευκρινώς την οθόνη.

3.3. Περιοδική συντήρηση
Εάν το νοσοκομείο σας διαθέτει βάση δεδομένων περιοδικής συντήρησης,
καταχωρήστε τη συσκευή παρακολούθησης σε αυτήν τη βάση δεδομένων για την
περιοδική τακτική συντήρηση και τη διαδικασία βαθμονόμησής της.
Φορητή συσκευή αναπνευστικής παρακολούθησης Capnostream™35
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Απαιτείται τακτική συντήρηση κάθε 24 μήνες, με αρχή την ημερομηνία
εγκατάστασης.
Βαθμονόμηση απαιτείται μετά από 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 που απομένουν μέχρι τη
βαθμονόμηση εμφανίζεται στην οθόνη Service (Σέρβις) της συσκευής
παρακολούθησης. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη βαθμονόμηση και
άλλες διαδικασίες συντήρησης, βλ. 6. Προληπτική συντήρηση στη σελίδα 185.
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4.

Λειτουργία
4.1. Ενεργοποίηση της συσκευής
παρακολούθησης

Αυτή η ενότητα εξηγεί πώς να ενεργοποιήσετε τη συσκευή παρακολούθησης.

Προσοχή:
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.

Προσοχή:
Για να διασφαλίσετε την ορθή λειτουργία της συσκευής
παρακολούθησης, χρησιμοποιείτε μόνο αναλώσιμα Microstream™
etCO2 και αισθητήρες SpO2 Nellcor.
Εκτελέστε τα παρακάτω βήματα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή
παρακολούθησης:
1.

Συνδέστε έναν προσαρμογέα AC στη θύρα συνδέσμου 12 V DC στη δεξιά
πλευρά της συσκευής παρακολούθησης.

2.

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στον προσαρμογέα AC.

3.

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια εξωτερική πηγή ηλεκτρικής ισχύος.

4.

Η ένδειξη μπαταρίας/ισχύος στην πρόσοψη της συσκευής παρακολούθησης
πρέπει να είναι πράσινη ή πορτοκαλί μόλις η συσκευή παρακολούθησης
συνδεθεί στο ρεύμα. Εάν χρειαστεί, η συσκευή παρακολούθησης μπορεί να
λειτουργήσει για περιορισμένο χρονικό διάστημα με ισχύ από την μπαταρία,
βλ. 3.2.3 Χρήση μπαταρίας και ρεύματος στη σελίδα 53 για λεπτομέρειες.
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5.

Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ( ) στην πρόσοψη
της συσκευής παρακολούθησης. Η συσκευή παρακολούθησης θα
ενεργοποιηθεί και η οθόνη θα ανάψει.

Προσοχή:
Εάν ένδειξη μπαταρίας/ισχύος στην πρόσοψη της συσκευής
παρακολούθησης είναι κόκκινη ή σβηστή (
), η συσκευή
παρακολούθησης λειτουργεί με ισχύ από την μπαταρία και θα
σταματήσει να λειτουργεί όταν η μπαταρία αποφορτιστεί.

Προσοχή:
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.
6.

Η προεπιλεγμένη λειτουργία για τη συσκευή είναι η λειτουργία
ενεργοποιημένου EMS, στην οποία η συσκευή παρακολούθησης είναι άμεσα
έτοιμη για παρακολούθηση, μόλις συνδεθούν μια γραμμή δειγματοληψίας
CO2 και ένας αισθητήρας SpO2.

7.

Εάν η λειτουργία EMS είναι απενεργοποιημένη στη συσκευή, η συσκευή
παρακολούθησης θα εμφανίσει το παρακάτω μήνυμα στην οθόνη όταν
ενεργοποιηθεί:

Εικόνα 16. Μήνυμα μνήμης τάσεων

8.
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Στην περίπτωση αυτή, κάντε κλικ στο No (Όχι) για να συνεχίσετε την
παρακολούθηση του ίδιου ασθενούς ή κάντε κλικ στο Yes (Ναι) αν
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παρακολουθείτε ένα νέο ασθενή και θέλετε να διαγράψετε τις πληροφορίες
που αναφέρονται στον προηγούμενο ασθενή για να μην υπάρξει σύγχυση. Η
συσκευή παρακολούθησης είναι τώρα έτοιμη να αρχίσει την παρακολούθηση,
μόλις συνδεθούν μια γραμμή δειγματοληψίας CO2 και ένας αισθητήρας SpO2.
Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία EMS,
βλ. 4.8.3 Λειτουργία EMS στη σελίδα 77.

4.2. Προετοιμασία της συσκευής
παρακολούθησης για ασθενή
Προσοχή:
Εάν οποιαδήποτε ανταπόκριση της συσκευής παρακολούθησης
φαίνεται ακατάλληλη, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Παρακαλούμε
επικοινωνήστε με το τοπικό Κέντρο Σέρβις ή με τη διεύθυνση
Capnographytechnicalsupport@medtronic.com.
Τα ακόλουθα βήματα περιγράφουν τη διαδικασία για την προετοιμασία της
συσκευής παρακολούθησης για έναν ασθενή.
1.

Συνδέστε τη γραμμή δειγματοληψίας, τον αισθητήρα SpO2 ή και τα δύο στη
συσκευή παρακολούθησης, ακολουθώντας τις οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο.
Για να συνδέσετε τη γραμμή δειγματοληψίας και τον αισθητήρα, βλ. 4.10.2
Σύνδεση FilterLine στη σελίδα 84 και 4.11.1 Σύνδεση αισθητήρα SpO2 στη
συσκευή παρακολούθησης στη σελίδα 90.

2.

Αφού συνδεθεί ο αισθητήρας SpO2 ή/και η γραμμή δειγματοληψίας στη
συσκευή παρακολούθησης, η συσκευή παρακολούθησης είναι έτοιμη για
λειτουργία.

3.

Είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε είτε τη λειτουργία καπνογραφίας (etCO2)
είτε τη λειτουργία παλμικής οξυμετρίας (SpO2) μεμονωμένα. Εάν επιθυμείτε να
χρησιμοποιήσετε μόνο τη μία λειτουργία, συνδέστε ΜΟΝΟ το εξάρτημα για τη
συγκεκριμένη λειτουργία και η συσκευή παρακολούθησης θα λειτουργεί
κανονικά.

Η συσκευή παρακολούθησης είναι σχεδιασμένη για χρήση μόνο σε έναν ασθενή
κάθε φορά.
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4.2.1.

Τύποι ασθενών

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 αρχικός προεπιλεγμένος τύπος ασθενούς στη συσκευή παρακολούθησης είναι
ADULT (ΕΝΗΛΙΚΑΣ)·αφού ο τύπος ασθενούς αλλάξει, η προεπιλογή θα είναι ο
τρέχων τύπος ασθενούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Τα χαρακτηριστικά μιας αναπνοής υπολογίζονται διαφορετικά για
τους διαφορετικούς τύπους ασθενών. Ο καθορισμός του σωστού
τύπου ασθενούς είναι επομένως πολύ σημαντικός. Εσφαλμένη
ρύθμιση θα έχει ως αποτέλεσμα ανακριβή παρακολούθηση της
αναπνοής του ασθενούς και μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα όρια
συναγερμών ή να παράγει εσφαλμένα δεδομένα IPI του ασθενούς.
Για αλλαγή του τύπου ασθενούς:
1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσθια πλευρά.

2.

Η πρώτη επιλογή στο μενού είναι η Setup>Alarm Setup (Ρύθμιση>Ρύθμιση
συναγερμού).
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3.

Στην οθόνη Setup Menu (Μενού ρύθμισης), μεταβείτε στο εικονίδιο του
τύπου ασθενούς χρησιμοποιώντας τα βέλη κατεύθυνσης και κάντε κλικ στο
Enter για να ανοίξετε το αναπτυσσόμενο μενού.

Εικόνα 17. Αναπτυσσόμενη λίστα τύπων ασθενών

4.

Χρησιμοποιώντας τα βέλη κατεύθυνσης, επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο
ασθενούς.

5.

Επιλέξτε Enter και, αν ζητηθεί, Confirm (Επιβεβαίωση), χρησιμοποιώντας το
κουμπί Enter. Εάν υπάρχει αντίφαση μεταξύ του τύπου ασθενούς και της
ηλικίας του ασθενούς, ελέγξτε τα δεδομένα του ασθενούς και κάντε τις
αλλαγές, όπως απαιτείται.

4.3. Χρήση των περιπτώσεων
ασθενών και των
αναγνωριστικών αριθμών
ασθενών
Η συσκευή παρακολούθησης μπορεί να χρησιμοποιείται σε έναν ασθενή κάθε
φορά. Συνιστάται όλοι οι ασθενείς να καταγράφονται ως περιπτώσεις ασθενών,
όπως περιγράφεται παρακάτω.
1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσθια πλευρά.

2.

Στην οθόνη Menu (Μενού), μεταβείτε και επιλέξτε Actions>Patient Admit
(Ενέργειες>Εισαγωγή ασθενούς).
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3.

Αλλάξτε τον αναγνωριστικό αριθμό ασθενούς που δημιουργείται αυτόματα (ο
οποίος περιλαμβάνει την τρέχουσα ημερομηνία σύμφωνα με τη συσκευή) σε
έναν αριθμό που θα προσδιορίζει τον ασθενή στο σύστημά σας, εάν είναι
επιθυμητό.

4.

Εισαγάγετε τα δεδομένα του ασθενούς, όπως απαιτείται. Σημειώστε ότι μια
περίπτωση ασθενούς μπορεί να ανοίξει ακόμα και αν δεν προσθέσετε
δεδομένα για τον ασθενή.

5.

Μεταβείτε και κάντε κλικ στο κουμπί Start Case (Έναρξη περίπτωσης) στα
αριστερά. Ένα παράθυρο θα σας ενημερώσει ότι ξεκίνησε μια περίπτωση, και
το κείμενο σε αυτό το κουμπί θα αλλάξει σε Stop Case (Διακοπή περίπτωσης).

6.

Για να διακόψετε μια περίπτωση που έχει ήδη ξεκινήσει, μεταβείτε στην ίδια
οθόνη και κάντε κλικ στο κουμπί Stop Case (Διακοπή περίπτωσης).

4.4. Συμβάντα 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. Τα συμβάντα προστίθενται στην
καταγραφή τάσεων ασθενούς ως εξής:
1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσθια πλευρά.

2.

Στην οθόνη Menu (Μενού), μεταβείτε και επιλέξτε Actions>Events
(Ενέργειες>Συμβάντα). Θα εμφανιστεί η οθόνη Event (Συμβάν). Βλ. Εικόνα 18.
Οθόνη Event Marking (Επισήμανση συμβάντων) στη σελίδα 65.

3.

Η λίστα Medication Event (Συμβάν φαρμακευτικής αγωγής) θα εμφανιστεί
στην κύρια οθόνη. Εάν θέλετε να προσθέσετε ένα συμβάν φαρμακευτικής
αγωγής, μεταβείτε στο αντίστοιχο συμβάν και κάντε κλικ στο Enter. Εάν
θέλετε να προσθέσετε ένα συμβάν PaCO2, ασθενούς ή παρέμβασης, μεταβείτε
στα κουμπιά PaCO2, Patient (Ασθενής) ή Intervention (Παρέμβαση) και
κάντε κλικ στο Enter. Για PaCO2, μεταβείτε και ορίστε την ημερομηνία, την
ώρα και τον αριθμό των PaCO2 χρησιμοποιώντας το κουμπί Enter. Για ένα
συμβάν ασθενούς ή παρέμβασης, μεταβείτε και επιλέξτε το επιθυμητό
συμβάν
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4.

Εάν θέλετε να προσθέσετε ένα διαφορετικό συμβάν, μεταβείτε και κάντε κλικ
στο κουμπί Text Entry (Εισαγωγή κειμένου) και προσθέστε ελεύθερο κείμενο,
έως 20 χαρακτήρων, καθώς και την ημερομηνία και ώρα αυτού του
συμβάντος. Η συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα μπορεί να είναι στο
παρελθόν.

5.

Μετά την εισαγωγή των δεδομένων του συμβάντος, κάντε κλικ στο Enter για
να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Εάν αποφασίσετε να μην εισαγάγετε τα
δεδομένα του συμβάντος, κάντε κλικ στο Back (Πίσω) ή στο Home (Αρχική)
για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

Η καταγραφή τάσεων θα συνεχιστεί όπως πριν. Η εισαγωγή ενός συμβάντος δεν
αλλάζει την κατάσταση καταγραφής τάσεων.
Εικόνα 18. Οθόνη Event Marking (Επισήμανση συμβάντων)

Οι προεπιλεγμένες επιλογές επισήμανσης συμβάντων στη συσκευή
παρακολούθησης έχουν ως εξής:
Πίνακας 3. Επισημάνσεις συμβάντων
ΦΑΡΜΑΚΟ

ΑΣΘΕΝΗΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Fentanyl

EATING (ΤΡΟΦΗ)

OXYGEN (ΟΞΥΓΟΝΟ)

Versed

DRINKING (ΠΟΤΟ)

SUCTION
(ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ)

MIDAZOLAM
(ΜΙΔΑΖΟΛΑΜΗ)

COUGHING (ΒΗΧΑΣ)

ADJ AIRWAY (ΡΥΘΜΙΣΗ
ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ)
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ΦΑΡΜΑΚΟ

ΑΣΘΕΝΗΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

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 Insufflation
(Εμφύσηση CO2)
ABG
OTHER (ΑΛΛΟ)

Νέα συμβάντα μπορούν να προστεθούν και οποιαδήποτε από αυτές τις
επισημάνσεις συμβάντων μπορεί να αλλαχθεί, χρησιμοποιώντας την επιλογή
Institutional Settings (Ρυθμίσεις νοσοκομείου). Βλ. 11.1.1 Αλλαγή των προεπιλογών
νοσοκομείου στη σελίδα 224 για περισσότερες πληροφορίες.

4.5. Ένταση συναγερμού και παλμού
και καθυστέρηση συναγερμού
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.

4.5.1.

Ένταση συναγερμού

Για να δυναμώσετε ή να χαμηλώσετε την ένταση συναγερμού, ακολουθήστε τα
παρακάτω βήματα.
1.
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2.

Μεταβείτε και επιλέξτε την οθόνη Setup>Alarm Volume (Ρύθμιση>Ένταση
συναγερμού). Κάντε κλικ στο Enter και επιλέξτε την επιθυμητή ένταση
χρησιμοποιώντας τα βέλη κατεύθυνσης. Επιλέξτε Home (Αρχική) για
επιστροφή στην αρχική οθόνη με διατήρηση των τυχόν αλλαγών που κάνατε.

3.

Εάν η συσκευή παρακολούθησης έχει στην επιλογή Alarm Volume (Ένταση
συναγερμού) την προεπιλεγμένη ρύθμιση, η καθορισμένη ένταση θα
παραμείνει ενεργή όταν η συσκευή παρακολούθησης απενεργοποιηθεί.

Άλλες επιλογές έντασης συναγερμού που μπορούν να ρυθμιστούν στις προεπιλογές
νοσοκομείου είναι οι Maximum (Μέγιστη) και Audio Off (Απενεργοποίηση ήχου).
Για την αλλαγή των ρυθμίσεων του νοσοκομείου για την ένταση συναγερμού,
βλ. 11.1.7.1 Κύριες ρυθμίσεις συσκευής παρακολούθησης στη σελίδα 241.

4.5.2.

Ένταση τόνου παλμού

Η ένταση του τόνου παλμού μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί ως
εξής:
1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσθια πλευρά.

2.

Μεταβείτε και επιλέξτε Setup>SpO2 Setup (Ρύθμιση>Ρύθμιση SpO2) στην
οθόνη Menu (Μενού).

3.

Μεταβείτε στο Pulse Tone (Τόνος παλμού) και κάντε κλικ στο Enter για να
δείτε τις επιλογές. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι Off (Απενεργοποίηση).
Μεταβείτε στο On (Ενεργοποίηση) και κάντε κλικ στο Enter για να
ενεργοποιήσετε τον τόνο παλμού.

4.

Η ενέργεια αυτή θα σας επαναφέρει στην οθόνη SpO2 Setup (Ρύθμιση SpO2).
Επιλέξτε Home (Αρχική) για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

Η ένταση του τόνου παλμού μπορεί να ρυθμιστεί ως εξής:
1.

Όταν ο τόνος παλμού έχει ενεργοποιηθεί όπως περιγράφεται παραπάνω,
κάντε κλικ στο κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσθια πλευρά.

2.

Μεταβείτε στην οθόνη Setup>Alarm Volume (Ρύθμιση>Ένταση
συναγερμού). Κάντε κλικ στο κάτω βέλος για να μεταβείτε στην ενότητα Pulse
Volume (Ένταση παλμού) της οθόνης. Κάντε κλικ στο Enter και επιλέξτε την
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επιθυμητή ένταση χρησιμοποιώντας τα βέλη κατεύθυνσης. Επιλέξτε Home
(Αρχική) για επιστροφή στην αρχική οθόνη με διατήρηση των τυχόν αλλαγών
που κάνατε.

4.5.3.

Προεπιλεγμένες επιλογές έντασης
συναγερμού

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
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.

4.5.4.

Καθυστέρηση συναγερμού

H καθυστέρηση συναγερμού μπορεί να ρυθμιστεί για όλους τους συναγερμούς
ασθενών εκτός του συναγερμού NO BREATH (ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ),
ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσθια πλευρά.

2.

Μεταβείτε και επιλέξτε Setup (Ρύθμιση) στην οθόνη Menu (Μενού) και
Service (Σέρβις) στην οθόνη System Setup (Ρύθμιση συστήματος).

3.

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης σέρβις και επιλέξτε Done (Τέλος).

4.

Μεταβείτε στο Institutional Defaults>Alarms>Alarm Delay (Προεπιλογές
νοσοκομείου>Συναγερμοί>Καθυστέρηση συναγερμού).

5.

Μεταβείτε και επιλέξτε Enter στον αντίστοιχο συναγερμό.

6.

Μεταβείτε και επιλέξτε την επιθυμητή καθυστέρηση συναγερμού. Κάντε κλικ
στο Enter.

7.

Επιλέξτε Home (Αρχική) για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

8.

Η συσκευή θα σας ζητήσει να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να τερματίσετε
τη λειτουργία της. Τερματίστε τη λειτουργία και κατόπιν επανεκκινήστε τη
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συσκευή για να διατηρηθεί η αλλαγή ρυθμίσεων που μόλις
πραγματοποιήσατε.
Εάν η SatSeconds είναι επιλεγμένη και η τιμή SatSeconds ενεργοποιήσει ένα
συναγερμό SpO2, οποιαδήποτε καθυστέρηση στην SpO2 που έχει οριστεί θα
αγνοηθεί και ο συναγερμός θα συμβεί παρά την καθυστέρηση της SpO2.

4.6. Χρήση συστήματος απαγωγής
Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρακολούθησης με αναισθητικά, οξείδιο του
αζώτου ή υψηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου, να συνδέετε την έξοδο αερίου με ένα
σύστημα απαγωγής. Η έξοδος αερίου είναι ένας σύνδεσμος αγκαθωτού τύπου που
προορίζεται για σωλήνωση εσωτερικής διαμέτρου (ID) 3/32 ιντσών.
Η έξοδος αερίου φαίνεται στην Εικόνα 3. Δεξιά όψη της συσκευής παρακολούθησης
στη σελίδα 25.

4.7. Χρήση της λειτουργίας με
απενεργοποιημένη αντλία
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.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Εάν, οποιαδήποτε στιγμή, η συσκευή παρακολούθησης εμφανίσει το
μήνυμα FilterLine Blockage (Απόφραξη Filterline), αντικαταστήστε
τη γραμμή δειγματοληψίας.
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Ρυθμίστε τη λειτουργία της αντλίας ως εξής:
1.

Η συσκευή παρακολούθησης πρέπει να παρακολουθεί τη δεδομένη στιγμή το
CO2 για να τεθεί σε λειτουργία με απενεργοποιημένη αντλία.

2.

Κάντε κλικ στο κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσθια πλευρά.

3.

Μεταβείτε και επιλέξτε Actions (Ενέργειες) στην οθόνη του μενού και Pump
Off (Απενεργοποιημένη αντλία) στην οθόνη του μενού Actions (Ενέργειες).
Κάντε κλικ στο Enter.

4.

Η συσκευή παρακολούθησης θα αναφέρει, στην περιοχή CO2 και στην
περιοχή μηνυμάτων, τον χρόνο που απομένει μέχρι να ενεργοποιηθεί πάλι η
αντλία αυτόματα.

5.

Η τυπική περίοδος απενεργοποίησης της αντλίας είναι 15 λεπτά. Η τιμή αυτή
μπορεί να αλλαχθεί στην οθόνη ρύθμισης CO2 (προσωρινά, μέχρι να
απενεργοποιηθεί η συσκευή παρακολούθησης - βλ. 4.10.4 Ρυθμιζόμενες
παράμετροι CO2 στη σελίδα 87) ή στην οθόνη Institutional Defaults
(Προεπιλογές νοσοκομείου) (μόνιμα - βλ. 11.1.1 Αλλαγή των προεπιλογών
νοσοκομείου στη σελίδα 224.)

6.

Για να επανενεργοποιήσετε την αντλία CO2 πριν παρέλθει η καθορισμένη
χρονική περίοδος, κάντε κλικ στο κουμπί μενού στην πρόσθια πλευρά και
κατόπιν μεταβείτε και επιλέξτε Pump Off for xx:xx – Exit Now
(Απενεργοποίηση αντλίας για xx:xx – Έξοδος τώρα).

7.

Για να παρατείνετε το χρονόμετρο για άλλη μία περίοδο απενεργοποίησης της
αντλίας, πέραν της τρέχουσας περιόδου, κάντε κλικ στο κουμπί μενού στην
πρόσθια πλευρά και κατόπιν μεταβείτε και επιλέξτε Extend Timer (Παράταση
χρονομέτρου). Το κουμπί θα ξεκινήσει άλλη μία περίοδο απενεργοποίησης
της αντλίας με διάρκεια ίδια με εκείνη της καθορισμένης περιόδου
απενεργοποίησης της αντλίας.

Για όσο διάστημα η αντλία είναι απενεργοποιημένη, το CO2 δεν παρακολουθείται
και δεν εμφανίζεται κυματομορφή αναπνοής και αριθμητικές τιμές etCO2 ή
αναπνευστικού ρυθμού. Η παρακολούθηση SpO2 και ρυθμού παλμού συνεχίζεται.
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4.8. Πρόσθετες λειτουργίες
παρακολούθησης
4.8.1.

Λειτουργία επίδειξης

Αποκτήστε πρόσβαση στη λειτουργία επίδειξης ως εξής:
1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσθια πλευρά.

2.

Μεταβείτε και επιλέξτε Setup (Ρύθμιση) στην οθόνη Menu (Μενού) και
Service (Σέρβις) στην οθόνη Setup Menu (Μενού ρύθμισης).

3.

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης σέρβις και επιλέξτε Done (Τέλος).

4.

Μεταβείτε και επιλέξτε Demo Mode (Λειτουργία επίδειξης). Μεταβείτε και
επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή τύπου ασθενούς για τη λειτουργία επίδειξης.
Κάντε κλικ στο Enter.

5.

Μετά από μια σύντομη περίοδο αναμονής, η συσκευή παρακολούθησης θα
μεταβεί στη λειτουργία επίδειξης. Ένα μήνυμα στην οθόνη, το οποίο δηλώνει
τη λειτουργία επίδειξης, εμφανίζεται στην πάνω δεξιά γωνία, δίπλα στην ώρα
και την ημερομηνία, με μαύρο κείμενο σε κίτρινο φόντο.

6.

Για έξοδο από τη λειτουργία επίδειξης, απενεργοποιήστε τη συσκευή
παρακολούθησης. Όταν η συσκευή παρακολούθησης επανεκκινηθεί, δεν θα
είναι πλέον σε λειτουργία επίδειξης.

Σημείωση:
Δεν εκτελούνται παρακολουθήσεις ασθενών ενώ η συσκευή
παρακολούθησης βρίσκεται σε λειτουργία επίδειξης, ακόμη και αν
μια γραμμή δειγματοληψίας και ένας αισθητήρας έχουν συνδεθεί
στη συσκευή παρακολούθησης. Για να επιστρέψετε στην
παρακολούθηση, απενεργοποιήστε τη συσκευή παρακολούθησης
και επανεκκινήστε την.
Όταν μια συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία επίδειξης, τα δεδομένα τάσεων στη
συσκευή δεν διαγράφονται. Ωστόσο, αν τα δεδομένα τάσεων προβάλλονται ενώ η
συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία επίδειξης, τα δεδομένα τάσεων που εμφανίζονται
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θα είναι τα δεδομένα επίδειξης. Όταν η συσκευή απενεργοποιηθεί και
ενεργοποιηθεί ξανά, η συσκευή θα εμφανίσει τα δεδομένα τάσεων του
προηγούμενου ασθενούς, εάν ο χρήστης δεν τα έχει διαγράψει (επιλέγοντας Yes
(Ναι) όταν η συσκευή ρωτήσει αν πρέπει να διαγράψει τα δεδομένα τάσεων). Για το
χρονικό διάστημα κατά το οποίο η λειτουργία επίδειξης προβαλλόταν στην οθόνη,
δεν θα υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, καθώς δεν καταγράφονται δεδομένα ενώ η
συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία επίδειξης.

4.8.2.

Λειτουργία αναμονής παραμέτρων

Υπάρχει μια επιλογή να τίθεται η συσκευή παρακολούθησης σε ξεχωριστή
λειτουργία αναμονής παραμέτρων για καπνογραφία και για παλμική οξυμετρία.
Μόλις ενεργοποιηθεί αυτή η δυνατότητα, ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει την
αναμονή παραμέτρων, όπως απαιτείται. Σκοπός αυτής της επιλογής είναι να
επιτρέπει σε μια συσκευή παρακολούθησης να εκδηλώνει συναγερμό όταν μια
γραμμή δειγματοληψίας/αισθητήρας αποσυνδεθεί από τη συσκευή
παρακολούθησης, αλλά ο χρήστης να μπορεί να απενεργοποιεί αυτήν την επιλογή
όπως επιθυμεί.
Κατά προεπιλογή, η λειτουργία αναμονής παραμέτρων είναι απενεργοποιημένη.
Στον τυπικό τρόπο λειτουργίας (όταν η λειτουργία αναμονής παραμέτρων δεν είναι
ενεργοποιημένη), η αφαίρεση μιας γραμμής δειγματοληψίας ή ενός αισθητήρα
SpO2 / καλωδίου επέκτασης από τη συσκευή παρακολούθησης θα προκαλέσει την
εμφάνιση ενός μηνύματος στην οθόνη [FilterLine Disconnected (FilterLine
αποσυνδέθηκε) ή SpO2 Sensor Disconnected (Αισθητήρας SpO2 αποσυνδέθηκε),
όπως αρμόζει] 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.
Όταν η λειτουργία αναμονής παραμέτρων είναι ενεργοποιημένη, αφού μια γραμμή
δειγματοληψίας (FilterLine) συνδεθεί και στη συνέχεια αφαιρεθεί από τη συσκευή
παρακολούθησης, θα ηχήσει ένας συναγερμός μεσαίας προτεραιότητας FilterLine
Disconnected (FilterLine αποσυνδέθηκε). Ομοίως, αφού ένας αισθητήρας παλμικής
οξυμετρίας/καλώδιο επέκτασης συνδεθεί και στη συνέχεια αποσυνδεθεί από τη
συσκευή, παρακολούθησης, θα ηχήσει ένας συναγερμός μεσαίας προτεραιότητας
SpO2 Sensor Disconnected (Αισθητήρας SpO2 αποσυνδέθηκε). Ο σκοπός αυτού
του συναγερμού είναι να αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη αποσύνδεση μιας
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γραμμής δειγματοληψίας/ενός αισθητήρα SpO2 από τη συσκευή παρακολούθησης,
ίσως από τους ασθενείς ή τους 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 ως εξής:
1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσθια πλευρά.

2.

Μεταβείτε και επιλέξτε Setup (Ρύθμιση) στην οθόνη Menu (Μενού) και
Service (Σέρβις) στην οθόνη Setup Menu (Μενού ρύθμισης).

3.

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης σέρβις και επιλέξτε Done (Τέλος).

4.

Επιλέξτε Institutional Defaults>Monitor (Προεπιλογές νοσοκομείου>
Συσκευή παρακολούθησης).

5.

Μεταβείτε στη λειτουργία αναμονής παραμέτρων και κάντε κλικ στο Enter.
Ρυθμίστε τη λειτουργία αναμονής παραμέτρων σε Enabled (Ενεργοποιημένη)
και κάντε κλικ στο Enter.

6.

Επιλέξτε Home (Αρχική) για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Η συσκευή
θα σας ζητήσει να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να τερματίσετε τη
λειτουργία της - κάντε το.

Αφού η λειτουργία αναμονής παραμέτρων ενεργοποιηθεί, μπορεί να καταστεί
ενεργή ως εξής:
1.

Αφαιρέστε τη γραμμή δειγματοληψίας ή/και τον αισθητήρα SpO2 από τη
συσκευή παρακολούθησης ή αφαιρέστε τον αισθητήρα SpO2 από τον ασθενή.

2.

Πατήστε το πλήκτρο σίγασης συναγερμού στην πρόσοψη της συσκευής
παρακολούθησης (
) για διάστημα μεγαλύτερο των δύο δευτερολέπτων
για να μεταβείτε στη λειτουργία αναμονής παραμέτρων.

3.

Η οθόνη θα εκπέμψει το ηχητικό σήμα (μπιπ) του μοτίβου αναμονής όταν η
συσκευή παρακολούθησης τεθεί με επιτυχία στη λειτουργία αναμονής
παραμέτρων, και η οθόνη της συσκευής παρακολούθησης θα δείξει τα
ακόλουθα μηνύματα στις περιοχές κυματομορφής (και στις περιοχές
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μηνυμάτων, σε εναλλαγή με άλλα συναφή μηνύματα): CO2 Standby (Αναμονή
CO2), SpO2 Standby (Αναμονή SpO2).
Εάν μια γραμμή δειγματοληψίας CO2 είναι συνδεδεμένη στη συσκευή
παρακολούθησης, η λειτουργία αναμονής παραμέτρων για CO2 δεν θα ανοίξει
ακόμη και αν το πλήκτρο σίγασης συναγερμού πατηθεί, όπως απαιτείται. Ομοίως,
αν ένας αισθητήρας SpO2 είναι συνδεδεμένος στη συσκευή παρακολούθησης και σε
έναν ασθενή, η λειτουργία αναμονής παραμέτρων για SpO2 δεν θα ανοίξει ακόμη
και αν το πλήκτρο σίγασης συναγερμού πατηθεί, όπως απαιτείται. Με αυτόν τον
τρόπο αποτρέπεται η είσοδος σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, όταν ένας ασθενής
βρίσκεται υπό παρακολούθηση. Το πάτημα του πλήκτρου σίγασης συναγερμού θα
ξεκινήσει επομένως τη λειτουργία αναμονής παραμέτρων για τα CO2 και SpO2 αν
είναι αποσυνδεδεμένα και τα δύο, ή για το ένα εάν είναι αποσυνδεδεμένο μόνο το
ένα.
Παρακαλούμε προσέξτε τα ακόλουθα:
•

Θα συμβεί αυτόματη έξοδος από την αναμονή CO2 όταν μια γραμμή
δειγματοληψίας CO2 συνδεθεί στη συσκευή παρακολούθησης.

•

Θα συμβεί αυτόματη έξοδος από την αναμονή SpO2 όταν ένας αισθητήρας
SpO2 συνδεθεί στη συσκευή παρακολούθησης και σε έναν ασθενή.

Επομένως, εάν ο χρήστης δεν γνωρίζει ότι η συσκευή παρακολούθησης βρίσκεται
στη λειτουργία αναμονής παραμέτρων, απλά και μόνο η επανασύνδεση μιας
γραμμής δειγματοληψίας στη συσκευή παρακολούθησης ή ενός αισθητήρα SpO2
στον ασθενή θα προκαλέσει έξοδο της συσκευής παρακολούθησης από τη
λειτουργία αναμονής παραμέτρων και συνέχιση της παρακολούθησης.
Κατά τη λειτουργία αναμονής, η τρέχουσα τιμή οποιασδήποτε παραμέτρου στην
αναμονή θα εμφανίζεται ως διπλή παύλα στη σχετική περιοχή στην αρχική οθόνη.
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Πίνακας 4. Μήνυμα και κατάσταση συναγερμού κατά τη διάρκεια διαφορετικών
περιπτώσεων αναμονής παραμέτρων
Χαρακτηριστικό

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 στην
οθόνη FilterLine
Disconnected
(Filterline
αποσυνδέθηκε)
(από τη συσκευή
παρακολούθησης) /
Μήνυμα στην
οθόνη SpO2 Sensor
Disconnected
(Αισθητήρας SpO2
αποσυνδέθηκε)
(από τη συσκευή
παρακολούθησης)

Ναι

Ναι

Ναι

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

Όχι

Ναι

Όχι
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Χαρακτηριστικό

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

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

Ναι

Ναι

Όχι

Μήνυμα στην
οθόνη 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)
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Χαρακτηριστικό

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
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)

4.8.3.

Λειτουργία EMS

Η συσκευή παρακολούθησης παρέχει μια επιλογή για να δημιουργήσετε ένα
διαφορετικό σύνολο εργοστασιακών προεπιλογών, για χρήση της συσκευής
παρακολούθησης στο περιβάλλον EMS.
Όταν η λειτουργία EMS είναι ενεργοποιημένη, θα συμβούν οι παρακάτω αλλαγές
στη λειτουργία της συσκευής παρακολούθησης:
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•

Μετά την ενεργοποίηση, η συσκευή παρακολούθησης ανοίγει αμέσως την
αρχική οθόνη, χωρίς μηνύματα στην οθόνη.

Κατά προεπιλογή, η λειτουργία EMS είναι ενεργοποιημένη.
Απενεργοποιήστε τη λειτουργία EMS ως εξής:
1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσθια πλευρά.

2.

Μεταβείτε και επιλέξτε Setup (Ρύθμιση) στην οθόνη Menu (Μενού) και
Service (Σέρβις) στην οθόνη Setup Menu (Μενού ρύθμισης).

3.

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης σέρβις και επιλέξτε Done (Τέλος). Επιλέξτε
Institutional Defaults>Monitor>Factory Defaults (Προεπιλογές
νοσοκομείου>Συσκευή παρακολούθησης>Εργοστασιακές προεπιλογές).

4.

Μεταβείτε στο EMS Mode (Λειτουργία EMS) και κάντε κλικ στο Enter.

5.

Ρυθμίστε τη λειτουργία EMS σε Disabled (Απενεργοποιημένη) και κάντε κλικ
στο Enter.

6.

Επιλέξτε Home (Αρχική) για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Η συσκευή
θα σας ζητήσει να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να τερματίσετε τη
λειτουργία της - κάντε το.

7.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία EMS, εκτελέστε τα βήματα 1, 2, 3, 4 και
5 παραπάνω. Ρυθμίστε τη λειτουργία EMS σε Enabled (Ενεργοποιημένη) και
κάντε κλικ στο Enter.

8.

Επιλέξτε Home (Αρχική) για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Η συσκευή
θα σας ζητήσει να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να τερματίσετε τη
λειτουργία της - κάντε το.

Όλες οι προεπιλογές νοσοκομείου που θα ρυθμιστούν όταν η συσκευή
παρακολούθησης έχει ενεργοποιημένη τη λειτουργία EMS θα παραμένουν σε ισχύ
για όσο διάστημα η συσκευή παρακολούθησης βρίσκεται σε λειτουργία EMS. Όταν
η λειτουργία EMS απενεργοποιηθεί στη συσκευή παρακολούθησης, ως
προεπιλογές θα παραμείνουν οι εργοστασιακές προεπιλογές (αν δεν έγιναν
αλλαγές στις προεπιλογές νοσοκομείου όταν η λειτουργία EMS ήταν
απενεργοποιημένη) ή οι προεπιλογές που ορίστηκαν όταν η λειτουργία EMS ήταν
απενεργοποιημένη στη συσκευή παρακολούθησης.
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Ομοίως, αν γίνουν αλλαγές στις προεπιλογές όταν η λειτουργία EMS είναι
απενεργοποιημένη στη συσκευή παρακολούθησης, οι αλλαγές αυτές δεν θα
ισχύουν όταν η συσκευή παρακολούθησης βρίσκεται σε λειτουργία EMS. Έτσι, αν
είναι επιθυμητό, ένα νοσοκομείο μπορεί να διατηρεί δύο ομάδες προεπιλογών
νοσοκομείου: μία για τη λειτουργία EMS και μία για τις περιόδους κατά τις οποίες η
λειτουργία EMS είναι απενεργοποιημένη.

4.8.4.

Σήμα υπενθύμισης

Όταν η συσκευή παρακολούθησης έχει ρυθμιστεί στο Audio Off (Μόνιμη σίγαση
των συναγερμών), ένα σήμα υπενθύμισης, το οποίο είναι ένα μονό ηχητικό σήμα
(μπιπ), μπορεί να παρέχεται κάθε δύο λεπτά για να δηλώνει ότι η συσκευή
παρακολούθησης είναι σε κατάσταση μόνιμης σίγασης συναγερμών.
Κατά προεπιλογή, αυτό το σήμα υπενθύμισης είναι Disabled (Απενεργοποιημένο).
Ενεργοποιήστε το σήμα υπενθύμισης ως εξής:
1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσθια πλευρά.

2.

Μεταβείτε και επιλέξτε Setup (Ρύθμιση) στην οθόνη Menu (Μενού) και
Service (Σέρβις) στην οθόνη Setup Menu (Μενού ρύθμισης).

3.

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης σέρβις και επιλέξτε Done (Τέλος).

4.

Επιλέξτε Institutional Defaults>Monitor (Προεπιλογές νοσοκομείου>
Συσκευή παρακολούθησης).

5.

Μεταβείτε στο Reminder Signal (Σήμα υπενθύμισης) και κάντε κλικ στο
Enter. Ρυθμίστε το σήμα υπενθύμισης σε Enabled (Ενεργοποιημένο) και
κάντε κλικ στο Enter.

6.

Επιλέξτε Home (Αρχική) για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Η συσκευή
θα σας ζητήσει να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να τερματίσετε τη
λειτουργία της - κάντε το.

7.

Όταν επανεκκινηθεί η συσκευή, το σήμα υπενθύμισης θα είναι
ενεργοποιημένο.
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4.9. Διάγραμμα αναφοράς μενού
οθόνης συσκευής
παρακολούθησης
Το παρακάτω διάγραμμα εμφανίζει τις διαδρομές ροής μενού για την πλοήγηση
στις διαφορετικές οθόνες της συσκευής παρακολούθησης.
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Εικόνα 19. Ροή μενού συσκευής παρακολούθησης
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4.10. Καπνογραφία με τη συσκευή
παρακολούθησης
4.10.1. Αναλώσιμα EtCO2 Microstream™

Προσοχή:
Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες χρήσης των
αναλώσιμων etCO2 Microstream™.

Προσοχή:
Για να εξασφαλίσετε την ορθή λειτουργία της συσκευής
παρακολούθησης, χρησιμοποιείτε μόνο αναλώσιμα etCO2
Microstream™.

Προσοχή:
Τα αναλώσιμα etCO2 Microstream™ είναι σχεδιασμένα για χρήση σε
έναν μόνο ασθενή και δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται.
Μην επιχειρήσετε να καθαρίσετε, να απολυμάνετε ή να φυσήξετε τη
γραμμή δειγματοληψίας διότι μπορεί να προξενήσετε ζημιά στη
συσκευή παρακολούθησης.

Προσοχή:
Η απόρριψη των αναλώσιμων etCO2 Microstream™ πρέπει να
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας
ή τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη
μολυσματικών ιατρικών αποβλήτων.

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.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Εάν εισέλθει υπερβολική υγρασία στη γραμμή δειγματοληψίας (δηλ.
από υγρασία του περιβάλλοντος ή αναπνοή ασυνήθιστα υγρού
αέρα), το μήνυμα Clearing FilterLine (Εκκένωση FilterLine) θα
εμφανιστεί στην περιοχή μηνυμάτων της συσκευής
παρακολούθησης. Εάν η γραμμή δειγματοληψίας (FilterLine) δεν
μπορεί να εκκενωθεί, το μήνυμα FilterLine Blockage (Απόφραξη
FilterLine) θα εμφανιστεί στο τμήμα εμφάνισης κυματομορφών CO2
στην αρχική οθόνη και στην περιοχή μηνυμάτων της συσκευής
παρακολούθησης. (Εάν δεν υπάρχει εμφάνιση κυματομορφών, το
μήνυμα θα εμφανιστεί μόνο στην περιοχή μηνυμάτων.)
Αντικαταστήστε τη γραμμή δειγματοληψίας μόλις εμφανιστεί το
μήνυμα FilterLine Blockage (Απόφραξη FilterLine).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Η γραμμή δειγματοληψίας 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 τη χρήση λέιζερ,
ηλεκτροχειρουργικών συσκευών ή υψηλής θερμοκρασίας, να είστε
προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις συσκευές ώστε να μη
συμβεί ανάφλεξη στη γραμμή δειγματοληψίας ή στα παρακείμενα
χειρουργικά σεντόνια.

Σημείωση:
Κατά τη σύνδεση μιας γραμμής δειγματοληψίας στη συσκευή
παρακολούθησης, βιδώστε το σύνδεσμο της γραμμής
δειγματοληψίας δεξιόστροφα μέσα στη θύρα CO2 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.
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Τα αναλώσιμα etCO2 Microstream™ διατίθενται σε διάφορες παραλλαγές, ανάλογα
με το μέγεθος και τον τύπο του ασθενούς και άλλους παράγοντες. Τα ακόλουθα
θέματα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή του κατάλληλου
αναλώσιμου για έναν ασθενή.
•

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

Ένας κατάλογος των αναλωσίμων etCO2 Microstream™ παρέχεται στην ενότητα 8.1
Αναλώσιμα EtCO2 Microstream στη σελίδα 201. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τα FilterLine της Microstream ή τις πρόσθετες επιλογές μεγέθους και
συσκευασίας για αυτά τα προϊόντα, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή
επισκεφθείτε τη διεύθυνση
http://www.covidien.com/rms/pages.aspx?page=OurBrands/Microstream.
Επιλέξτε την κατάλληλη γραμμή δειγματοληψίας και συνδέστε την στη συσκευή
παρακολούθησης πριν την εφαρμόσετε στον αεραγωγό του ασθενούς. Φροντίστε
να ακολουθήσετε τις Οδηγίες χρήσης των αναλώσιμων etCO2 Microstream™ για
ορθή σύνδεση.

Σημείωση:
Ο γενικός όρος FilterLine ή γραμμή δειγματοληψίας, ο οποίος
χρησιμοποιείται στο παρόν εγχειρίδιο, είναι ισοδύναμος με
οποιοδήποτε από τα αναλώσιμα etCO2 Microstream™.

4.10.2. Σύνδεση FilterLine
Πριν από την παρακολούθηση ενός ασθενούς με καπνογραφία, πρέπει να συνδεθεί
η κατάλληλη γραμμή δειγματοληψίας (FilterLine)στη συσκευή παρακολούθησης
και στον ασθενή.
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Συνδέστε τη γραμμή δειγματοληψίας ως εξής:
1.

Ανοίξτε σύροντας το κάλυμμα του συνδέσμου εισόδου της γραμμής
δειγματοληψίας και συνδέστε την κατάλληλη γραμμή δειγματοληψίας.
Βιδώστε τον σύνδεσμο της γραμμής δειγματοληψίας στη συσκευή
παρακολούθησης δεξιόστροφα μέχρι να μην μπορεί να περιστραφεί πλέον.

2.

Συνδέστε τη γραμμή δειγματοληψίας στον ασθενή όπως περιγράφεται στις
Οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τη γραμμή δειγματοληψίας.

3.

Όταν συνδεθεί η γραμμή δειγματοληψίας, η συσκευή παρακολούθησης θα
αρχίσει αμέσως να αναζητεί αναπνοές, αλλά δεν θα υποδείξει κατάσταση No
Breath (Απουσία αναπνοής) πριν λάβουν χώρα έγκυρες αναπνοές.

4.10.3. Δεδομένα CO2 που εμφανίζονται από
τη συσκευή παρακολούθησης
Η παρακολούθηση EtCO2 είναι διαθέσιμη για ενήλικους, παιδιατρικούς (όλες οι
κατηγορίες) και νεογνικούς ασθενείς.
Η αρχική οθόνη της συσκευής παρακολούθησης εμφανίζει δεδομένα CO2 σε
πραγματικό χρόνο. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα περιλαμβάνουν:
•

Τιμές etCO2 σε πραγματικό χρόνο μαζί με την επιλεγμένη μονάδα (για τις
διαθέσιμες μονάδες, βλ. 10.6 Καπνογραφία Microstream™ στη σελίδα 211)

•

Αναπνευστικός ρυθμός (RR) σε αναπνοές ανά λεπτό, όπως προκύπτει από
την καπνογραφία

•

Κυματομορφή CO2 (σε ορισμένες οθόνες)
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Εικόνα 20. Δεδομένα CO2 στη συσκευή παρακολούθησης
1

Ένδειξη

Λειτουργία

1

Κυματομορφή CO2

2

Τιμή EtCO2

3

Τιμή αναπνευστικού ρυθμού

2

3

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. 4.15 Τάσεις στη σελίδα 142.
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. Για το τμήμα CO2 της αρχικής οθόνης αριθμητικών τιμών,
βλ. Εικόνα 7. Αρχική οθόνη αρ. 3 στη σελίδα 31. Για άλλους τύπους αρχικής οθόνης,
βλ. 2.3.5 Επιλογές οθόνης παρακολούθησης στη σελίδα 28.
Για όλους τους τύπους ασθενών, η αριθμητική τιμή etCO2 που εμφανίζεται στην
οθόνη είναι η μέγιστη τιμή του CO2 κατά τα τελευταία 20 δευτερόλεπτα,
ενημερωμένη μία φορά ανά δευτερόλεπτο. Ένα συναγερμός etCO2 θα εκδηλώνεται
με βάση την τιμή etCO2 που εμφανίζεται στην οθόνη.
Σε περιβάλλοντα που βρίσκονται σε υψηλό υψόμετρο, οι τιμές etCO2 ενδέχεται να
είναι χαμηλότερες από τις τιμές που παρατηρούνται στο επίπεδο της θάλασσας,
σύμφωνα με το νόμο των μερικών πιέσεων του Dalton. Όταν χρησιμοποιείτε τη
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συσκευή παρακολούθησης σε περιβάλλοντα που βρίσκονται σε υψηλό υψόμετρο,
καλό θα είναι να προσαρμόζετε ανάλογα τις ρυθμίσεις των συναγερμών etCO2.
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).

4.10.4. Ρυθμιζόμενες παράμετροι CO2
Η συσκευή παρακολούθησης παρέχει την επιλογή της προσαρμογής ορισμένων
ρυθμίσεων παραμέτρων που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση CO2 έτσι ώστε να
ταιριάζουν στους ασθενείς σας, τις απαιτήσεις του νοσοκομείου σας ή άλλες
ανάγκες. Για να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις σε προσωρινή βάση, μέχρι να
απενεργοποιηθεί η συσκευή παρακολούθησης, ακολουθήστε τη διαδικασία
παρακάτω. Για να καθορίσετε τις αλλαγές ως προεπιλογές νοσοκομείου έτσι ώστε
οι ρυθμίσεις να παραμείνουν σε ισχύ ακόμα και μετά την απενεργοποίηση της
συσκευής παρακολούθησης, βλ. 11.1.1 Αλλαγή των προεπιλογών νοσοκομείου στη
σελίδα 224.
Εικόνα 21. Οθόνη CO2 Setup (Ρύθμιση CO2)

Οι ρυθμίσεις των παραμέτρων CO2 μπορούν να αλλάξουν ως εξής:
1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσθια πλευρά.
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2.

Μεταβείτε και επιλέξτε Setup (Ρύθμιση) στην οθόνη Menu (Μενού) και CO2
Setup (Ρύθμιση CO2) στην οθόνη Setup Menu (Μενού ρύθμισης). Κάντε κλικ
στο Enter.

3.

Μεταβείτε στην επιθυμητή παράμετρο και κάντε κλικ στο Enter. Επιλέξτε την
επιθυμητή τιμή και κάντε κλικ στο Enter για να επιστρέψετε στην οθόνη CO2
Setup (Ρύθμιση CO2). Επιλέξτε Home (Αρχική) για να επιστρέψετε στην αρχική
οθόνη.

4.

Για να κάνετε αλλαγές στην κυματομορφή CO2, επιλέξτε CO2 Waveform
Setup (Ρύθμιση κυματομορφής CO2) στην οθόνη Setup Menu (Μενού
ρύθμισης). Κάντε κλικ στο Enter.

5.

Σε κάθε περίπτωση, μεταβείτε στην επιθυμητή παράμετρο και κάντε κλικ στο
Enter. Επιλέξτε την επιθυμητή τιμή και κάντε κλικ στο Enter για να
επιστρέψετε στην οθόνη CO2 Setup (Ρύθμιση CO2). Επιλέξτε Home (Αρχική)
για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

6.

Για μόνιμες αλλαγές σε αυτές τις παραμέτρους, αλλάξτε τις παραμέτρους στις
προεπιλογές νοσοκομείου. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. 11.1.1 Αλλαγή
των προεπιλογών νοσοκομείου στη σελίδα 224.

Πίνακας 5. Παράμετροι CO2
Παράμετρος

Επιλογές

Εργοστασιακή
προεπιλογή

BTPS*

On (Ενεργοποίηση),
Off
(Απενεργοποίηση)

On (Ενεργοποίηση)

PumpOff Timeout (min) [(Λήξη
χρόνου απενεργοποίησης αντλίας)
(λεπτά)]

5, 10, 15, 30

15

EtCO2 Trend Display Scale (mmHg)
[(Κλίμακα EtCO2 για προβολή
τάσεων) (mmHg)]

50, 100, 150

50

RR Trend Display Scale (bpm)
[(Κλίμακα RR για προβολή τάσεων)
(bpm)]

50, 100, 150

50

A/hr Visual Alert Level (Επίπεδο
οπτικής ειδοποίησης A/hr)

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
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τη διάρκεια όλων των διαδικασιών μέτρησης. Η συσκευή παρακολούθησης 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.

Πίνακας 6. Παράμετροι ρύθμισης κυματομορφών CO2
Παράμετρος

Επιλογές

Εργοστασιακή
προεπιλογή

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

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

6,3

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

20, 60, 120, 150, Auto
(Αυτόματο)

60

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

4.10.5. Παρακολούθηση CO2 κατά τη διάρκεια
σάρωσης MRI

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Κατά τη σάρωση απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (MRI) μη
χρησιμοποιείτε το Σετ FilterLine H για Βρέφη/Νεογνά ή το Σετ
VitaLine H για Βρέφη/Νεογνά. Η χρήση του Σετ FilterLine H για
Βρέφη/Νεογνά κατά τη σάρωση MRI μπορεί να προκαλέσει θόρυβο
καταγραφής στην απεικόνιση MRI.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
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 συνδέοντας το FilterLine XL, για την παροχή
εκτεταμένου μήκους.
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Προσοχή:
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. 8.1 Αναλώσιμα EtCO2 Microstream στη σελίδα 201.
Μη επεμβατική παρακολούθηση etCO2 κατά τη διάρκεια διεξαγωγής απεικόνισης
μαγνητικού συντονισμού (MRI) μπορεί να επιτευχθεί με τη συσκευή
παρακολούθησης, ένα FilterLine XL και μια κατάλληλη γραμμή δειγματοληψίας CO2
Η συσκευή παρακολούθησης μπορεί να χρησιμοποιείται κατά τη σάρωση MRI ως
εξής:
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.

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.

4.11. Παλμική οξυμετρία με τη
συσκευή παρακολούθησης
4.11.1. Σύνδεση αισθητήρα SpO2 στη συσκευή
παρακολούθησης
Πριν από την παρακολούθηση ενός ασθενούς με παλμική οξυμετρία, πρέπει να
συνδεθεί ο κατάλληλος αισθητήρας SpO2 στη συσκευή παρακολούθησης και στον
ασθενή.
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Η σύνδεση του αισθητήρα SpO2 πραγματοποιείται ως εξής:
1.

Συνδέστε το καλώδιο επέκτασης SpO2 σταθερά στη θύρα αισθητήρα SpO2 της
συσκευής παρακολούθησης, στην αριστερή πλευρά της συσκευής
παρακολούθησης, και στη συνέχεια συνδέστε τον κατάλληλο αισθητήρα SpO2
Nellcor 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 SpO2 Sensor Not On Patient (Δεν
υπάρχει αισθητήρας SpO2 στον ασθενή) 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.

4.

Για να αρχίσετε την παρακολούθηση, τοποθετήστε τον αισθητήρα στον
ασθενή, όπως περιγράφεται στις Οδηγίες Χρήσης του αισθητήρα.

4.11.2. Αισθητήρες SpO2 Nellcor

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες χρήσης του
αισθητήρα, συμπεριλαμβανομένων όλων των προειδοποιήσεων,
επισημάνσεων προσοχής και οδηγιών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας — Μη βυθίζετε σε υγρό και μη βρέχετε
τον αισθητήρα.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Μη χρησιμοποιείτε ένα σύστημα παρακολούθησης, αισθητήρα,
καλώδιο ή σύνδεσμο με ενδείξεις ζημιάς. Διακόψτε τη λειτουργία
εξοπλισμού που έχει υποστεί ζημιά προκειμένου να επιθεωρηθεί από
εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένους αισθητήρες ή καλώδια
διασύνδεσης. Μη χρησιμοποιείτε αισθητήρες με ακάλυπτα οπτικά
εξαρτήματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Μην ψεκάζετε και μη χύνετε οποιοδήποτε υγρό πάνω στη συσκευή
παρακολούθησης, στα παρελκόμενα, στους συνδέσμους, στους
διακόπτες ή στα ανοίγματα του περιβλήματος, διότι μπορεί να
προκληθούν ζημιές στη συσκευή παρακολούθησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Χρησιμοποιείτε μόνο αισθητήρες και καλώδια διασύνδεσης που
έχουν εγκριθεί από την Covidien κατά τη σύνδεση με τη θύρα του
αισθητήρα. Η σύνδεση οποιουδήποτε άλλου καλωδίου ή αισθητήρα
επηρεάζει την ακρίβεια των δεδομένων του αισθητήρα, γεγονός που
μπορεί να έχει αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα. Επιβεβαιώστε
τη συμβατότητα του ανιχνευτή, του καλωδίου και της συσκευής
παρακολούθησης παλμικής οξυμετρίας πριν από τη χρήση, για να
εξασφαλιστεί η ακρίβεια και η ασφαλής χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Με τη συσκευή παρακολούθησης, χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια
διασύνδεσης που έχουν εγκριθεί από την Covidien. Η χρήση άλλου
καλωδίου διασύνδεσης ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην
απόδοση. Μη συνδέετε στη θύρα του αισθητήρα κανένα καλώδιο
που προορίζεται για χρήση με υπολογιστή.

92

Φορητή συσκευή αναπνευστικής παρακολούθησης Capnostream™35

Παλμική οξυμετρία με τη συσκευή παρακολούθησης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού
(MRI) αποσυνδέστε τη συσκευή παρακολούθησης και τον αισθητήρα
από τον ασθενή. Αντικείμενα που περιέχουν μέταλλο μπορεί να
γίνουν επικίνδυνα βλήματα όταν υποβληθούν στα ισχυρά μαγνητικά
πεδία που δημιουργούνται από τον εξοπλισμό MRI. Επίσης, τα
επαγόμενα ρεύματα ενδέχεται να προκαλέσουν εγκαύματα.

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, εφαρμόζετε
συμπληρωματική ταινία ή αφήνετε τον αισθητήρα πάρα πολλή ώρα
σε μία θέση. Εάν το δέρμα κάτω από τον αισθητήρα ερεθιστεί,
αλλάξτε τη θέση του αισθητήρα.

Προσοχή:
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 αισθητήρες που χρησιμοποιούνται με αυτήν τη συσκευή παρακολούθησης
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.

4.11.3. Επιλογή αισθητήρα 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.
Χρησιμοποιήστε τις Οδηγίες χρήσης του προτεινόμενου αισθητήρα για να
καθοδηγηθείτε στην επιλογή αισθητήρα ή επικοινωνήστε με την Covidien ή με τον
τοπικό αντιπρόσωπο της Covidien. Βλ. Πίνακας 7. Μοντέλα αισθητήρων SpO2 Nellcor
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και βάρη ασθενών στη σελίδα 94. Πληροφορίες για το μήκος του αισθητήρα
περιλαμβάνονται στις Οδηγίες χρήσης του κάθε αισθητήρα.
Το καλώδιο διασύνδεσης Nellcor™ (DOC-10, 10 ft/3m ή DEC-4, 4 ft/1,2m) συνδέει το
σύστημα παρακολούθησης με τον αισθητήρα Nellcor™. Μη συνδέετε οποιοδήποτε
καλώδιο που προορίζεται για χρήση με υπολογιστή στη θύρα του αισθητήρα.
Χρησιμοποιείτε μόνο αισθητήρες και καλώδια διασύνδεσης που έχουν εγκριθεί από
την Covidien κατά τη σύνδεση με τη θύρα του αισθητήρα.
Πίνακας 7. Μοντέλα αισθητήρων SpO2 Nellcor και βάρη ασθενών
Αισθητήρας Nellcor™

SKU

Βάρος
ασθενούς

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

Αισθητήρας SpO2 Nellcor™ Adult-Neonatal (ΕνήλικεςΝεογνά) με περιτυλίγματα (επαναχρησιμοποιήσιμος
με αυτοκόλλητο)

OXI-A/N*

<3 ή >40 kg

Αισθητήρας SpO2 Nellcor™ Pediatric-Infant (ΠαιδιάΒρέφη) με περιτυλίγματα (επαναχρησιμοποιήσιμος
με αυτοκόλλητο)

OXI-P/I*

3 έως 40 kg

Αισθητήρας SpO2 Nellcor™ Pediatric (Παιδιά), δύο
τεμάχια (αποστειρωμένος, για μία χρήση μόνο)

P

10 έως 50 kg

Αισθητήρας SpO2 Nellcor™ Neonatal-Adult (ΝεογνάΕνήλικες), δύο τεμάχια (αποστειρωμένος, για μία
χρήση μόνο)

N

<3 ή >40 kg

Αισθητήρας SpO2 Nellcor™ Adult (Ενήλικες), δύο
τεμάχια (αποστειρωμένος, για μία χρήση μόνο)

A

>30 kg

Αισθητήρας SpO2 Nellcor™ Neonatal-Adult (ΝεογνάΕνήλικες) (αποστειρωμένος, για μία χρήση μόνο)

MAXN*

<3 ή >40 kg

Αισθητήρας SpO2 Nellcor™ Infant (Βρέφη)
(αποστειρωμένος, για μία χρήση μόνο)

MAXI*

3 έως 20 kg

Αισθητήρας SpO2 Nellcor™ Pediatric (Παιδιά)
(αποστειρωμένος, για μία χρήση μόνο)

MAXP*

10 έως 50 kg
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Αισθητήρας Nellcor™

SKU

Βάρος
ασθενούς

Αισθητήρας SpO2 Nellcor™ Adult (Ενήλικες)
(αποστειρωμένος, για μία χρήση μόνο)

MAXA*

>30 kg

Αισθητήρας SpO2 Nellcor™ Adult XL (Ενήλικες)
(αποστειρωμένος, για μία χρήση μόνο)

MAXAL*

>30 kg

Ρινικός αισθητήρας SpO2 Nellcor™ Adult (Ενήλικες)
(αποστειρωμένος, για μία χρήση μόνο)

MAXR*

>50 kg

Αισθητήρας SpO2 Nellcor™ Forehead (Μετωπικός)
(αποστειρωμένος, για μία χρήση μόνο)

MAXFAST*

≥10 kg

Αισθητήρας SpO2 Nellcor™ Adult (Ενήλικες)
επαναχρησιμοποιήσιμος (μη αποστειρωμένος)

DS-100A*

>40 kg

Αισθητήρας SpO2 Nellcor™, πολλαπλών θέσεων
επαναχρησιμοποιήσιμος (μη αποστειρωμένος)

D-YS*

>1 kg

Κλιπ λοβού Nellcor™ SpO2 , επαναχρησιμοποιήσιμο
(μη αποστειρωμένο)

D-YSE*

>30 kg

Κλιπ Nellcor™ Pediatric SpO2, επαναχρησιμοποιήσιμο
(μη αποστειρωμένο)

D-YSPD*

3 έως 40 kg

* κατάλληλος για χρήση σε τυπικά περιβάλοντα EMS, ανατρέξτε στον Βαθμό προστασίας από εισχώρηση
υλικών και νερού στην ενότητα 10.11 Συμμόρφωση στη σελίδα 215.

4.11.4. Χαρακτηριστικά αισθητήρων Nellcor™
Τα χαρακτηριστικά των αισθητήρων Nellcor™ διαφέρουν ανάλογα με το επίπεδο
αναθεώρησής τους και τον τύπο του αισθητήρα (αυτοκόλλητος, ανακυκλωμένος
και επαναχρησιμοποιήσιμος). Το επίπεδο αναθεώρησης ενός αισθητήρα βρίσκεται
πάνω στο βύσμα του αισθητήρα.

4.11.4.1. Δοκιμές βιοσυμβατότητας
Στους αισθητήρες Nellcor™ έχουν διενεργηθεί δοκιμές βιοσυμβατότητας σύμφωνα
με το πρότυπο ISO 10993-1, Βιολογική αξιολόγηση ιατρικών συσκευών, Μέρος 1:
Αξιολόγηση και δοκιμές. Οι αισθητήρες Nellcor™ έχουν υποβληθεί με επιτυχία στις
συνιστώμενες δοκιμές βιοσυμβατότητας και κατά συνέπεια συμμορφώνονται με το
πρότυπο ISO 10993–1.
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4.11.5. Θέματα απόδοσης
Αυτό το κεφάλαιο περιέχει πληροφορίες οι οποίες βοηθούν τους χρήστες να
βελτιστοποιήσουν την απόδοση της παλμικής οξυμετρίας στη συσκευή
παρακολούθησης.
Πριν από την αρχική εγκατάσταση σε κλινικό περιβάλλον, ένας εξειδικευμένος
τεχνικός σέρβις θα πρέπει να ελέγξει την απόδοση της συσκευής παρακολούθησης
σύμφωνα με το Εγχειρίδιο σέρβις.

4.11.5.1. Περιορισμοί συστήματος
παρακολούθησης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Μην το χρησιμοποιήσετε για μετρήσεις εκτός των επιπέδων που
είναι σε θέση να εμφανίζει στην οθόνη η συσκευή παρακολούθησης
κατά την παρακολούθηση ασθενών.
Ρυθμός παλμού — το σύστημα παρακολούθησης εμφανίζει μόνο τους ρυθμούς
παλμών μεταξύ 20 και 250 bpm. Οι ανιχνευόμενοι ρυθμοί παλμών πάνω από
250 bpm εμφανίζονται ως 250. Οι ανιχνευόμενοι ρυθμοί παλμών κάτω από 20 bpm
εμφανίζονται ως μηδέν (0).
Κορεσμός — το σύστημα παρακολούθησης εμφανίζει τα επίπεδα κορεσμού μεταξύ
1% και 100%.

4.11.6. Ζητήματα απόδοσης αισθητήρων
Nellcor™

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.
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Προσοχή:
Εάν δεν καλύψετε τη θέση εφαρμογής του αισθητήρα με αδιαφανές
υλικό υπό συνθήκες έντονου φωτισμού περιβάλλοντος, οι μετρήσεις
ενδέχεται να μην είναι ακριβείς.

4.11.6.1. Ανακριβείς συνθήκες μέτρησης
αισθητήρων
Μια ποικιλία συνθηκών μπορεί να προκαλέσει ανακριβείς μετρήσεις του
αισθητήρα:
•

Λανθασμένη εφαρμογή του προτεινόμενου αισθητήρα.

•

Τοποθέτηση του προτεινόμενου αισθητήρα σε άκρο με περιχειρίδα
μέτρησης αρτηριακής πίεσης, αρτηριακό καθετήρα ή ενδαγγειακή
γραμμή.

•

Φωτισμός περιβάλλοντος.

•

Εάν δεν καλυφθεί το σημείο εφαρμογής του αισθητήρα με αδιαφανές
υλικό σε συνθήκες έντονου φωτισμού περιβάλλοντος.

•

Υπερβολική δραστηριότητα του ασθενούς.

•

Σκουρόχρωμες επιδερμίδες.

•

Ενδαγγειακές χρωστικές ή χρώματα που εφαρμόζονται εξωτερικά, όπως
βερνίκι νυχιών ή κρέμα με χρωστικές ουσίες.

•

Απώλεια σήματος.

•

Απώλεια του σήματος παλμού μπορεί να παρουσιαστεί για διάφορους
λόγους.
o

Πολύ σφιχτή εφαρμογή του προτεινόμενου αισθητήρα.

o

Διόγκωση περιχειρίδας μέτρησης αρτηριακής πίεσης στο ίδιο
άκρο με αυτό στο οποίο εφαρμόζεται ο αισθητήρας.
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o

Απόφραξη αρτηρίας κοντά στον προτεινόμενο αισθητήρα.

o

Ανεπαρκής περιφερειακή αιμάτωση.

4.11.6.2. Προτεινόμενη χρήση
Επιλέξτε τον κατάλληλο προτεινόμενο αισθητήρα, εφαρμόστε τον σύμφωνα με τις
οδηγίες και λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις και επισημάνσεις προσοχής
που αναφέρονται στις Οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν τον αισθητήρα.
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.
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.
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.
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4.11.6.3. Καταστάσεις ασθενών
Ζητήματα που έχουν σχέση με την εφαρμογή και ορισμένες καταστάσεις των
ασθενών μπορεί να επηρεάσουν τις μετρήσεις του συστήματος παρακολούθησης
και να προκαλέσουν απώλεια του σήματος παλμού.
Αναιμία — Η αναιμία προκαλεί μείωση της περιεκτικότητας σε αρτηριακό οξυγόνο.
Εάν και οι μετρήσεις του SpO2 μπορεί να παρουσιάζονται φυσιολογικές, ένας
ασθενής που πάσχει από αναιμία ενδέχεται να είναι υποξικός. Η αντιμετώπιση της
αναιμίας μπορεί να αυξήσει την περιεκτικότητα σε αρτηριακό οξυγόνο. Το σύστημα
παρακολούθησης ενδέχεται να μην παρέχει μετρήσεις του SpO2, εάν τα επίπεδα της
αιμοσφαιρίνης πέσουν κάτω από τα 5 gm/dl.
Δυσλειτουργικές αιμοσφαιρίνες — Οι δυσλειτουργικές αιμοσφαιρίνες, όπως η
καρβοξυαιμοσφαιρίνη, η μεθαιμοσφαιρίνη και η σουλφοαιμοσφαιρίνη, δεν
μπορούν να μεταφέρουν οξυγόνο. Οι μετρήσεις SpO2 μπορεί να παρουσιάζονται
φυσιολογικές. Ο ασθενής, ωστόσο, ενδέχεται να είναι υποξικός επειδή υπάρχει
λιγότερη διαθέσιμη αιμοσφαιρίνη για να μεταφέρει οξυγόνο. Συνιστάται η
διενέργεια περαιτέρω αξιολόγησης πέραν της παλμικής οξυμετρίας.
Οι ακόλουθες πρόσθετες πιθανές καταστάσεις των ασθενών μπορεί επίσης να
επηρεάσουν τις μετρήσεις:
•

Ανεπαρκής περιφερειακή αιμάτωση

•

Υπερβολική δραστηριότητα του ασθενούς

•

Φλεβικές σφύξεις

•

Σκουρόχρωμες επιδερμίδες

•

Ενδαγγειακές χρωστικές, όπως πράσινο της ινδοκυανίνης ή κυανούν του
μεθυλενίου

•

Χρωστικοί παράγοντες που εφαρμόζονται εξωτερικά, (βερνίκι νυχιών,
χρωστικές, κρέμα με χρωστικές ουσίες)

•

Απινιδισμός
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4.11.6.4. Μείωση των ηλεκτρομαγνητικών
παρεμβολών (EMI) κατά τη χρήση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Η διαταραχή λόγω των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών μπορεί να
προκαλέσει εσφαλμένες μετρήσεις, παύση λειτουργίας ή άλλη
εσφαλμένη λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Το σύστημα παρακολούθησης προορίζεται για χρήση μόνο από
επαγγελματίες του τομέα της υγείας. Το σύστημα παρακολούθησης
ενδέχεται να προκαλέσει ραδιοπαρεμβολές ή μπορεί να διαταράξει
τη λειτουργία παρακείμενου εξοπλισμού. Για να μετριαστεί αυτή η
διαταραχή ενδέχεται να απαιτηθεί επαναπροσανατολισμός ή αλλαγή
θέσης του συστήματος παρακολούθησης ή θωράκιση της θέσης.

Σημείωση:
Αυτό το σύστημα παρακολούθησης ελέγχθηκε και διαπιστώθηκε ότι
συμμορφώνεται με τα όρια που ισχύουν για τις ιατρικές συσκευές
σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60601-1-2: 2007. Τα όρια αυτά είναι
σχεδιασμένα να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβών
παρεμβολών σε μια τυπική ιατρική εγκατάσταση.
Λόγω της εξάπλωσης του εξοπλισμού που εκπέμπει ραδιοσυχνότητες και άλλων
πηγών ηλεκτρικού θορύβου σε περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης (για
παράδειγμα, ηλεκτροχειρουργικές μονάδες, κινητά τηλέφωνα, φορητές
αμφίδρομες ραδιοτηλεφωνικές συσκευές, ηλεκτρικές συσκευές και τηλεοράσεις
υψηλής ευκρίνειας), ενδέχεται τα υψηλά επίπεδα αυτών των παρεμβολών να
διαταράξουν την απόδοση του συστήματος παρακολούθησης λόγω της εγγύτητας
ή της ισχύος της πηγής. Βλ. Πίνακας 9. Συμμόρφωση και καθοδήγηση για την
ηλεκτρομαγνητική ατρωσία (Electromagnetic Immunity Compliance and Guidance),
όχι για εξοπλισμό υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών στη σελίδα 107. Το σύστημα
παρακολούθησης έχει σχεδιαστεί για χρήση σε περιβάλλοντα όπου ο παλμός του
ασθενούς μπορεί να γίνει δυσδιάκριτο εξαιτίας των ηλεκτρομαγνητικών
παρεμβολών. Κατά τη διάρκεια τέτοιων παρεμβολών, οι μετρήσεις ενδέχεται να
φαίνονται λανθασμένες ή το σύστημα παρακολούθησης μπορεί να δίνει την
εντύπωση ότι δεν λειτουργεί σωστά. Η διαταραχή λόγω των ηλεκτρομαγνητικών
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παρεμβολών μπορεί να προκαλέσει εσφαλμένες μετρήσεις, παύση λειτουργίας ή
άλλη εσφαλμένη λειτουργία. Εάν συμβεί αυτό, θα πρέπει να εξεταστεί ο χώρος
χρήσης, προκειμένου να προσδιοριστεί η πηγή αυτής της διαταραχής και να
ληφθούν τα αναφερόμενα μέτρα για την εξουδετέρωση της πηγής.
Ανοίξτε και κλείστε τον παρακείμενο εξοπλισμό για να απομονώσετε τον εξοπλισμό
που προκαλεί τις παρεμβολές. Επαναπροσανατολίστε ή αλλάξτε τη θέση του
εξοπλισμού που προκαλεί τις παρεμβολές.
Αυξήστε την απόσταση ανάμεσα στον εξοπλισμό που προκαλεί τις παρεμβολές και
το σύστημα παρακολούθησης. Το σύστημα παρακολούθησης παράγει,
χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν δεν
εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές, μπορεί να
προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές σε άλλες ευαίσθητες παρακείμενες συσκευές.

4.11.7. Τεχνολογία αισθητήρων Nellcor™
Χρησιμοποιήστε αισθητήρες Nellcor™, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί ειδικά για χρήση
με τη συσκευή παρακολούθησης. Μπορείτε να αναγνωρίζετε τους αισθητήρες
Nellcor™ από το λογότυπο Nellcor™ στο βύσμα. Όλοι οι αισθητήρες Nellcor™
περιέχουν ένα τσιπ μνήμης που μεταφέρει πληροφορίες σχετικά με τον αισθητήρα,
οι οποίες είναι απαραίτητες για την ορθή λειτουργία του συστήματος
παρακολούθησης, όπως τα δεδομένα βαθμονόμησης του αισθητήρα, ο τύπος του
μοντέλου, οι κωδικοί αντιμετώπισης προβλημάτων και τα δεδομένα εντοπισμού
σφαλμάτων.
Τα συστήματα παρακολούθησης που διαθέτουν την τεχνολογία OxiMax
χρησιμοποιούν τα δεδομένα βαθμονόμησης που περιέχονται στον αισθητήρα για
να υπολογίσουν το SpO2 του ασθενούς. Με τη βαθμονόμηση του αισθητήρα, η
ακρίβεια πολλών αισθητήρων βελτιώνεται, καθώς οι συντελεστές βαθμονόμησης
μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε αισθητήρα.
Επικοινωνήστε με την Covidien ή ένα τοπικό Κέντρο Σέρβις για έναν Πίνακα
Προδιαγραφών Ακρίβειας Κορεσμού Οξυγόνου Nellcor™ ο οποίος παραθέτει όλους
τους αισθητήρες Nellcor™ που χρησιμοποιούνται με το σύστημα παρακολούθησης.
Αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή διατίθεται στη διεύθυνση www.covidien.com.
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4.11.7.1. Παράμετρος διαχείρισης συναγερμών
SatSeconds™
Το σύστημα παρακολούθησης παρακολουθεί το ποσοστό των θέσεων δέσμευσης
αιμοσφαιρίνης που είναι κορεσμένες με οξυγόνο στο αίμα. Με την παραδοσιακή
διαχείριση συναγερμών, τα άνω και κάτω όρια συναγερμού ενεργοποιούνται σε
συγκεκριμένα επίπεδα SpO2. Όταν το επίπεδο SpO2 κυμαίνεται κοντά σε ένα όριο
συναγερμού, ο συναγερμός ηχεί κάθε φορά που γίνεται παραβίαση του ορίου. Η
SatSeconds παρακολουθεί το βαθμό και τη διάρκεια του αποκορεσμού ως δείκτης
της σοβαρότητας του αποκορεσμού. Έτσι, η παράμετρος SatSeconds βοηθά στο
διαχωρισμό των κλινικά σημαντικών συμβάντων από τους δευτερεύοντες και
σύντομους αποκορεσμούς που μπορεί να οδηγήσουν σε ενοχλητικούς
συναγερμούς.

4.11.7.1.1. Ακολουθία συμβάντων SpO2
Σκεφθείτε μια σειρά συμβάντων που οδηγούν σε παραβίαση του ορίου
συναγερμού SatSeconds. Ένας ενήλικας ασθενής βιώνει διάφορους δευτερεύοντες
αποκορεσμούς και, στη συνέχεια, έναν κλινικά σημαντικό αποκορεσμό.
Στην παρακάτω εικόνα μπορείτε να δείτε τη χρονική ακολουθία των συμβάντων
SpO2 και τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανιστούν στη συσκευή παρακολούθησης.
Εικόνα 22. Ακολουθία συμβάντων SpO2

4.11.7.1.2. Πρώτο συμβάν SpO2
Η τιμή SatSeconds υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την ποσότητα αποκορεσμού
κάτω από το όριο επί τον χρόνο (σε δευτερόλεπτα) του αποκορεσμού. Σκεφθείτε το
πρώτο συμβάν. Υποθέστε ότι το όριο συναγερμού SpO2 είναι ρυθμισμένο στο
85 και το όριο συναγερμού SatSeconds είναι ρυθμισμένο στο 25. Η τιμή SpO2 του
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ασθενούς πέφτει στο 79% και η διάρκεια του συμβάντος είναι δύο (2) δευτερόλεπτα
πριν ο κορεσμός υπερβεί και πάλι το κάτω όριο συναγερμού 85%. Σε αυτό το
σενάριο, η ποσότητα κάτω από το όριο είναι 6 (85-79) και ο αριθμός SatSeconds
είναι επομένως 12 (6x2).
Επειδή το όριο συναγερμού SatSeconds είναι ρυθμισμένο στο 25 και ο πραγματικός
αριθμός SatSeconds είναι 12, δεν υπάρχει ηχητικός συναγερμός.
Εικόνα 23. Πρώτο συμβάν SpO2: Απουσία συναγερμού SatSeconds

4.11.7.1.3. Δεύτερο συμβάν SpO2
Σκεφθείτε το δεύτερο συμβάν. Υποθέστε ότι το όριο συναγερμού SatSeconds
εξακολουθεί να είναι ρυθμισμένο στο 25. Η τιμή SpO2 του ασθενούς πέφτει στο 84%
και η διάρκεια του συμβάντος είναι 15 δευτερόλεπτα πριν ο κορεσμός υπερβεί και
πάλι το κάτω όριο συναγερμού 85%.
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Επειδή το όριο συναγερμού SatSeconds είναι ρυθμισμένο στο 25 και ο πραγματικός
αριθμός SatSeconds είναι 15 (1x15), δεν υπάρχει ηχητικός συναγερμός.
Εικόνα 24. Δεύτερο συμβάν SpO2: Χωρίς συναγερμό SatSeconds

4.11.7.1.4. Τρίτο συμβάν SpO2
Σκεφθείτε το τρίτο συμβάν. Υποθέστε ότι το όριο συναγερμού SatSeconds
εξακολουθεί να είναι ρυθμισμένο στο 25. Κατά τη διάρκεια αυτού του συμβάντος, η
τιμή SpO2 του ασθενούς πέφτει στο 75%, που είναι 10% κάτω από το κάτω όριο
συναγερμού 85%. Δεδομένου ότι ο κορεσμός του ασθενούς δεν επιστρέφει σε μια
τιμή πάνω από το κάτω όριο συναγερμού μέσα σε 2,5 δευτερόλεπτα, ηχεί ένας
συναγερμός.
Σε αυτό το επίπεδο κορεσμού, το συμβάν δεν μπορεί να υπερβεί τα
2,5 δευτερόλεπτα χωρίς να ενεργοποιήσει ένα συναγερμό SatSeconds.
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Εικόνα 25. Τρίτο συμβάν SpO2: Ενεργοποιεί συναγερμό SatSeconds

4.11.7.1.5. Το δίχτυ ασφαλείας SatSeconds
Το «δίχτυ ασφαλείας» SatSeconds είναι για ασθενείς με επίπεδα κορεσμού συχνά
κάτω από το όριο, τα οποία όμως δεν παραμένουν για αρκετό διάστημα κάτω από
το όριο ώστε να φτάσουν στην τιμή ρύθμισης χρόνου του SatSeconds. Όταν
συμβαίνουν τρεις ή περισσότερες παραβιάσεις ορίων εντός 60 δευτερολέπτων,
ηχεί ένας συναγερμός ακόμη και αν δεν έχει επιτευχθεί η ρύθμιση χρόνου
SatSeconds.
Κατά προεπιλογή, η επιλογή SatSeconds είναι 100 για ενήλικες και παιδιατρικούς
ασθενείς και OFF (Απενεργοποιημένη) για βρεφικούς/νεογνικούς ασθενείς. Η
επιλογή SatSeconds μπορεί να αλλαχθεί στις προεπιλογές νοσοκομείου βλ. 11.1.5 Ρυθμίσεις συναγερμών συσκευής παρακολούθησης στη σελίδα 228.

4.11.7.1.6. Συναγερμοί SpO2 και SatSeconds
Η συσκευή παρακολούθησης χρησιμοποιεί την τεχνολογία SatSeconds της Nellcor
για να βοηθήσει στη μείωση του αριθμού και της συχνότητας των ψευδών
συναγερμών SpO2.
Μια ένδειξη SatSeconds (
) στο τμήμα SpO2 της οθόνης δηλώνει την κατάσταση
του SatSeconds. Όταν το SatSeconds είναι Off (Απενεργοποιημένο), εμφανίζεται
Φορητή συσκευή αναπνευστικής παρακολούθησης Capnostream™35
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μόνο η ένδειξη. Εάν το SatSeconds είναι On (Ενεργοποιημένο), η αντίστοιχη τιμή
συναγερμού θα εμφανίζεται κάτω από το εικονίδιο. Με το SatSeconds
ενεργοποιημένο, το κυκλικό εικονίδιο SatSeconds γεμίζει δεξιόστροφα καθώς το
σύστημα διαχείρισης συναγερμών ανιχνεύει μετρήσεις SpO2 εκτός του
καθορισμένου ορίου. Το κυκλικό εικονίδιο αδειάζει αριστερόστροφα όταν οι
μετρήσεις SpO2 είναι εντός των ορίων. Μόλις το εικονίδιο γεμίσει εντελώς, ο
συναγερμός SatSec θα ηχήσει. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
τεχνολογία SatSeconds, βλ. 4.11.7.1 Παράμετρος διαχείρισης συναγερμών
SatSeconds™ στη σελίδα 102. Εάν η SatSeconds είναι επιλεγμένη και η τιμή
SatSeconds ενεργοποιήσει ένα συναγερμό SpO2, οποιαδήποτε καθυστέρηση στην
SpO2 που έχει οριστεί θα αγνοηθεί και ο συναγερμός θα συμβεί παρά την
καθυστέρηση της SpO2.

4.11.8. Παλμική οξυμετρία Nellcor Oximax Βασική απόδοση
Αυτό το σύστημα παρακολούθησης έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει τις
φυσιολογικές συνθήκες συναγερμού χρησιμοποιώντας την ακρίβεια SpO2, την
ακρίβεια του ρυθμού παλμού και τις συνθήκες των ορίων συναγερμού.
Πίνακας 8. Απόδοση παλμικής οξυμετρίας
Τύπος

Τιμές

Εύρη μετρήσεων
Εύρος κορεσμού SpO2

1% έως 100%

Εύρος ρυθμού παλμού

20 έως 250 παλμοί ανά λεπτό (bpm)

Εύρος αιμάτωσης

0,03% έως 20%

Ακρίβεια μετρήσεων
Ακρίβεια ρυθμού παλμού

20 έως 250 παλμοί ανά λεπτό (bpm) ±3
ψηφία (συμπεριλαμβανομένης της
ανεπαρκούς αιμάτωσης) - με κίνηση, 48 έως
127 bpm ±5 ψηφία

Ακρίβεια κορεσμού SpO2

70% έως 100% ±2 έως ±3 ψηφία

Εύρος λειτουργίας και κατανάλωση
Μήκος κύματος κόκκινου φωτός
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Τύπος

Τιμές

Μήκος κύματος υπέρυθρου φωτός

Περίπου 900 nm

Ισχύς οπτικής εξόδου

Λιγότερο από 15 mW

Κατανάλωση ισχύος

52,5 mW

Πίνακας 9. Συμμόρφωση και καθοδήγηση για την ηλεκτρομαγνητική ατρωσία
(Electromagnetic Immunity Compliance and Guidance), όχι για εξοπλισμό
υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών
Δοκιμή

Επίπεδο δοκιμής

Επίπεδο

Καθοδήγηση

ατρωσίας

IEC/EN 60601-1-2

συμμόρφωσης

ηλεκτρομαγνητικού
περιβάλλοντος

Συχνότητα

Εξίσωση για την
απόσταση

πομπού

διαχωρισμού (d)
Αγώγιμες
ραδιοσυχνότητες

3 Vrms

3 Vrms

150 kHz

150 kHz

80 MHz

80 MHz

Ακτινοβολούμενες
ραδιοσυχνότητες

3 V/m

3 V/m

IEC/EN 61000-4-3

80 MHz

80 MHz

800 MHz

800 MHz

3 V/m

3 V/m

800 MHz

800 MHz

2,5 GHz

2,5 GHz

IEC/EN 61000-4-6

d = 1,2 √P

150 kHz έως 80 MHz
d = 1,2 √P

80 MHz έως 800 MHz
d = 2,3 √P

800 MHz έως 2,5 GHz

4.11.9. Δεδομένα SpO2 που εμφανίζονται από
τη συσκευή παρακολούθησης
Η αρχική οθόνη της συσκευής παρακολούθησης εμφανίζει δεδομένα SpO2 σε
πραγματικό χρόνο. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα περιλαμβάνουν:
•

Αριθμητική τιμή SpO2

•

Ρυθμός παλμού
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•

Κυματομορφή SpO2 ή ένδειξη γραμμών που δηλώνει τον αρτηριακό
παλμό. Αναφέρεται επίσης ως πληθυσμογράφημα.

Εικόνα 26. Δεδομένα SpO2 στην οθόνη κυματομορφής
1

2

3

Ένδειξη

Λειτουργία

Περιγραφή

1

Κυματομορφή SpO2

Κυματομορφή SpO2, η οποία δηλώνει
τον αρτηριακό παλμό του ασθενούς.

2

Τιμή SpO2

Τρέχουσα τιμή SpO2 ασθενούς

3

Τιμή PR

Τρέχουσα τιμή ρυθμού παλμού (PR)
ασθενούς

Στις αρχικές οθόνες με κυματομορφές SpO2, ο αρτηριακός παλμός του ασθενούς
δηλώνεται από την κυματομορφή πληθυσμογραφήματος στο τμήμα SpO2 της
οθόνης. Η πληθυσμογραφική κυματομορφή δεν είναι κανονικοποιημένη και
χρησιμοποιεί το σήμα του αισθητήρα σε πραγματικό χρόνο για να απεικονίσει το
σχετικό παλμικό εύρος.
Όταν επιλέγονται αρχικές οθόνες με ενδείξεις γραμμών, ο αρτηριακός παλμός του
ασθενούς δηλώνεται από το ρυθμό της μπλε κάθετης γραμμής στο τμήμα SpO2 της
οθόνης. Η κορυφή αυτής της γραμμής θα συμπέσει με την κορυφή του αρτηριακού
παλμού του ασθενούς. Βλ. Εικόνα 27. Δεδομένα SpO2 στην αριθμητική οθόνη,
παρακάτω.
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Εικόνα 27. Δεδομένα SpO2 στην αριθμητική οθόνη
1

2

3

Ένδειξη

Λειτουργία

Περιγραφή

1

Ένδειξη γραμμής SpO2

Μπλε κάθετη γραμμή, ο ρυθμός της οποίας
δηλώνει τον αρτηριακό παλμό του ασθενούς

2

Τιμή SpO2

Τρέχουσα τιμή SpO2 ασθενούς

3

Τιμή PR

Τρέχουσα τιμή ρυθμού παλμού (PR)
ασθενούς

Επιπροσθέτως, η συσκευή παρακολούθησης μπορεί να εμφανίζει δεδομένα SpO2
υπό μορφή τάσεων, εμφανίζοντας ώρα, ημερομηνία, SpO2, ρυθμό παλμού (PR),
συναγερμούς, συμβάντα.
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.

4.11.10. Ρυθμιζόμενες παράμετροι SpO2
Η συσκευή παρακολούθησης παρέχει την επιλογή της προσαρμογής ορισμένων
ρυθμίσεων παραμέτρων που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση SpO2 έτσι ώστε να
ταιριάζουν στους ασθενείς σας, τις απαιτήσεις του νοσοκομείου σας ή άλλες
ανάγκες. Για να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις σε προσωρινή βάση, μέχρι να
απενεργοποιηθεί η συσκευή παρακολούθησης, ακολουθήστε τη διαδικασία
παρακάτω. Για να καθορίσετε τις αλλαγές ως προεπιλογές νοσοκομείου έτσι ώστε
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οι ρυθμίσεις να παραμείνουν σε ισχύ ακόμα και μετά την απενεργοποίηση της
συσκευής παρακολούθησης, βλ. 11.1.1 Αλλαγή των προεπιλογών νοσοκομείου στη
σελίδα 224.
Οι ρυθμίσεις των παραμέτρων SpO2 μπορούν να αλλαχθούν ως εξής:
1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσθια πλευρά.

2.

Μεταβείτε και επιλέξτε Setup (Ρύθμιση) στην οθόνη Menu (Μενού) και SpO2
Setup (Ρύθμιση SpO2) στην οθόνη Setup Menu (Μενού ρύθμισης). Κάντε κλικ
στο Enter. Θα εμφανιστεί η οθόνη SpO2 Setup (Ρύθμιση SpO2).

3.

Μεταβείτε στην επιθυμητή παράμετρο και κάντε κλικ στο Enter. Επιλέξτε την
επιθυμητή τιμή και κάντε κλικ στο Enter για να επιστρέψετε στην οθόνη SpO2
Setup (Ρύθμιση SpO2). Επιλέξτε Home (Αρχική) για να επιστρέψετε στην
αρχική οθόνη.

4.

Για να κάνετε αλλαγές στην κυματομορφή SpO2 (Ταχύτητα σάρωσης),
μεταβείτε και επιλέξτε SpO2 Waveform Setup (Ρύθμιση κυματομορφής SpO2)
στην οθόνη Setup Menu (Μενού ρύθμισης). Κάντε κλικ στο Enter. Θα
εμφανιστεί η οθόνη SpO2 Setup (Ρύθμιση SpO2).

5.

Μεταβείτε στην ταχύτητα σάρωσης και κάντε κλικ στο Enter. Επιλέξτε την
επιθυμητή τιμή και κάντε κλικ στο Enter για να επιστρέψετε στην οθόνη SpO2
Setup (Ρύθμιση SpO2). Επιλέξτε Home (Αρχική) για να επιστρέψετε στην
αρχική οθόνη.

6.

Για μόνιμες αλλαγές σε αυτές τις παραμέτρους, αλλάξτε τις παραμέτρους στις
προεπιλογές νοσοκομείου. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. 11.1.1 Αλλαγή
των προεπιλογών νοσοκομείου στη σελίδα 224.

7.

Η επιλογή SatSeconds μπορεί να ενεργοποιηθεί στις προεπιλογές
νοσοκομείου - βλ. 11.1.1 Αλλαγή των προεπιλογών νοσοκομείου στη σελίδα
224.
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Εικόνα 28. Οθόνη SpO2 Setup (Ρύθμιση SpO2)

Πίνακας 10. Ρυθμιζόμενες παράμετροι SpO2
Παράμετρος

Επιλογές

Εργοστασιακή
προεπιλογή

Pulse Tone (Τόνος παλμού)

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 (bpm)
[(Κλίμακα PR για προβολή τάσεων)
(bpm)]

150, 300

150

ODI Visual Alert Level (Επίπεδο
οπτικής ειδοποίησης ODI)

1-99

10

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

3, 6,3, 12,5, 25

25

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

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.
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111

Integrated Pulmonary Index™

4.11.11. Μήνυμα ορίου συναγερμού SPO2
Όταν το όριο συναγερμού SpO2 είναι ρυθμισμένο κάτω από το 85%, το μήνυμα
SpO2 Low Alarm Limit: XX (Κάτω όριο συναγερμού SpO2: XX) θα εμφανιστεί στην
περιοχή κεφαλίδας, δηλώνοντας το επίπεδο του ορίου συναγερμού SpO2 LOW
(ΧΑΜΗΛΟ SPO2).

4.12. Integrated Pulmonary Index™
4.12.1. IPI: Εισαγωγή
Η τιμή Integrated Pulmonary Index™ (στο εξής καλούμενη IPI), είναι μια αριθμητική
τιμή που ενσωματώνει τέσσερις κύριες παραμέτρους που μετριούνται από τη
συσκευή παρακολούθησης 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 φθάσουν σε επίπεδα
κλινικής ανησυχίας.
Ο IPI αποτελεί συμπλήρωμα στην παρακολούθηση των ζωτικών σημείων και δεν
προορίζεται να την αντικαταστήσει.
Μια τεχνική σημείωση που περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με τον αλγόριθμο IPI είναι
διαθέσιμη από την Covidien.
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.
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Το εύρος του δείκτη είναι 1-10 και οι τιμές του δείκτη πρέπει να ερμηνεύονται όπως
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 11. Τιμές IPI
Εύρος δείκτη

Κατάσταση ασθενούς

10

Φυσιολογική

8-9

Εντός φυσιολογικού εύρους

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 κατώφλι συναγερμού χαμηλού IPI που να
αντικατοπτρίζει τη μειωμένη αναπνευστική τους ικανότητα.
Ο IPI είναι διαθέσιμος 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.

4.12.2. Προειδοποιήσεις IPI

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.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Όταν ενεργοποιηθεί ένας συναγερμός 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.

4.12.3. Εμφάνιση IPI
Ο IPI εμφανίζεται στην αρχική οθόνη αρ. 3 και στην αρχική οθόνη αρ. 9, ως
αριθμητική τιμή και σε γράφημα τάσεων. Σε ορισμένες από τις άλλες αρχικές
οθόνες εμφανίζεται μόνο ως αριθμητική τιμή.
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.
Για το γράφημα τάσεων IPI (εμφανίζεται στην αρχική οθόνη της συσκευής
παρακολούθησης), βλ. Εικόνα 29. Γράφημα τάσεων IPI, παρακάτω.
Εικόνα 29. Γράφημα τάσεων IPI
2

1

Ένδειξη

Λειτουργία

1

Τιμή IPI

2

Κυματομορφή τάσης IPI

4.12.4. Επιλογές IPI
Το επίπεδο ζουμ IPI μπορεί να αλλαχθεί ως εξής:
1.
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2.

Μεταβείτε και επιλέξτε Setup (Ρύθμιση) στην οθόνη Menu (Μενού) και Trend
Waveform Setup (Ρύθμιση κυματομορφής τάσεων) στην οθόνη Setup Menu
(Μενού ρύθμισης). Κάντε κλικ στο Enter.

3.

Μεταβείτε και επιλέξτε IPI Trend Zoom (Hour) [Ζουμ τάσεων IPI (Ώρα)].
Κάντε κλικ στο Enter. Μεταβείτε στο επιθυμητό επίπεδο Ζουμ.

4.

Κάντε κλικ στο Enter και κατόπιν επιλέξτε Home (Αρχική) για να επιστρέψετε
στην αρχική οθόνη.

Πίνακας 12. Ρυθμιζόμενες επιλογές IPI
Παράμετρος

Επιλογές

Εργοστασιακή
προεπιλογή

IPI Trend Zoom (Hour)
(Γράφημα τάσεων IPI (Ωριαίο))

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

1 hour (1 ώρα)

Χρησιμοποιήστε την επιλογή Institutional Defaults (Προεπιλογές νοσοκομείου) για
να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον συναγερμό IPI ή για να αλλάξετε τις
επιλογές εμφάνισης IPI σε πιο μόνιμη βάση - βλ. 11.1 Προεπιλογές νοσοκομείου στη
σελίδα 224.

4.13. Άπνοιες ανά ώρα (A/hr) και
δείκτης αποκορεσμού οξυγόνου
(ODI)
4.13.1. A/hr και ODI: Εισαγωγή
Ο αλγόριθμος για τις Άπνοιες ανά ώρα (A/hr) [γνωστός και ως ASA (Apnea
Saturation Alert, Ειδοποίηση κορεσμού άπνοιας)] και για τον Δείκτη αποκορεσμού
οξυγόνου (ODI) αποτελεί μέρος της οικογένειας καινοτόμων αλγορίθμων Smart
Capnography™. Η Smart Capnography™ 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 παρέχουν έναν εύκολο τρόπο βοήθειας με την αναγνώριση και
ποσοτικοποίηση των συμβάντων άπνοιας και αποκορεσμού οξυγόνου κατά τη
διάρκεια της νοσηλείας ενός ασθενούς.
Φορητή συσκευή αναπνευστικής παρακολούθησης Capnostream™35

115

Άπνοιες ανά ώρα (A/hr) και δείκτης αποκορεσμού οξυγόνου (ODI)

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 τη συσκευή
παρακολούθησης. Τα A/hr και ODI προορίζονται για ενήλικες ασθενείς μόνο
(ηλικίας 22 ετών και άνω).
Τα A/hr και ODI εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο σε μία από τις αρχικές οθόνες
(Εικόνα 13. Αρχική οθόνη αρ. 9 στη σελίδα 40) και σε μια ευανάγνωστη οθόνη Vent.
and O2 Desat Report (Αναφορά αερισμού και αποκορεσμού O2). Στην προβολή της
αρχικής οθόνης, ένας αστερίσκος δίπλα στο κείμενο ODI ή A/hr δηλώνει ότι ο
ασθενής έχει φτάσει στο επίπεδο οπτικής ειδοποίησης A/hr ή στο επίπεδο οπτικής
ειδοποίησης ODI. Το επίπεδο και των δύο δεικτών μπορεί να ρυθμιστεί στην οθόνη
Institutional Defaults>Parameters (Προεπιλογές νοσοκομείου>Παράμετροι) βλ. 11.1 Προεπιλογές νοσοκομείου στη σελίδα 224.
Εικόνα 30. ODI και A/hr στην αρχική οθόνη
1

2

3

4

Ένδειξη

Λειτουργία

1

Τιμή ODI

2

Οπτικός συναγερμός ODI

3

Τιμή A/hr

4

Οπτικός συναγερμός A/hr
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4.13.2. 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 τη
συσκευή παρακολούθησης παρέχει μια μέτρηση του αριθμού των παύσεων
τουλάχιστον 10 δευτερολέπτων στην αναπνοή που παρουσίασε ο ασθενής κατά τη
διάρκεια της τελευταίας ώρας.
Στις Vent. and Desat Reports A and B (Αναφορές Α και Β αερισμού και
αποκορεσμού), το A/hr είναι ο μέσος όρος των απνοιών ανά ώρα 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.
Στη συσκευή παρακολούθησης, η άπνοια ανά ώρα είναι μια μέτρηση του αριθμού
των συμβάντων σε μία ώρα που η αναπνοή σταμάτησε για δέκα δευτερόλεπτα ή
περισσότερο. Καθώς αυτή είναι μια μέτρηση ανά ώρα, θα εμφανίζονται στην οθόνη
διακεκομμένες γραμμές μέχρι να αρχίσει μία ώρα από την έναρξη της
παρακολούθησης.
Οι οπτικοί συναγερμοί χρησιμοποιούνται για να δηλώνουν στον φροντιστή ότι η
μέτρηση A/hr ή ODI σε οποιαδήποτε περίοδο μίας ώρας κατά τη διάρκεια των
τελευταίων 12 ωρών ξεπέρασε έναν καθορισμένο αριθμό. Ο αστερίσκος θα
εμφανίζεται μόνο όταν έχει ενεργοποιηθεί μια οπτική ειδοποίηση A/hr, και
ενημερώνεται μία φορά κάθε 10 λεπτά. Ο οπτικός συναγερμός στην οθόνη δηλώνει
στον φροντιστή ότι θα πρέπει να δει την Vent. and O2 Desat Report B (Αναφορά
αερισμού και αποκορεσμού Ο2 Β) (βλ. 5.2 Αναφορές στη σελίδα 157) για να
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του ασθενούς.
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.
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4.13.3. 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 του τρέχοντος ρυθμού 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.
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 Vent. and Desat Report B (Αναφορά αερισμού και αποκορεσμού Β), το
ODI είναι ο μέσος όρος των «βυθίσεων» στο SpO2 ανά ώρα κατά τη διάρκεια της
επιλεγμένης χρονικής περιόδου των 2, 4, 8 και 12 ωρών.
H οπτική ειδοποίηση ODI δηλώνει στον φροντιστή ότι η μέτρηση ODI σε
οποιαδήποτε περίοδο μίας ώρας κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 ωρών
ξεπέρασε έναν καθορισμένο αριθμό. Ο αστερίσκος θα εμφανίζεται δίπλα στο ODI
μόνο όταν έχει ενεργοποιηθεί μια οπτική ειδοποίηση ODI, και ενημερώνεται μία
φορά κάθε 10 λεπτά. H οπτική ειδοποίηση στην οθόνη δηλώνει στον φροντιστή ότι
θα πρέπει να δει την Vent. And O2 Desat. Report B (Αναφορά αερισμού και
αποκορεσμού O2 Β) (βλ. 5.2 Αναφορές στη σελίδα 157) για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του ασθενούς.
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.
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4.13.4. Παρακολούθηση με A/hr και ODI
Κατά την παρακολούθηση ασθενών με A/hr [γνωστός και ως ASA (Apnea Saturation
Alert, Ειδοποίηση κορεσμού άπνοιας)], λάβετε υπόψη τα ακόλουθα ζητήματα:

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

Προσοχή:
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.

Προσοχή:
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.

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

Προσοχή:
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.
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Προσοχή:
Εάν ο ασθενής αφαιρέσει έναν αισθητήρα, η συσκευή
παρακολούθησης μπορεί να υποδεικνύει συμβάντα άπνοιας όταν
δεν έλαβε χώρα κάτι τέτοιο.

Προσοχή:
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.

Προσοχή:
Παρακαλούμε διαβάστε όλες τις πληροφορίες για τον χρήστη, έτσι
ώστε να διασφαλίσετε την πλήρη κατανόηση του A/hr.
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 σωστά. 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.
Κατά τη χρήση της συσκευής παρακολούθησης για τα A/hr και ODI με κοιμώμενο
ασθενή, συνιστάται η συσκευή παρακολούθησης να συνδέεται σε ένα κεντρικό
σταθμό παρακολούθησης όπου θα ακούγονται οι συναγερμοί. Αφού γίνει αυτό, ο
ήχος συναγερμού στην παρακλίνια συσκευή παρακολούθησης του ασθενούς
μπορεί να απενεργοποιηθεί, έτσι ώστε να μη διαταράσσεται ο ύπνος του ασθενούς.
Οι ηχητικοί συναγερμοί σιγάζονται μέσω System>Service>Enter service password
(Σύστημα>Σέρβις> Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης σέρβις) (βλ. 13 Παράρτημα Β:
Κωδικός πρόσβασης σέρβις συσκευής παρακολούθησης στη σελίδα 260) >Inst
Defaults>Monitor (Προεπιλογές νοσοκ.>Συσκευή παρακολούθησης). Στη λίστα
επιλογών σε αυτήν την οθόνη, αλλάξτε το Alarm Volume (Ένταση ηχητικού
συναγερμού) σε Audio Off (Απενεργοποίηση ήχου). Αυτό πρέπει να γίνει μόνο εάν
η συσκευή παρακολούθησης βρίσκεται υπό συνεχή επιτήρηση μέσω σύνδεσης σε
κεντρικό σταθμό (ή άλλο μέσο επιτήρησης), έτσι ώστε οι συναγερμοί ασθενούς να
γίνονται γνωστοί στους φροντιστές, ενώ ο ήχος συναγερμού είναι
απενεργοποιημένος στην παρακλίνια συσκευή παρακολούθησης.
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4.14. Συναγερμοί και μηνύματα
4.14.1. Εισαγωγή στους συναγερμούς
Η συσκευή παρακολούθησης 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.
Η συσκευή παρακολούθησης περιλαμβάνει τρία επίπεδα συναγερμών και
ενημερώσεων, που το καθένα καθορίζεται από ένα σύνολο ηχητικών ή/και οπτικών
ενδείξεων. Κάθε συναγερμός έχει ένα προεπιλεγμένο επίπεδο προτεραιότητας
συναγερμού, αλλά μπορεί να ρυθμιστεί σε ένα άλλο επίπεδο, κατά την κρίση του
νοσοκομείου χρησιμοποιώντας τις προεπιλογές νοσοκομείου. Τα επίπεδα των
συναγερμών και των ενημερώσεων είναι τα εξής:
•

Συναγερμοί υψηλής προτεραιότητας

•

Συναγερμοί μεσαίας προτεραιότητας

•

Ενημερώσεις

Ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει πώς υποδεικνύονται οι συναγερμοί.
Πίνακας 13. Ενδείξεις συναγερμών
Τύπος
συναγερμού

Ενδείξεις
Ηχητικός

Αριθμητικές
τιμές

Μηνύματα
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Τύπος
συναγερμού

Ενδείξεις
Ηχητικός

Αριθμητικές
τιμές

Μηνύματα

Φωτεινή
ένδειξη

Συναγερμοί
υψηλής
προτεραιότη
-τας
(ασθενούς)

Μοτίβο
ηχητικών
σημάτων
(μπιπ)
υψηλής
προτεραιότητας που
επαναλαμβάνεται κάθε 5
δευτερόλεπτ
α

Εναλλασσόμενο
κόκκινο φόντο
και κόκκινο
πλαίσιο για
αριθμητική τιμή

Εμφανίζονται
στην περιοχή
μηνυμάτων.
Ορισμένα
μηνύματα
εμφανίζονται
επίσης στην
περιοχή
κυματομορφή
ς

Παλλόμενη
κόκκινη
ένδειξη

Συναγερμοί
μεσαίας
προτεραιότητας

Τριπλό
ηχητικό
σήμα (μπιπ)
που
επαναλαμβάνεται κάθε 10
δευτερόλεπτ
α

Εναλλασσόμενο
κίτρινο φόντο
και κίτρινο
πλαίσιο για
αριθμητική τιμή

Εμφανίζονται
στην περιοχή
μηνυμάτων.
Ορισμένα
μηνύματα
εμφανίζονται
επίσης στην
περιοχή
κυματομορφή
ς

Παλλόμενη
κίτρινη
ένδειξη

Ενημερώσεις

Χωρίς
ηχητικό
συναγερμό

Δ/Δ

Εμφανίζονται
στην περιοχή
μηνυμάτων.
Ορισμένα
μηνύματα
εμφανίζονται
επίσης στην
περιοχή
κυματομορφή
ς

Χωρίς
φωτεινή
ένδειξη

Ορισμένα μηνύματα εμφανίζονται στην περιοχή κυματομορφών καθώς και στην
περιοχή μηνυμάτων. Αυτά τα μηνύματα αναφέρονται στον Πίνακας 16. Μηνύματα
που δεν εμφανίζονται μόνο στην περιοχή μηνυμάτων στη σελίδα 139.
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4.14.2. 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°).
Οι συναγερμοί δηλώνονται, όταν συμβαίνουν, στο σχετικό τμήμα της αρχικής
οθόνης με τους παρακάτω τρόπους:
•

Δηλώνονται σε μορφή κειμένου στην περιοχή μηνυμάτων (με ένα βέλος
κατεύθυνσης που δείχνει αν οι παράμετροι έχουν περάσει ένα υψηλό ή
χαμηλό όριο συναγερμού και την προτεραιότητα του συναγερμού, με
κόκκινο για τους συναγερμούς υψηλής προτεραιότητας και κίτρινο για
τους συναγερμούς μεσαίας προτεραιότητας). Επιπλέον, το σκούρο γκρι
πλαίσιο στη δεξιά πλευρά της περιοχής μηνυμάτων συναγερμού θα δείξει,
για παράδειγμα, 1 από 3, δηλώνοντας ότι ο συναγερμός που εμφανίζεται
είναι ο πρώτος από τους τρεις ενεργούς συναγερμούς. Αυτό είναι χρήσιμο
όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός ενεργοί συναγερμοί ταυτόχρονα.

•

Δηλώνονται στην περιοχή αριθμητικών τιμών, με ένα βέλος κατεύθυνσης
που δείχνει αν πρόκειται για υψηλό ή χαμηλό όριο συναγερμού και την
προτεραιότητα του συναγερμού, με κόκκινο για τους συναγερμούς
υψηλής προτεραιότητας και κίτρινο για τους συναγερμούς μεσαίας
προτεραιότητας, και με κόκκινο χρώμα να εναλλάσσεται μεταξύ
φόντου/πλαισίου δηλώνοντας συναγερμό υψηλής προτεραιότητας ή
κίτρινο χρώμα να εναλλάσσεται μεταξύ φόντου/πλαισίου δηλώνοντας
συναγερμό μεσαίας προτεραιότητας.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα οθόνης με συναγερμό.
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Εικόνα 31. Παράδειγμα συναγερμού υψηλής προτεραιότητας (Απουσία αναπνοής)
1

2

3

4

5

6

Ένδειξη

Λειτουργία

Περιγραφή

1

Κυματομορφή SpO2

Τρέχουσα κυματομορφή SpO2 ασθενούς

2

Κυματομορφή CO2

Τρέχουσα κυματομορφή CO2 ασθενούς

3

Δηλώνεται συναγερμός
στην περιοχή
μηνυμάτων

Ο συναγερμός δηλώνεται σε μορφή
κειμένου στην περιοχή μηνυμάτων, με
κόκκινο πλαίσιο για να δηλώνει συναγερμό
υψηλής προτεραιότητας (άλλοι συναγερμοί
υψηλής προτεραιότητας εμφανίζουν
επίσης ένα κόκκινο βέλος κατεύθυνσης
στην περιοχή μηνυμάτων)

4

Περιοχή αριθμητικών
τιμών

Για τους συναγερμούς υψηλής
προτεραιότητας, εκτός του No Breath
(Απουσία αναπνοής), ο συναγερμός
δηλώνεται στην περιοχή αριθμητικών
τιμών, με κόκκινο βέλος και κόκκινο φόντο
για την τιμή ασθενούς που αντιστοιχεί σε
συναγερμό υψηλής προτεραιότητας

5

Αριθμητικά δεδομένα
CO2

Τρέχοντα αριθμητικά δεδομένα CO2
ασθενούς
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Ένδειξη

Λειτουργία

Περιγραφή

6

Αριθμητικά δεδομένα
SpO2

Τρέχοντα αριθμητικά δεδομένα SpO2
ασθενούς

Εικόνα 32. Παράδειγμα συναγερμού μεσαίας προτεραιότητας

1

2

3

4

5

6

Ένδειξη

Λειτουργία

Περιγραφή

1

Κυματομορφή SpO2

Τρέχουσα κυματομορφή SpO2
ασθενούς

2

Κυματομορφή CO2

Τρέχουσα κυματομορφή CO2
ασθενούς

3

Δηλώνεται συναγερμός
στην περιοχή μηνυμάτων

Δηλώνεται συναγερμός σε μορφή
κειμένου στην περιοχή μηνυμάτων, με
κίτρινο πλαίσιο και κίτρινο βέλος που
δηλώνει συναγερμό μεσαίας
προτεραιότητας

4

Αριθμητικά δεδομένα CO2

Τρέχοντα αριθμητικά δεδομένα CO2
ασθενούς
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Ένδειξη

Λειτουργία

Περιγραφή

5

Δηλώνεται συναγερμός
στην περιοχή
αριθμητικών δεδομένων

Δηλώνεται συναγερμός στην περιοχή
αριθμητικών δεδομένων, με κίτρινο
βέλος και κίτρινο πλαίσιο για την τιμή
ασθενούς που δηλώνει συναγερμό
μεσαίας προτεραιότητας

6

Αριθμητικά δεδομένα
SpO2

Τρέχοντα αριθμητικά δεδομένα SpO2
ασθενούς

4.14.3. Οθόνη ανασκόπησης συναγερμών
Η συσκευή παρακολούθησης παρέχει επίσης την ευκαιρία να εμφανίσετε μια οθόνη
Alarm Review (Ανασκόπηση συναγερμών), έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να δει με
μια ματιά τον αριθμό των συναγερμών που έχει παρουσιάσει ο ασθενής κατά τη
διάρκεια της προηγούμενης ώρας. Η οθόνη Alarm Review (Ανασκόπηση
συναγερμών) αναφέρει του συναγερμούς ασθενών (εκτός από τους SatSeconds λίστα αναφοράς παραθέτει ο Πίνακας 14. Συναγερμοί υψηλής/μεσαίας
προτεραιότητας στη σελίδα 131) και εμφανίζει τα τρέχοντα άνω και κάτω όρια για
κάθε συναγερμό και τον αριθμό κάθε συναγερμού που προέκυψε κατά την
τελευταία ώρα. Η οθόνη εμφανίζει μόνο τρεις συναγερμούς κάθε φορά.
Μετακινηθείτε προς τα κάτω χρησιμοποιώντας τη γραμμή κύλισης στα δεξιά για να
δείτε και άλλους συναγερμούς. Ακολουθεί ένα παράδειγμα της οθόνης
ανασκόπησης συναγερμών.
Η οθόνη Alarm Review (Ανασκόπηση συναγερμών) εμφανίζεται ανεξάρτητα από το
εάν έχετε ανοίξει μια περίπτωση ασθενούς.
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Εικόνα 33. Οθόνη ανασκόπησης συναγερμών

1

2

3

4

5

6

7

Ένδειξη

Περιγραφή

1

Ο αριθμός των συναγερμών EtCO2 Low (Χαμηλό EtCO2) κατά την
τελευταία ώρα δηλώνεται εδώ

2

Το τρέχον κάτω όριο συναγερμού για EtCO2

3

Το τρέχον άνω όριο συναγερμού για EtCO2

4

Ο αριθμός των συναγερμών No Breath (Απουσία αναπνοής) κατά
την τελευταία ώρα δηλώνεται εδώ

5

Μετακινηθείτε εδώ για να εμφανίσετε δεδομένα και για άλλους
συναγερμούς

6

Δεδομένα EtCO2 ασθενούς σε πραγματικό χρόνο

7

Δεδομένα SpO2 ασθενούς σε πραγματικό χρόνο
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Η οθόνη Alarm Review (Ανασκόπηση συναγερμών) μπορεί να ανοίξει ως εξής:
1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσθια πλευρά.

2.

Μεταβείτε και επιλέξτε Report (Αναφορά) στην οθόνη Menu (Μενού) και
View Report>Alarm Review (Προβολή αναφοράς>Ανασκόπηση
συναγερμών) στην οθόνη Setup Menu (Μενού ρύθμισης). Επιλέξτε την οθόνη
Alarm Review (Ανασκόπηση συναγερμών). Κάντε κλικ στο Enter.

3.

Θα εμφανιστεί η οθόνη Alarm Review (Ανασκόπηση συναγερμών). Εάν ο
συναγερμός που θέλετε να προβάλετε δεν είναι ορατός, μετακινηθείτε προς
τα κάτω χρησιμοποιώντας τη γραμμή κύλισης στα δεξιά του κύριου
παραθύρου για να δείτε τους υπόλοιπους συναγερμούς.

4.14.4. Σίγαση συναγερμών
Οι συναγερμοί μπορούν να σιγαστούν με έναν από δύο δυνατούς τρόπους:
•

Προσωρινή σίγαση συναγερμού

•

Μόνιμη σίγαση συναγερμού

Οι συναγερμοί μπορούν να σιγαστούν μόνιμα μόνο μέσω των προεπιλογών
νοσοκομείου.
Και στις δύο περιπτώσεις, η σίγαση του συναγερμού επηρεάζει μόνο τους
ηχητικούς συναγερμούς. Οι οπτικοί συναγερμοί δεν επηρεάζονται.
Η προσωρινή σίγαση συναγερμού μπορεί να ρυθμιστεί για τη συσκευή, ως εξής:
1.

Πατήστε το κουμπί Alarm Silence (Σίγαση συναγερμού) στην πρόσοψη της
συσκευής παρακολούθησης.

2.

Η διάρκεια σίγασης του συναγερμού θα είναι 2 λεπτά μόνο. Η ένδειξη
συναγερμού θα εμφανίσει ένα διακεκομμένο κόκκινο X (
) πάνω στην
ένδειξη, το οποίο δηλώνει ότι η σίγαση του συναγερμού είναι προσωρινή.
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Η μόνιμη σίγαση συναγερμού μπορεί να ρυθμιστεί για τη συσκευή, ως εξής:
1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσθια πλευρά.

2.

Μεταβείτε και επιλέξτε Setup (Ρύθμιση) στην οθόνη Menu (Μενού) και, στη
συνέχεια, μεταβείτε και επιλέξτε Service (Σέρβις) στην οθόνη Setup Menu
(Μενού ρύθμισης).

3.

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης σέρβις και κάντε κλικ στο Done (Τέλος).

4.

Μεταβείτε και επιλέξτε Institutional Defaults>Monitor>Factory Defaults
(Προεπιλογές νοσοκομείου>Συσκευή παρακολούθησης>Εργοστασιακές
προεπιλογές).

5.

Μεταβείτε και επιλέξτε Alarm Volume (Ένταση συναγερμού) και επιλέξτε
Audio Off (Απενεργοποίηση ήχου).

6.

Επιλέξτε Home (Αρχική) για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.
Επανεκκινήστε τη συσκευή παρακολούθησης.

7.

Η ένδειξη συναγερμού στην αρχική οθόνη θα εμφανίσει τώρα ένα μη
διακεκομμένο κόκκινο X επάνω της ( ), το οποίο δηλώνει ότι η συσκευή
παρακολούθησης είναι επί του παρόντος σε κατάσταση μόνιμης σίγασης
συναγερμού.

8.

Για να απενεργοποιήσετε τη μόνιμη σίγαση συναγερμού, επαναλάβετε τη
διαδικασία, ρυθμίζοντας το Alarm Volume (Ένταση συναγερμού) στο
Maximum (Μέγιστο) ή Last Setting (Τελευταία ρύθμιση). Επιλέξτε Home
(Αρχική). Στο σημείο αυτό, η κατάσταση της μόνιμης σίγασης συναγερμού δεν
θα είναι πλέον σε ισχύ, χωρίς να χρειάζεται να επανεκκινήσετε τη συσκευή
παρακολούθησης.

Όταν η συσκευή παρακολούθησης έχει ρυθμιστεί σε μόνιμη σίγαση συναγερμού με
αυτόν τον τρόπο, το πλήκτρο Alarm Silence (Σίγαση συναγερμού) θα χρησιμεύει ως
πλήκτρο εναλλαγής για τη σίγαση συναγερμού. Πατώντας το πλήκτρο αυτό, θα
ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τους ηχητικούς συναγερμούς.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Μη σιγάσετε τους ηχητικούς συναγερμούς μέχρι να επαληθεύσετε
ότι ο ασθενής παρακολουθείται με άλλα μέσα, όπως ο ηχητικός
συναγερμός σε κεντρικό σταθμό.

4.14.5. Σήμα υπενθύμισης
Όταν οι συναγερμοί έχουν σιγαστεί μόνιμα μέσω των προεπιλογών νοσοκομείου,
ένα σήμα υπενθύμισης θα εκπέμπει ένα μονό ηχητικό σήμα (μπιπ) κάθε δύο λεπτά,
ώστε να πληρούνται οι κανονιστικές απαιτήσεις.
Το σήμα υπενθύμισης μπορεί να απενεργοποιηθεί στις προεπιλογές νοσοκομείου,
κάνοντας κλικ στο κουμπί Menu >Setup>Service (Μενού>Ρύθμιση>Σέρβις).
Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης σέρβις και κάντε κλικ στο Done (Τέλος) και
κατόπιν επιλέξτε Institutional Defaults>Monitor>Set Reminder Signal to
Disabled (Προεπιλογές νοσοκομείου>Συσκευή παρακολούθησης>Ρύθμιση
σήματος υπενθύμισης σε κατάσταση απενεργοποίησης).

4.14.6. Προτεραιότητες μηνυμάτων
Όταν εμφανίζονται περισσότερα του ενός μηνύματα συναγερμού στην περιοχή
μηνυμάτων, θα εμφανίζονται διαδοχικά, με την ακόλουθη προτεραιότητα: Πρώτα
θα εμφανίζονται τα μηνύματα υψηλής προτεραιότητας, κατόπιν τα μηνύματα
μεσαίας προτεραιότητας και μετά οι ενημερώσεις. Ένα γκρι πλαίσιο που δηλώνει
τον αριθμό των ενεργών μηνυμάτων και τη σειρά τους εμφανίζεται στη δεξιά
πλευρά της περιοχής μηνυμάτων, έτσι ώστε κάθε μήνυμα να συνοδεύεται από την
ένδειξη 1 από 3 ή 2 από 4, κ.λπ.

4.14.7. Καθυστέρηση συναγερμού
Μια καθυστέρηση συναγερμού μπορεί να ρυθμιστεί για όλους τους συναγερμούς
ασθενών εκτός του συναγερμού No Breath (Απουσία αναπνοής).
Εάν έχει οριστεί μια καθυστέρηση συναγερμού, ο συναγερμός δεν θα ηχήσει ούτε
θα εμφανιστεί μέχρι να περάσει η καθορισμένη περίοδος καθυστέρησης. Εάν η
κατάσταση δεν υφίσταται πλέον τη χρονική στιγμή που λήγει η περίοδος
καθυστέρησης, ο συναγερμός δεν θα ηχήσει ούτε θα εμφανιστεί. Ομοίως, παρόλο

130

Φορητή συσκευή αναπνευστικής παρακολούθησης Capnostream™35

Συναγερμοί και μηνύματα

που η προβολή τάσεων θα εμφανίσει τα σωστά δεδομένα, δεν θα εμφανιστεί ένας
συναγερμός μέχρι να περάσει η καθορισμένη περίοδος καθυστέρησης.
Για όλους αυτούς τους συναγερμούς, η περίοδος καθυστέρησης μπορεί να είναι 0,
10, 15, 20 ή 30 δευτερόλεπτα. Κατά προεπιλογή, δεν ορίζονται περίοδοι
καθυστέρησης για κανένα συναγερμό.
Για να ρυθμίσετε την καθυστέρηση συναγερμού, βλ. 11.1.5.4 Ρυθμίσεις
καθυστέρησης συναγερμών στη σελίδα 234.

4.14.8. Τύποι συναγερμών
4.14.8.1. Συναγερμοί υψηλής/μεσαίας
προτεραιότητας
Πίνακας 14. Συναγερμοί υψηλής/μεσαίας προτεραιότητας
Μήνυμα

Περιγραφή

Διορθωτική
ενέργεια

Προεπιλεγμένη
προτεραιότητα

Επιλογές
προτεραιότητας

Συναγερμοί ασθενών
No Breath
Detected (Δεν
ανιχνεύθηκε
αναπνοή)
xxx Seconds (xxx
δευτερόλεπτα)

Δεν ανιχνεύθηκε
έγκυρη αναπνοή
για xxx
δευτερόλεπτα

Ο ασθενής
απαιτεί άμεση
ιατρική
φροντίδα.

High (Υψηλή)

High (Υψηλή)

EtCO2 High Alarm
(Συναγερμός
υψηλού EtCO2)

Το etCO2 είναι
υψηλότερο από
το άνω όριο
συναγερμού

Ο ασθενής
απαιτεί άμεση
ιατρική
φροντίδα.

High (Υψηλή)

Medium
(Μεσαία), High
(Υψηλή)

EtCO2 Low Alarm
(Συναγερμός
χαμηλού EtCO2)

Το etCO2 είναι
χαμηλότερο από
το κάτω όριο
συναγερμού

Ο ασθενής
απαιτεί άμεση
ιατρική
φροντίδα.

High (Υψηλή)

Medium
(Μεσαία), High
(Υψηλή)

RR High Alarm
(Συναγερμός
υψηλού
αναπνευστικού
ρυθμού)

Ο αναπνευστικός
ρυθμός είναι
υψηλότερος από
το άνω όριο
συναγερμού

Ο ασθενής
απαιτεί άμεση
ιατρική
φροντίδα.

High (Υψηλή)

Medium
(Μεσαία), High
(Υψηλή)
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Μήνυμα

Περιγραφή

Διορθωτική
ενέργεια

Προεπιλεγμένη
προτεραιότητα

Επιλογές
προτεραιότητας

RR Low Alarm
(Συναγερμός
χαμηλού
αναπνευστικού
ρυθμού)

Ο αναπνευστικός
ρυθμός είναι
χαμηλότερος από
το κάτω όριο
συναγερμού

Ο ασθενής
απαιτεί άμεση
ιατρική
φροντίδα.

High (Υψηλή)

Medium
(Μεσαία), High
(Υψηλή)

SpO2 High Alarm
(Συναγερμός
υψηλού SpO2)

Το SpO2 είναι
υψηλότερο από
το άνω όριο
συναγερμού

Ο ασθενής
απαιτεί άμεση
ιατρική
φροντίδα.

High (Υψηλή)

Medium
(Μεσαία), High
(Υψηλή)

SpO2 Low Alarm
(Συναγερμός
χαμηλού SpO2)

Το SpO2 είναι
χαμηλότερο από
το κάτω όριο
συναγερμού

Ο ασθενής
απαιτεί άμεση
ιατρική
φροντίδα.

High (Υψηλή)

Medium
(Μεσαία), High
(Υψηλή)

Pulse Rate High
Alarm
(Συναγερμός
υψηλού ρυθμού
παλμού)

Ο ρυθμός παλμού
είναι υψηλότερος
από το άνω όριο
συναγερμού

Ο ασθενής
απαιτεί άμεση
ιατρική
φροντίδα.

High (Υψηλή)

Medium
(Μεσαία), High
(Υψηλή)

Pulse Rate Low
Alarm
(Συναγερμός
χαμηλού ρυθμού
παλμού)

Ο ρυθμός παλμού
είναι
χαμηλότερος από
το κάτω όριο
συναγερμού

Ο ασθενής
απαιτεί άμεση
ιατρική
φροντίδα.

High (Υψηλή)

Medium
(Μεσαία), High
(Υψηλή)

IPI Low Alarm*
(Συναγερμός
χαμηλού IPI)

Το IPI είναι
χαμηλότερο από
το κάτω όριο
συναγερμού.

Ο ασθενής
απαιτεί άμεση
ιατρική
φροντίδα.

High (Υψηλή)

Medium
(Μεσαία), High
(Υψηλή)

SatSec

Προέκυψε
υπέρβαση του
καθορισμένου
ορίου SatSeconds

Ελέγξτε την
κατάσταση του
ασθενούς

Medium
(Μεσαία)

Medium
(Μεσαία)

Τεχνικοί συναγερμοί (εξοπλισμού)
CO2 Error
(Σφάλμα CO2)

Προέκυψε
αστοχία που
εμποδίζει τη
συνέχιση της
λειτουργίας CO2.

Επικοινωνήστε
με
εξουσιοδοτημέν
ο προσωπικό
της Covidien.

Medium
(Μεσαία)

Medium
(Μεσαία), High
(Υψηλή)

SpO2 Error
(Σφάλμα SpO2)

Προέκυψε
αστοχία που
εμποδίζει τη
συνέχιση της
λειτουργίας
SpO2.

Επικοινωνήστε
με
εξουσιοδοτημέν
ο προσωπικό
της Covidien.

Medium
(Μεσαία)

Medium
(Μεσαία), High
(Υψηλή)
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Μήνυμα

Περιγραφή

Διορθωτική
ενέργεια

Προεπιλεγμένη
προτεραιότητα

Επιλογές
προτεραιότητας

Pulse Not Found
(Δεν εντοπίστηκε
παλμός)

Δεν υπάρχει
ανιχνεύσιμος
παλμός.

Ο ασθενής
απαιτεί άμεση
ιατρική
φροντίδα.
Επανατοποθετή
στε τον
αισθητήρα στον
ασθενή.

Medium
(Μεσαία)

Medium
(Μεσαία), High
(Υψηλή)

FilterLine
Blockage
(Απόφραξη
FilterLine)

Το FilterLine έχει
συστραφεί ή
φράξει.

Αποσυνδέστε
και
επανασυνδέστε
τη γραμμή
δειγματοληψίας
(FilterLine).
Ελέγξτε τον
προσαρμογέα
αεραγωγού και,
εάν είναι
απαραίτητο,
επανατοποθετή
στε τη γραμμή
δειγματοληψίας
.

Medium
(Μεσαία)

Medium
(Μεσαία), High
(Υψηλή)

Battery Low
(Χαμηλή
μπαταρία)

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

Συνδέστε τη
συσκευή
παρακολούθησ
ης σε
τροφοδοσία
εναλλασσόμενο
υ ρεύματος
(AC).

Medium
(Μεσαία)

Medium
(Μεσαία), High
(Υψηλή)

SpO2 Sensor Not
On Patient
(Δεν υπάρχει
αισθητήρας SpO2
στον ασθενή)

Ο αισθητήρας
έχει πέσει από
τον ασθενή.

Τοποθετήστε
σωστά τον
αισθητήρα στον
ασθενή.

Medium
(Μεσαία)

Medium
(Μεσαία), High
(Υψηλή)

Φορητή συσκευή αναπνευστικής παρακολούθησης Capnostream™35

133

Συναγερμοί και μηνύματα
Μήνυμα

Περιγραφή

Διορθωτική
ενέργεια

Προεπιλεγμένη
προτεραιότητα

Επιλογές
προτεραιότητας

Replace SpO2
Cable
(Αντικαταστήστε
το καλώδιο SpO2)

Το καλώδιο SpO2
πρέπει να
αντικατασταθεί

Αντικαταστήστε
τον αναλώσιμο
αισθητήρα
SpO2. Εάν το
μήνυμα
εξακολουθεί να
εμφανίζεται,
αντικαταστήστε
τον αναλώσιμο
αισθητήρα ή το
καλώδιο
προέκτασης.

Medium
(Μεσαία)

Medium
(Μεσαία), High
(Υψηλή)

Check SpO2
Sensor
Connection
(Ελέγξτε τη
σύνδεση του
αισθητήρα SpO2

Η σύνδεση του
αισθητήρα SpO2
πρέπει να
ελεγχθεί

Ελέγξτε τη
σύνδεση του
αισθητήρα SpO2

Medium
(Μεσαία)

Medium
(Μεσαία), High
(Υψηλή)

Communications
Stopped
(Διακοπή
επικοινωνιών)

Η σχετική
επικοινωνία
διακόπηκε.

Medium
(Μεσαία)

Medium
(Μεσαία), High
(Υψηλή)

System Reset,
Check Settings
(Επαναφορά
συστήματος,
ελέγξτε τις
ρυθμίσεις)

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

Medium
(Μεσαία)

Medium
(Μεσαία), High
(Υψηλή)

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

* Ο συναγερμός 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.

4.14.8.2. Ενημερώσεις
Πίνακας 15. Ενημερωτικά μηνύματα
Μήνυμα
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Περιγραφή
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Μήνυμα

Περιγραφή

Clearing FilterLine
(Απόφραξη FilterLine)

Η γραμμή δειγματοληψίας (FilterLine) έχει
συστραφεί ή φράξει με νερό. Εμφανίζεται
κατά τη διάρκεια του χρόνου εκκένωσης
μέχρι να αποφραχθεί η γραμμή
δειγματοληψίας ή να καθοριστεί κατάσταση
απόφραξης.

CO2 FilterLine Disconnected
(Το FilterLine CO2 αποσυνδέθηκε)

Δεν υπάρχει γραμμή δειγματοληψίας
συνδεδεμένη στη συσκευή
παρακολούθησης. Για να διορθώσετε την
κατάσταση, εισαγάγετε τη γραμμή
δειγματοληψίας εντός της θύρας CO2 στη
συσκευή παρακολούθησης.

SpO2 Sensor Disconnected
(Ο αισθητήρας SpO2
αποσυνδέθηκε)

Δεν υπάρχει αισθητήρας SpO2 συνδεδεμένος
στη συσκευή παρακολούθησης. Για να
διορθώσετε την κατάσταση, εισαγάγετε τον
αισθητήρα SpO2 εντός της θύρας SpO2 στη
συσκευή παρακολούθησης.

Interference Detected
(Ανιχνεύτηκε παρεμβολή)

Ανιχνεύτηκε κίνηση του ασθενούς

Temperature High
(Υψηλή θερμοκρασία)

Η θερμοκρασία της συσκευής
παρακολούθησης είναι υπερβολικά υψηλή

No USB Device Found
(Δεν εντοπίστηκε συσκευή USB)

Δεν συνδέθηκε έγκυρη μονάδα μνήμης flash
στη θύρα USB.

USB Drive Full
(Μονάδα USB πλήρης)

Δεν υπάρχει χώρος στη μονάδα μνήμης USB
flash.

No SD Card Found
(Δεν εντοπίστηκε κάρτα SD)

Δεν έχει εισαχθεί κάρτα SD στη συσκευή
παρακολούθησης.

SD Card Full (Κάρτα SD πλήρης)

Η τρέχουσα κάρτα SD είναι πλήρης
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Μήνυμα

Περιγραφή

SpO2 Weak. Reposition Sensor.
(SpO2 ασθενές. Επανατοποθετήστε
τον αισθητήρα.)
SpO2 Weak. Too Much Light.
(SpO2 ασθενές. Υπερβολικό φως.)
SpO2 Weak. Try Ear Sensor.
(SpO2 ασθενές. Δοκιμάστε
αισθητήρα αφτιού.)
SpO2 Weak. Try Nasal Sensor.
(SpO2 ασθενές. Δοκιμάστε ρινικό
αισθητήρα.)
SpO2 Weak. Try Adhesive Sensor
(SpO2 ασθενές. Δοκιμάστε
αυτοκόλλητο αισθητήρα.)
SpO2 Weak. Secure Sensor Cable.
(SpO2 ασθενές. Στερεώστε το
καλώδιο του αισθητήρα.)
SpO2 Weak. Try Using Headband.
(SpO2 ασθενές. Δοκιμάστε να
χρησιμοποιήσετε ταινία κεφαλής.)
SpO2 Weak. Sensor Too Cold.
(SpO2 ασθενές. Πολύ κρύος
αισθητήρας.)
SpO2 Weak. Check Bandage.
(SpO2 ασθενές. Ελέγξτε τον
επίδεσμο.)
SpO2 Weak. Nail Polish (SpO2
ασθενές. Βερνίκι νυχιών)
SpO2 Weak. Sensor Too Tight
(SpO2 ασθενές. Πολύ σφιχτός
αισθητήρας)
SpO2 Weak. Reposition Sensor.
(SpO2 ασθενές. Επανατοποθετήστε
τον αισθητήρα.)
SpO2 Weak. Due To Interference.
(SpO2 ασθενές λόγω παρεμβολών.)
SpO2 Weak. Clean Sensor Site.
(SpO2 ασθενές. Καθαρίστε το
σημείο τοποθέτησης του
αισθητήρα.)
Interference Detected (Ανιχνεύτηκε
παρεμβολή)

Η μονάδα SpO2 ανιχνεύει αδύναμο παλμό και
προτείνει πιθανές αιτίες.
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Μήνυμα

Περιγραφή

CO2 Warm Up
(Προθέρμανση CO2)

Η μονάδα CO2 προετοιμάζεται για
λειτουργία.

CO2 Ready
(CO2 έτοιμο)

Πριν από την πρώτη μέτρηση CO2, αφού
συνδεθεί το FilterLine και πριν ανιχνευτεί
αναπνοή του ασθενούς, το μήνυμα CO2
Ready (CO2 έτοιμο) αντικαθιστά το μήνυμα
CO2 Warm-Up (Προθέρμανση CO2).

Calibration Required
(Απαιτείται βαθμονόμηση)

Η βαθμονόμηση CO2 έχει ήδη καθυστερήσει.

Maintenance Required
(Απαιτείται συντήρηση)

Η συντήρηση CO2 έχει ήδη καθυστερήσει.

SpO2 Extended Averaging
(Εκτεταμένος υπολογισμός μέσου
όρου SpO2)

Τώρα πραγματοποιείται εκτεταμένος
υπολογισμός μέσου όρου SpO2

Report Transfer Complete
(Μεταφορά αναφοράς
ολοκληρώθηκε)

Η επικοινωνία δεδομένων ολοκληρώθηκε.

SpO2 Low Alarm Limit: xx
(Όριο συναγερμού χαμηλού SpO2:
xx)

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

Performing Autozero
(Εκτελείται αυτόματος μηδενισμός)

Η συσκευή παρακολούθησης εκτελεί
αυτόματα μια βαθμονόμηση μηδενικού
σημείου.

RS232 Report Transfer Complete
(Μεταφορά αναφοράς RS232
ολοκληρώθηκε)

Η μεταφορά της αναφοράς RS232
ολοκληρώθηκε

Demo Mode - Prerecorded Data
(Λειτουργία επίδειξης - Δεδομένα
προκαταγραφής)

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

CO2 Monitoring Has Been Off For
Hh:Mm
(Παρακολούθηση CO2
απενεργοποιημένη 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).

Remote System Connected*
(Απομακρυσμένο σύστημα
συνδέθηκε)

Η συσκευή παρακολούθησης είναι
συνδεδεμένη 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.
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Μήνυμα

Περιγραφή

Remote System Disconnected*
(Απομακρυσμένο σύστημα
αποσυνδέθηκε)

Η συσκευή παρακολούθησης δεν είναι πλέον
συνδεδεμένη 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.
Εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της
μεταφοράς προεπιλογών του νοσοκομείου
Ο χρήστης προσπάθησε να
πραγματοποιήσει λήψη δεδομένων (π.χ.,
προεπιλογές ή δεδομένα επίδειξης) αλλά το
αρχείο με τα απαραίτητα δεδομένα δεν
εντοπίστηκε.

Incompatible Software Version
(Ασύμβατη έκδοση λογισμικού)
No File Found
(Δεν εντοπίστηκε αρχείο)

Mode Change Invalid During USB
Output
(Μη έγκυρη αλλαγή τρόπου
λειτουργίας κατά την έξοδο σε
USB)

Ο χρήστης προσπάθησε να αλλάξει τον
τρόπο λειτουργίας (τύπος ασθενούς) κατά τη
διάρκεια της εξόδου σε USB, αλλά αυτό δεν
μπορεί να γίνει. Κάντε την αλλαγή αφού
ολοκληρωθεί η έξοδος σε USB.

Pump Off Mode (Λειτουργία με
απενεργοποιημένη αντλία)
Ext Battery Low
(Χαμηλή στάθμη εξωτ. μπαταρίας)

Εμφανίζεται κατά την κατάσταση
λειτουργίας Pump Off (Απενεργοποιημένη
αντλία)
Η χωρητικότητα της εξωτερικής μπαταρίας
είναι χαμηλή.

CO2 standby (Αναμονή CO2)
SpO2 standby (Αναμονή SpO2)
Internal Memory Full
(Εσωτερική μνήμη πλήρης)

Η αναμονή CO2 έχει ενεργοποιηθεί.
Η αναμονή SpO2 έχει ενεργοποιηθεί.
Η εσωτερική μνήμη της συσκευής
παρακολούθησης είναι πλήρης.

Incompatible Demo Hardware
(Μη συμβατό υλικό επίδειξης)

Το καταγραμμένο αρχείο επίδειξης δεν είναι
κατάλληλο για τη συσκευή παρακολούθησης
και δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή

Keypad Locked
(Πληκτρολόγιο κλειδωμένο)

Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο

Keypad unlocked
(Πληκτρολόγιο ξεκλείδωτο)
Report Transfer In Progress
(Μεταφορά αναφοράς σε εξέλιξη)
Data Transfer Aborted
(Ματαίωση μεταφοράς δεδομένων)
Service Mode
(Λειτουργία σέρβις)

Το πληκτρολόγιο είναι ξεκλείδωτο
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Η σχετική επικοινωνία είναι σε εξέλιξη
Η σχετική επικοινωνία διακόπηκε
Έγινε είσοδος στη λειτουργία σέρβις. Δεν
εκτελείται παρακολούθηση ασθενούς.
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* 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.

4.14.8.3. Μηνύματα που δεν εμφανίζονται μόνο
στην περιοχή μηνυμάτων
Τα παρακάτω μηνύματα, εκτός από την περιοχή μηνυμάτων, εμφανίζονται και στη
σχετική περιοχή κυματομορφής
Πίνακας 16. Μηνύματα που δεν εμφανίζονται μόνο στην περιοχή μηνυμάτων
Μήνυμα

Περιγραφή

FilterLine Disconnected
(FilterLine αποσυνδέθηκε)

Δεν υπάρχει συνδεδεμένο FilterLine στη
συσκευή παρακολούθησης

Clearing FilterLine (Εκκένωση
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.

FilterLine Blockage (Απόφραξη
FilterLine)

Το FilterLine έχει συστραφεί ή φράξει

Performing AutoZero (Εκτελείται
αυτόματος μηδενισμός)

Εκτελείται αυτόματος μηδενισμός. Το CO2 δεν
είναι διαθέσιμο κατά τον αυτόματο μηδενισμό

CO2 Error (Σφάλμα CO2)

Προέκυψε αστοχία που εμποδίζει τη συνέχιση
της λειτουργίας CO2.

CO2 Standby (Αναμονή CO2)

Η αναμονή CO2) έχει ενεργοποιηθεί

SpO2 Sensor Not On Patient (Δεν
υπάρχει αισθητήρας SpO2 στον
ασθενή)

O αισθητήρας SpO2 δεν υπάρχει στον ασθενή)

Pulse Not Found (Δεν
εντοπίστηκε παλμός)

Δεν υπάρχει ανιχνεύσιμος παλμός

Defective SpO2 Sensor
(Ελαττωματικός αισθητήρας
SpO2)

Ο αισθητήρας SpO2 είναι ελαττωματικός. Το
SpO2 δεν είναι διαθέσιμο

SpO2 Sensor Calibrating
(Βαθμονόμηση αισθητήρα SpO2)

Ο αισθητήρας SpO2 βαθμονομείται. Το SpO2
δεν είναι διαθέσιμο
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Μήνυμα

Περιγραφή

SpO2 Sensor Disconnected (Ο
αισθητήρας SpO2
αποσυνδέθηκε)

Ο αισθητήρας SpO2 δεν είναι συνδεδεμένος. Το
SpO2 δεν είναι διαθέσιμο

SpO2 Standby (Αναμονή SpO2)

Η αναμονή SpO2 έχει ενεργοποιηθεί

SpO2 Error (Σφάλμα SpO2)

Προέκυψε αστοχία που εμποδίζει τη συνέχιση
της λειτουργίας SpO2.

No Breath xxx Seconds (Απουσία
αναπνοής xxx δευτερόλεπτα)

Δεν ανιχνεύθηκε αναπνοή για xxx
δευτερόλεπτα

4.14.9. Αλλαγή των ορίων συναγερμού
Σε περιβάλλοντα που βρίσκονται σε υψηλό υψόμετρο, οι τιμές etCO2 ενδέχεται να
είναι χαμηλότερες από τις τιμές που παρατηρούνται στο επίπεδο της θάλασσας,
σύμφωνα με το νόμο των μερικών πιέσεων του Dalton. Όταν χρησιμοποιείτε τη
συσκευή παρακολούθησης σε περιβάλλοντα που βρίσκονται σε υψηλό υψόμετρο,
καλό θα είναι να προσαρμόζετε ανάλογα τις ρυθμίσεις των συναγερμών etCO2.
Τα όρια των συναγερμών μπορούν να αλλάξουν ως εξής:
Για να αλλάξετε τα όρια των συναγερμών σε προσωρινή βάση (μέχρι να
απενεργοποιηθεί η συσκευή παρακολούθησης):
1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσθια πλευρά.

2.

Το Setup>Alarm Setup (Ρύθμιση>Ρύθμιση συναγερμού) θα είναι η πρώτη
επιλογή στην οθόνη Menu (Μενού). Κάντε κλικ στο Enter.

3.

Μεταβείτε στον αντίστοιχο συναγερμό και κάντε κλικ στο Enter. Τα βέλη
κατεύθυνσης πάνω και κάτω στην οθόνη θα ενεργοποιηθούν.
Χρησιμοποιώντας τα βέλη κατεύθυνσης, επιλέξτε το επιθυμητό όριο
συναγερμού και κάντε κλικ στο Enter για No Breath (Απουσία αναπνοής) ή
στο Apply (Εφαρμογή) για άλλα όρια.

4.

Εάν θέλετε, αλλάξτε και άλλα όρια.

5.

Επιλέξτε Home (Αρχική) για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.
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Για να αλλάξετε τα όρια των συναγερμών σε μόνιμη βάση (δηλαδή, να παραμείνουν
μετά την απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση της συσκευής παρακολούθησης):
1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσθια πλευρά.

2.

Μεταβείτε και επιλέξτε Setup (Ρύθμιση) στην οθόνη Menu (Μενού) και, στη
συνέχεια, μεταβείτε και επιλέξτε Service (Σέρβις) στην οθόνη Setup Menu
(Μενού ρύθμισης).

3.

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης σέρβις και κάντε κλικ στο Done (Τέλος).

4.

Μεταβείτε και επιλέξτε Institutional Defaults>Alarms>Factory Defaults
(Προεπιλογές νοσοκομείου>Συναγερμοί>Εργοστασιακές προεπιλογές).

5.

Επιλέξτε τον αντίστοιχο τύπο ορίων συναγερμού και κάντε κλικ στο Enter.

6.

Επιλέξτε το αντίστοιχο όριο συναγερμού και κάντε κλικ στο Enter. Θα
εμφανιστεί ένα παράθυρο για αυτές τις αλλαγές στη δεξιά πλευρά της οθόνης.
Χρησιμοποιώντας τα βέλη κατεύθυνσης, μεταβείτε στο επιθυμητό τμήμα της
οθόνης, επιλέξτε το επιθυμητό όριο συναγερμού και κάντε κλικ στο Enter. Οι
συναγερμοί μπορούν επίσης να απενεργοποιούνται από αυτήν την οθόνη.

7.

Εάν θέλετε, αλλάξτε και άλλα όρια.

8.

Επιλέξτε Home (Αρχική) για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

Όταν το όριο συναγερμού SpO2 είναι ρυθμισμένο κάτω από το 85%, το μήνυμα
SpO2 Low Alarm Limit: xx (Όριο συναγερμού χαμηλού SpO2: xx) θα εμφανιστεί
στην περιοχή κεφαλίδας, υποδεικνύοντας το επίπεδο του ορίου συναγερμού για
χαμηλό SPO2.

4.14.10. Έλεγχος ρυθμίσεων συναγερμών
Για να ελέγξετε τον συναγερμό No Breath (Απουσία αναπνοής), καθορίστε μια
προβολή φυσιολογικής αναπνοής στη συσκευή παρακολούθησης. Όταν εμφανιστεί
φυσιολογική αναπνοή, αφαιρέστε τη γραμμή δειγματοληψίας από τον εξεταζόμενο
για να δημιουργήσετε μια κατάσταση απουσίας αναπνοής. Η συσκευή
παρακολούθησης θα πρέπει τότε να εμφανίσει ένα συναγερμό No Breath (Απουσία
αναπνοής).
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Για να ελέγξετε τον συναγερμό παλμικής οξυμετρίας Sensor Not on Patient (Δεν
υπάρχει αισθητήρας στον ασθενή), καθορίστε μια προβολή των τιμών SpO2 στη
συσκευή παρακολούθησης. Όταν εμφανιστούν οι τιμές SpO2, αφαιρέστε τον
αισθητήρα από τον εξεταζόμενο για να δημιουργήσετε μια κατάσταση Sensor Not
on Patient (Δεν υπάρχει αισθητήρας στον ασθενή). Η συσκευή παρακολούθησης
θα πρέπει τότε να εμφανίσει ένα συναγερμό Sensor Not on Patient (Δεν υπάρχει
αισθητήρας στον ασθενή).

4.14.11. Όρια συναγερμού - Εργοστασιακές
προεπιλογές
Τις εργοστασιακές προεπιλογές για τα όρια συναγερμού ενηλίκων και νεογνών
παραθέτει ο Πίνακας 29. Εργοστασιακές προεπιλογές ορίων συναγερμών στη σελίδα
229.

4.15. Τάσεις
4.15.1. Εισαγωγή
Η συσκευή παρακολούθησης αποθηκεύει δεδομένα ασθενών που παρέχουν
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό του ασθενούς κατά τη διάρκεια
της παρακολούθησης σε οθόνες τάσεων. Οι προβολές τάσεων επιτρέπουν μια
επισκόπηση του ιστορικού του ασθενούς ως μέρος της ιατρικής ανάλυσης για να
διευκολυνθεί η αξιολόγηση του ασθενούς.

4.15.2. Αποθήκευση τάσεων
Οι τάσεις αποθηκεύονται αυτόματα. Η συσκευή παρακολούθησης αποθηκεύει τις
προηγούμενες 48 ώρες δεδομένων (ενεργοποιημένης) παρακολούθησης,
ανεξάρτητα από το αν υπάρχει μια χρονική περίοδος κατά την οποία η συσκευή
παρακολούθησης είναι απενεργοποιημένη. Τα δεδομένα αποθηκεύονται μία φορά
ανά δευτερόλεπτο, εκτός από τα δεδομένα κυματομορφής CO2, τα οποία
αποθηκεύονται 20 φορές ανά δευτερόλεπτο.
Τα δεδομένα εμφανίζονται σύμφωνα με την επιλεγμένη προσαύξηση τάσης
Τα δεδομένα τάσεων αποθηκεύουν τις ακόλουθες παραμέτρους:
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•

Τρέχουσα ημερομηνία

•

Τρέχουσα ώρα

•

EtCO2

•

RR

•

SpO2

•

PR

•

IPI

•

Κυματομορφή CO2*

•

Συναγερμοί ασθενών υψηλής/μεσαίας προτεραιότητας (ένας ανά
δευτερόλεπτο, ένας ανά παράμετρο)

•

Συμβάντα που προέρχονται από τον εξοπλισμό, όπως Low Battery
(Χαμηλή μπαταρία) ή άλλα μηνύματα που σχετίζονται με τη συσκευή
παρακολούθησης

•

Δείκτες συμβάντων που εισάγονται από τον χρήστη, μαζί με οποιαδήποτε
ετικέτα συμβάντος (μία ανά δευτερόλεπτο)

•

Δείκτης Case Start (Έναρξη περίπτωσης) που υποδεικνύει την έναρξη της
περίπτωσης

*Η κυματομορφή παρουσιάζεται στο γράφημα τάσεων.
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας με απενεργοποιημένη αντλία, δεν καταγράφονται
δεδομένα CO2.

4.15.3. 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 (1, 2, 4, 8 ή 12 ώρες
Φορητή συσκευή αναπνευστικής παρακολούθησης Capnostream™35

143

Τάσεις

ταυτόχρονα) και την κύλιση στα δεδομένα προς αναζήτηση μοτίβων,
συγκεκριμένων συμβάντων ή συναγερμών. Η οθόνη Tabular Trend (Πίνακας
τάσεων) προσφέρει προβολές του 1 δευτ., 5 δευτ., 15 δευτ., 30 δευτ., 1 λεπτού,
5 λεπτών, 15 λεπτών, 30 λεπτών και 1 ώρας, επιτρέποντας στον χρήστη να βλέπει
περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση του ασθενούς.

4.15.3.1. Οθόνη προβολής γραφημάτων τάσεων
Η οθόνη προβολής γραφημάτων τάσεων μπορεί να εμφανιστεί ως εξής:
1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσθια πλευρά.

2.

Μεταβείτε και επιλέξτε Trend (Τάση) στην οθόνη Setup Menu (Μενού
ρύθμισης).

3.

Μεταβείτε και επιλέξτε Graphical Trend (Γραφήματα τάσεων) στην οθόνη
Trend Menu (Μενού τάσεων). Η οθόνη θα εμφανίσει τα γραφήματα των
τάσεων που καταγράφονται εκείνη τη στιγμή σε μια προβολή 4 ωρών. Μια
λευκή ενδεικτική γραμμή με μπλε δείκτη χρόνου δηλώνει τον επιλεγμένο
χρόνο που εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά της οθόνης. Μια κόκκινη
γραμμή στην κυματομορφή τάσης δηλώνει ένα συναγερμό σε εκείνο το
χρονικό σημείο.

4.

Για να αλλάξετε το χρονικό διάστημα που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο κουμπί
Enter και μεταβείτε και επιλέξτε τις επιθυμητές επιλογές ζουμ από τις
επιλογές που θα εμφανιστούν στην οθόνη. Κάντε και πάλι κλικ στο Enter. Ο
οθόνη εμφανίζει τώρα το επιθυμητό χρονικό διάστημα προβολής.

5.

Για να προβάλετε διαφορετική χρονική περίοδο, χρησιμοποιήστε τα βέλη
κατεύθυνσης για να ρυθμίσετε το χρόνο που εμφανίζεται στην οθόνη στο
χρόνο που θέλετε να προβάλετε. Η λευκή ενδεικτική γραμμή με μπλε δείκτη
χρόνου δηλώνει τη θέση της ένδειξης χρόνου και τα δεδομένα αριστερά
εμφανίζουν τα δεδομένα σε αυτήν τη χρονική περίοδο.

6.

Για να προβάλετε πρόσθετες παραμέτρους, κάντε κλικ στο κάτω βέλος
κατεύθυνσης και στη συνέχεια στο κουμπί Enter για να μετακινηθείτε προς τα
κάτω ώστε να δείτε αυτές τις παραμέτρους που δεν εμφανίζονται στην οθόνη.

Τα δεδομένα που εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά της οθόνης θα εξακολουθήσουν
να προβάλλουν τρέχοντα δεδομένα.
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Εικόνα 34. Οθόνη γραφημάτων τάσεων – Προβολή 1 ώρας
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ένδειξη

Λειτουργία

Περιγραφή

1

Δεδομένα EtCO2, RR
και SpO2 του ασθενούς
στη θέση του δρομέα

Οι τιμές EtCO2, RR και SpO2 του ασθενούς
στη θέση του δρομέα σε αριθμητική
μορφή

2

Δεδομένα δρομέα

Ημερομηνία και ώρα στη θέση του δρομέα

3

Εύρος χρόνου

Το εύρος της επιλεγμένης χρονικής
περιόδου προβολής

4

Δεδομένα τάσεων
EtCO2, RR και SpO2 του
ασθενούς

Οι τιμές EtCO2, RR και SpO2 του ασθενούς
κατά την επιλεγμένη χρονική περίοδο που
εμφανίζεται σε μορφή κυματομορφής

5

Δείκτης συναγερμού

Το κόκκινο τμήμα στην κυματομορφή
τάσης δείχνει ένα κόκκινο συναγερμό
υψηλής προτεραιότητας που συμβαίνει
εκείνη τη στιγμή. Οι κίτρινοι δείκτες
παρουσιάζουν ένα κίτρινο συναγερμό
μεσαίας προτεραιότητας.

6

Γραμμή δρομέα

Δείχνει το χρόνο της θέσης του δρομέα. Τα
δεδομένα ασθενούς για αυτό το χρονικό
σημείο εμφανίζονται στα αριστερά
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Ένδειξη

Λειτουργία

Περιγραφή

7

Γραμμή κύλισης

Γραμμή που τη χρησιμοποιείτε για να
μετακινηθείτε προς τα κάτω ώστε να δείτε
άλλες παραμέτρους (PR και IPI)

8

Τρέχοντα δεδομένα
CO2 ασθενούς

Οι τρέχουσες τιμές CO2 του ασθενούς, οι
οποίες εμφανίζονται ανεξάρτητα από τα
δεδομένα τάσεων που προβάλλονται στην
οθόνη

9

Τρέχοντα δεδομένα
SpO2 ασθενούς

Οι τρέχουσες τιμές SpO2 του ασθενούς, οι
οποίες εμφανίζονται ανεξάρτητα από τα
δεδομένα τάσεων που προβάλλονται στην
οθόνη

4.15.3.2. Αναζήτηση στην οθόνη γραφημάτων
τάσεων
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εκτελέσετε μια αναζήτηση στην οθόνη
προβολής γραφημάτων τάσεων:
1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσθια πλευρά της συσκευής
παρακολούθησης.

2.

Μεταβείτε και επιλέξτε Trend (Τάση) στην οθόνη Setup Menu (Μενού
ρύθμισης).

3.

Μεταβείτε και επιλέξτε Search Graphical (Αναζήτηση σε γραφήματα τάσεων)
στην οθόνη Trend Menu (Μενού τάσεων). Η οθόνη θα εμφανίσει την οθόνη
αναζήτησης ημερομηνίας και ώρας στο μενού τάσεων για προβολή
γραφημάτων.

4.

Στην οθόνη Trend Menu Search Date and Time(Αναζήτηση ημερομηνίας και
ώρας στο μενού τάσεων), μεταβείτε και επιλέξτε την ακριβή ημερομηνία και
ώρα που θέλετε να προβάλετε στην οθόνη.

5.

Αφού επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο, μεταβείτε στο κουμπί αναζήτησης στην
οθόνη και επιλέξτε. Εάν υπάρχουν καταγραμμένα δεδομένα για το επιλεγμένο
χρονικό σημείο, η συσκευή παρακολούθησης θα εμφανίσει την οθόνη
γραφημάτων τάσεων, στο επιλεγμένο χρονικό σημείο.
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6.

Εάν δεν υπάρχουν καταγραμμένα δεδομένα για το επιλεγμένο χρονικό
σημείο, η συσκευή παρακολούθησης θα σας ενημερώσει για το γεγονός αυτό
και η οθόνη θα δηλώσει ότι δεν βρέθηκαν εγγραφές για τον επιλεγμένο χρόνο
και θα σας ζητήσει να επιλέξετε μια άλλη χρονική τιμή.

Πίνακας 17. Βήματα προσαύξησης τάσεων και επίπεδα ζουμ
Προσαύξηση τάσεων

Χρονικό πλαίσιο της αναφοράς

15 sec (30 δευτερόλεπτα)

1 hour (1 ώρα)

30 sec (30 δευτερόλεπτα)

2 hours (2 ώρες)

1 min (1 λεπτό)

4 hours (4 ώρες)

2,5 min (2,5 λεπτά)

8 hours (8 ώρες)

4.15.3.3. Οθόνη προβολής πινάκων τάσεων
Η οθόνη προβολής πινάκων τάσεων μπορεί να εμφανιστεί ως εξής:
1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσθια πλευρά της συσκευής
παρακολούθησης.

2.

Μεταβείτε και επιλέξτε Trend (Τάση) στην οθόνη Setup Menu (Μενού
ρύθμισης).

3.

Μεταβείτε και επιλέξτε Tabular Trend (Πίνακας τάσεων) στην οθόνη Trend
Menu (Μενού τάσεων). Η οθόνη θα εμφανίσει τον πίνακα τάσεων που
καταγράφονται τη δεδομένη στιγμή σε μια προβολή 30 δευτερολέπτων.

4.

Για να αλλάξετε το χρονικό διάστημα που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο κουμπί
Enter και, κατόπιν, μεταβείτε και επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή ζουμ από τις
επιλογές Zoom Options (Επιλογές ζουμ) που θα εμφανιστούν στην οθόνη.
Κάντε και πάλι κλικ στο Enter. Ο οθόνη εμφανίζει τώρα το επιθυμητό χρονικό
διάστημα προβολής.

5.

Για να προβάλετε διαφορετική χρονική περίοδο, χρησιμοποιήστε τα βέλη
κατεύθυνσης για να ρυθμίσετε το χρόνο που εμφανίζεται στην οθόνη στο
χρόνο που θέλετε να προβάλετε. Το πλαίσιο θα δηλώσει την επιλεγμένη
χρονική περίοδο και τα δεδομένα για εκείνη τη χρονική περίοδο.
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6.

Όταν φτάσει η τελευταία χρονική περίοδος που καταγράφηκε στα δεξιά, η
οθόνη θα δείξει: End of data (Τέλος δεδομένων). Όταν φτάσει η χρονική
στιγμή που προηγείται των καταγραμμένων δεδομένων στα αριστερά, η
οθόνη θα δείξει: No data (Δεν υπάρχουν δεδομένα).

7.

Για να προβάλετε πρόσθετες παραμέτρους, κάντε κλικ στο κάτω βέλος
κατεύθυνσης και στη συνέχεια στο κουμπί Enter για να μετακινηθείτε προς τα
κάτω ώστε να δείτε αυτές τις παραμέτρους που δεν εμφανίζονται στην οθόνη.

8.

Τα δεδομένα που εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά της οθόνης θα
εξακολουθήσουν να προβάλλουν τρέχοντα δεδομένα.

Εικόνα 35. Οθόνη πίνακα τάσεων – Προβολή 30 δευτερολέπτων
1

2

3

4

5

6

7

Ένδειξη

Λειτουργία

Περιγραφή

1

Εύρος χρόνου

Το εύρος της επιλεγμένης χρονικής περιόδου
προβολής

2

Δεδομένα EtCO2,
RR, SpO2 και PR
του ασθενούς

Οι τιμές EtCO2, RR, SpO2 και PR του ασθενούς
κατά την επιλεγμένη χρονική περίοδο προβολής
που εμφανίζονται για κάθε χρονική περίοδο
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Ένδειξη

Λειτουργία

Περιγραφή

3

Δείκτης
συμβάντων

Ένα κόκκινο ή κίτρινο “X” στη λίστα συμβάντων
δηλώνει συναγερμό υψηλής προτεραιότητας ή
μεσαίας προτεραιότητας (αντιστοίχως) που
συμβαίνει εκείνη τη χρονική στιγμή. Ένας δείκτης
συμβάντων δηλώνει ένα συμβάν.

4

Δεδομένα δρομέα

Ημερομηνία και ώρα στη θέση του δρομέα

5

Γραμμή κύλισης

Γραμμή που τη χρησιμοποιείτε για να
μετακινηθείτε προς τα κάτω ώστε να δείτε άλλες
παραμέτρους

6

Τρέχοντα
δεδομένα EtCO2
ασθενούς

Οι τρέχουσες τιμές etCO2 του ασθενούς, οι οποίες
εμφανίζονται ανεξάρτητα από τα δεδομένα
τάσεων που προβάλλονται στην οθόνη

7

Τρέχοντα
δεδομένα SpO2
ασθενούς

Οι τρέχουσες τιμές SpO2 του ασθενούς, οι οποίες
εμφανίζονται ανεξάρτητα από τα δεδομένα
τάσεων που προβάλλονται στην οθόνη

4.15.3.4. Αναζήτηση στην οθόνη πίνακα τάσεων
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εκτελέσετε μια αναζήτηση στην οθόνη
προβολής πίνακα τάσεων:
1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσθια πλευρά της συσκευής
παρακολούθησης.

2.

Μεταβείτε και επιλέξτε Trend (Τάση) στην οθόνη Setup Menu (Μενού
ρύθμισης).

3.

Μεταβείτε και επιλέξτε Search Tabular (Αναζήτηση σε πίνακα τάσεων) στην
οθόνη Trend Menu (Μενού τάσεων). Η οθόνη θα εμφανίσει την οθόνη
αναζήτησης ημερομηνίας και ώρας στο μενού τάσεων για προβολή πινάκων.

4.

Στην οθόνη Trend Menu: Calendar (Μενού τάσεων: Ημερολόγιο), μεταβείτε
και επιλέξτε την ακριβή ημερομηνία και ώρα που θέλετε να προβάλετε στην
οθόνη.

5.

Αφού επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο, μεταβείτε στο κουμπί αναζήτησης στην
οθόνη και επιλέξτε. Εάν υπάρχουν καταγραμμένα δεδομένα για το επιλεγμένο
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χρονικό σημείο, η συσκευή παρακολούθησης θα εμφανίσει την οθόνη πίνακα
τάσεων, στο επιλεγμένο χρονικό σημείο.
6.

Εάν δεν υπάρχουν καταγραμμένα δεδομένα για το επιλεγμένο χρονικό
σημείο, η συσκευή παρακολούθησης θα σας ενημερώσει για το γεγονός αυτό
και η οθόνη θα δηλώσει ότι δεν βρέθηκαν εγγραφές για τον επιλεγμένο χρόνο
και θα σας ζητήσει να επιλέξετε μια άλλη χρονική τιμή.

4.15.3.5. Οθόνη Events List (Λίστα συμβάντων)
Η οθόνη προβολής λίστας συμβάντων μπορεί να εμφανιστεί ως εξής:
1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσθια πλευρά της συσκευής
παρακολούθησης.

2.

Μεταβείτε και επιλέξτε Trend (Τάση) στην οθόνη Setup Menu (Μενού
ρύθμισης).

3.

Μεταβείτε και επιλέξτε Events List (Λίστα συμβάντων) στην οθόνη Trend
Menu (Μενού τάσεων). Η οθόνη θα εμφανίσει μια λίστα συμβάντων για την
τρέχουσα περίπτωση ασθενούς ή μια λίστα με όλα τα συμβάντα αν δεν
υπάρχει ανοικτή περίπτωση ασθενούς. Σημειώστε ότι ο κατάλογος αυτός
περιλαμβάνει συμβάντα που έχουν προστεθεί από τον χρήστη, αλλά όχι
συναγερμούς. Εάν δεν υπάρχουν συμβάντα, η λίστα δεν θα περιέχει στοιχεία.

4.

Για να προβάλετε πρόσθετα συμβάντα, αν υπάρχουν, κάντε κλικ στο κάτω
βέλος κατεύθυνσης για να μετακινηθείτε προς τα κάτω ώστε να δείτε αυτά τα
συμβάντα που δεν εμφανίζονται στην οθόνη.

5.

Τα δεδομένα που εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά της οθόνης θα
εξακολουθήσουν να προβάλλουν τρέχοντα δεδομένα.
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Εικόνα 36. Events List (Λίστα συμβάντων)

4.15.3.6. Αναζήτηση στην οθόνη Events List (Λίστα
συμβάντων)
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εκτελέσετε μια αναζήτηση στην οθόνη
αναζήτησης της λίστας συμβάντων:
1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσθια πλευρά της συσκευής
παρακολούθησης.

2.

Μεταβείτε και επιλέξτε Trend (Τάση) στην οθόνη Setup Menu (Μενού
ρύθμισης).

3.

Μεταβείτε και επιλέξτε Search Events (Αναζήτηση συμβάντων) στην οθόνη
Trend Menu (Μενού τάσεων). Η οθόνη θα εμφανίσει την οθόνη αναζήτησης
ημερομηνίας και ώρας στο μενού τάσεων για συμβάντα.

4.

Στην οθόνη Trend Menu Search Date and Time (Αναζήτηση ημερομηνίας και
ώρας στο μενού τάσεων), μεταβείτε και επιλέξτε την ακριβή ημερομηνία και
ώρα που θέλετε να προβάλετε στην οθόνη.

5.

Αφού επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο, μεταβείτε στο κουμπί αναζήτησης στην
οθόνη και επιλέξτε. Εάν υπάρχουν καταγραμμένα δεδομένα για το επιλεγμένο
χρονικό σημείο, η συσκευή παρακολούθησης θα εμφανίσει τη λίστα
συμβάντων, στο επιλεγμένο χρονικό σημείο.
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6.

Εάν δεν υπάρχουν καταγραμμένα δεδομένα για το επιλεγμένο χρονικό
σημείο, η συσκευή παρακολούθησης θα αναφέρει ότι δεν βρέθηκαν
συμβάντα για το επιλεγμένο χρονικό σημείο και θα εμφανίσει τα συμβάντα
που προέκυψαν και έχουν τη μικρότερη χρονική απόσταση από το χρονικό
σημείο που προσδιορίστηκε.

4.15.4. Επιλογή παραμέτρων τάσεων
Βλ. 11.1.6.3 Ρυθμίσεις διαμόρφωσης προβολής τάσεων στη σελίδα 239 για να
αλλάξετε τις παραμέτρους των τάσεων που εμφανίζονται στην οθόνη ή για να
αλλάξετε τη σειρά των παραμέτρων.

4.15.5. 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. Επομένως,
όταν η συσκευή παρακολούθησης βρίσκεται στη λειτουργία ενός ασθενούς (η
προεπιλεγμένη λειτουργία) η μνήμη τάσεων θα διαγραφεί όταν τερματιστεί η
περίπτωση.

4.15.6. Λειτουργία προβολής τάσεων
Η συσκευή παρακολούθησης διαθέτει δύο λειτουργίες προβολής τάσεων, Recorded
(Καταγραμμένη) και Calendar (Ημερολόγιο). Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η
Recorded (Καταγραμμένη). Στη λειτουργία Recorded (Καταγραμμένη), αν η
συσκευή παρακολούθησης απενεργοποιηθεί και στη συνέχεια ενεργοποιηθεί πάλι,
η μνήμη τάσεων θα καταγράψει την ώρα που συνέβησαν αυτές οι ενέργειες και θα
εμφανίσει αυτές τις χρονικές περιόδους ως περιόδους χωρίς δεδομένα στην
καταγραφή στη μνήμη τάσεων. Στη λειτουργία Calendar (Ημερολόγιο), αν η
συσκευή παρακολούθησης απενεργοποιηθεί και στη συνέχεια ενεργοποιηθεί πάλι,
η μνήμη τάσεων θα καταγράψει την ώρα που απενεργοποιήθηκε η συσκευή
παρακολούθησης και θα εμφανίσει αυτές τις χρονικές περιόδους ως περιόδους
χωρίς δεδομένα.
Και στους δύο τρόπους λειτουργίας, δεν θα εμφανίζονται δεδομένα για τις χρονικές
περιόδους κατά τις οποίες η συσκευή παρακολούθησης ήταν απενεργοποιημένη,
δεδομένου ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Ωστόσο, δεδομένου ότι η
συσκευή παρακολούθησης μπορεί να καταγράψει έως 48 ώρες δεδομένων μόνο, η
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χρήση της λειτουργίας ημερολογίου μπορεί να περιορίσει την ποσότητα των
χρήσιμων δεδομένων που αποθηκεύονται στη μνήμη τάσεων.
Για την αλλαγή της λειτουργίας τάσεων, βλ. 11.1.6.1 Κύριες ρυθμίσεις τάσεων στη
σελίδα 236.

4.15.7. Διαμόρφωση τάσεων
4.15.7.1. Λειτουργία επισήμανσης συμβάντων
Υπάρχουν δύο διαθέσιμοι τύποι λειτουργιών 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. 4.4 Συμβάντα ασθενούς στη σελίδα 64).

•

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

Η προεπιλεγμένη λειτουργία επισήμανσης συμβάντων στη συσκευή
παρακολούθησης είναι η Detailed (Λεπτομερής).
Για να αλλάξετε τη λειτουργία επισήμανσης συμβάντων σε μόνιμη βάση (δηλαδή, η
ρύθμιση να παραμείνει μετά την απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση της
συσκευής παρακολούθησης), κάντε κλικ στο κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσθια
πλευρά της συσκευής παρακολούθησης.
1.

Μεταβείτε και επιλέξτε Setup (Ρύθμιση) στην οθόνη Menu (Μενού).

2.

Μεταβείτε και επιλέξτε Service (Σέρβις) στην οθόνη Setup Menu (Μενού
ρύθμισης).

3.

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης σέρβις και κάντε κλικ στο Done (Τέλος).

4.

Μεταβείτε και επιλέξτε Institutional Defaults>Trend (Προεπιλογές
νοσοκομείου>Τάση).
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5.

Μεταβείτε και επιλέξτε Event Marking Mode (Λειτουργία επισήμανσης
συμβάντων) και κάντε κλικ στο Enter.

6.

Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία και κάντε κλικ στο Enter.

7.

Επιλέξτε Home (Αρχική) για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

4.15.7.2. Προβολή προσαυξήσεων τάσεων
Οι προσαυξήσεις που εμφανίζονται στην οθόνη του πίνακα τάσεων μπορούν να
αλλαχθούν με την επιλογή Institutional Defaults>Trend (Προεπιλογές
νοσοκομείου>Τάση). Οι επιλογές είναι 1, 5, 15 ή 30 δευτερόλεπτα,
ή 5, 15 ή 30 λεπτά, ή 1 ώρα.
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 30 δευτερόλεπτα.

4.15.7.3. Τάσεις A/hr και ODI
Η πρόσβαση στις τάσεις A/Hr και ODI είναι δυνατή με το προγραμματιζόμενο
πλήκτρο Reports (Αναφορές) που παρουσιάζονται στην ενότητα 5.2 Αναφορές στη
σελίδα 157.
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5. Έξοδος δεδομένων
προϊόντος
5.1. Επιλογές αναφοράς
Η συσκευή παρακολούθησης παρέχει τη δυνατότητα προβολής ή αποθήκευσης
διαφόρων αναφορών. Οι αναφορές αυτές περιλαμβάνουν αναφορές αερισμού και
αποκορεσμού, αναφορές ανασκόπησης συναγερμών, και αναφορές περιπτώσεων
και τάσεων.
Η πρόσβαση στους διάφορους τύπους επιλογών αναφορών είναι δυνατή με
διάφορους τρόπους - βλ. Πίνακας 18. Πρόσβαση στις επιλογές αναφορών, παρακάτω,
για περισσότερες λεπτομέρειες.
Πίνακας 18. Πρόσβαση στις επιλογές αναφορών
Πρόσβαση στην
αναφορά

Επιλογή αναφοράς

View Report
(Προβολή
αναφοράς)

Αναφορές Α και Β Vent. And
Desat (Αερισμός και
αποκορεσμός)

Σημειώσεις

Αναφορά CO2 Statistics
(Στατιστικά στοιχεία CO2)
Αναφορά Alarm Review
(Ανασκόπηση συναγερμών)
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Επιλογές αναφοράς

Πρόσβαση στην
αναφορά

Επιλογή αναφοράς

Σημειώσεις

Store Report
(Αποθήκευση
αναφοράς)

Tabular Case (Πίνακας
περίπτωσης)

Όλες οι
αποθηκευμένες
αναφορές μπορούν
να τυπωθούν σε μια
εξωτερική συσκευή.
Αναφορές
αποθηκευμένες σε
μορφή HTML
μπορούν να
τυπωθούν με αυτή
τη μέθοδο.

Graphical Case
(Γραφήματα περίπτωσης)
Tabular Trend (Πίνακας τάσεων)
Graphical Trend
(Γραφήματα τάσεων)
Realtime Continuous Tabular
(Συνεχής πίνακας σε πραγματικό
χρόνο)
Realtime Continuous Waveform
(Συνεχής κυματομορφή σε
πραγματικό χρόνο)
Real Time Full Continuous
Transfer (Πλήρης συνεχής
μεταφορά σε πραγματικό
χρόνο)
Current Alarm Limits
(Τρέχοντα όρια συναγερμών)

Για την οθόνη Report Selection (Επιλογή αναφοράς), βλ. Εικόνα 37. Επιλογή
αναφοράς, παρακάτω.
Εικόνα 37. Επιλογή αναφοράς
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5.2. Αναφορές
Η συσκευή παρακολούθησης παρέχει τη δυνατότητα προβολής τεσσάρων τύπων
αναφορών:
•

Vent. and Desat Report A (Αναφορά αερισμού και αποκορεσμού Α)

•

Vent. and Desat Report Β (Αναφορά αερισμού και αποκορεσμού Β)

•

Parameter Statistics (Στατιστικά στοιχεία παραμέτρων)

•

Alarm Review (Ανασκόπηση συναγερμών)

Η αναφορά Vent. and Desat (Αερισμός και αποκορεσμός) μπορεί να προβληθεί
μόνον αν είναι ανοικτή μια περίπτωση ασθενούς. Εάν δεν υπάρχει ανοικτή
περίπτωση ασθενούς, θα εμφανιστεί το μήνυμα Open a New Patient Case (Ανοίξτε
μια νέα περίπτωση ασθενούς) και οι αναφορές αυτές δεν θα είναι διαθέσιμες. Για το
άνοιγμα μιας περίπτωσης ασθενούς, βλ. 4.3 Χρήση των περιπτώσεων ασθενών και
των αναγνωριστικών αριθμών ασθενών στη σελίδα 63.
Για να μετακινηθείτε προς τα κάτω σε αυτές τις αναφορές, μεταβείτε στο κύριο
παράθυρο της αναφοράς, κάντε κλικ στο Enter και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε
τα πάνω και κάτω βέλη για να μετακινηθείτε.
Σε όλες αυτές τις οθόνες αναφορών, τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο του
τρέχοντος ασθενούς εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά της οθόνης.
Μια αναφορά μπορεί να προβληθεί ως εξής:
1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσθια πλευρά της συσκευής
παρακολούθησης.

2.

Μεταβείτε και επιλέξτε Report>View Report (Αναφορά>Προβολή αναφοράς)
στην οθόνη Setup Menu (Μενού ρύθμισης).

3.

Επιλέξτε την αναφορά που θέλετε και κάντε κλικ για να την προβάλετε.

Μια αναφορά Vent. and Desat (Αερισμός και αποκορεσμός) μπορεί να προβληθεί
μόνον αν είναι ανοικτή μια περίπτωση ασθενούς. Εάν ο ασθενής με την ανοικτή
περίπτωση δεν έχει δεδομένα IPI ή άπνοιας και αποκορεσμού (για παράδειγμα, ένας
νεογνικός ασθενής), οι αναφορές αερισμού και αποκορεσμού δεν θα είναι
διαθέσιμες. Μια αναφορά Alarm Review (Ανασκόπηση συναγερμών) μπορεί να
προβληθεί ακόμη και αν δεν είναι ανοικτή μια περίπτωση ασθενούς.
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Στην οθόνη Alarm Review (Ανασκόπηση συναγερμών), τα δεδομένα σε πραγματικό
χρόνο του τρέχοντος ασθενούς εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά της οθόνης.
Εικόνα 38. Vent. and Desat Report A (Αναφορά αερισμού και αποκορεσμού Α)
1

2

3

4

5

6

7

Ένδειξη

Λειτουργία

Περιγραφή

1

Γραμμή κύλισης
(οριζόντια)

Γραμμή που τη χρησιμοποιείτε για να
μετακινηθείτε προς τα δεξιά ώστε να δείτε
άλλες χρονικές περιόδους

2

Στατιστικά δεδομένα IPI

Στατιστικά δεδομένα IPI του ασθενούς

3

Εύρος χρόνου

Το εύρος της επιλεγμένης χρονικής
περιόδου προβολής

4

Δεδομένα μετρήσεων
συμβάντων
αποκορεσμού και
άπνοιας O2

Δεδομένα μετρήσεων συμβάντων
αποκορεσμού και άπνοιας O2 του
ασθενούς

5

Γραμμή κύλισης
(κατακόρυφη)

Γραμμή που τη χρησιμοποιείτε για να
μετακινηθείτε προς τα κάτω ώστε να δείτε
άλλες παραμέτρους

6

Δεδομένα etCO2 σε
πραγματικό χρόνο

Τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο του
τρέχοντος ασθενούς
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Ένδειξη

Λειτουργία

Περιγραφή

7

Δεδομένα SpO2 σε
πραγματικό χρόνο

Τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο του
τρέχοντος ασθενούς

Εικόνα 39. Vent. and Desat Report Β (Αναφορά αερισμού και αποκορεσμού Β)
1

2

3

4

5

6

Ένδειξη

Λειτουργία

Περιγραφή

1

Γραμμή κύλισης
(οριζόντια)

Γραμμή που τη χρησιμοποιείτε για να
μετακινηθείτε προς τα δεξιά ώστε να δείτε
άλλες χρονικές περιόδους

2

Δεδομένα άπνοιας και
αποκορεσμού

Δεδομένα άπνοιας και αποκορεσμού του
ασθενούς

3

Εύρος χρόνου

Το εύρος της επιλεγμένης χρονικής
περιόδου προβολής

4

Γραμμή κύλισης
(κατακόρυφη)

Γραμμή που τη χρησιμοποιείτε για να
μετακινηθείτε προς τα κάτω ώστε να δείτε
άλλες παραμέτρους

5

Δεδομένα etCO2 σε
πραγματικό χρόνο

Τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο του
τρέχοντος ασθενούς
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Αναφορές

Ένδειξη

Λειτουργία

Περιγραφή

6

Δεδομένα SpO2 σε
πραγματικό χρόνο

Τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο του
τρέχοντος ασθενούς

Εικόνα 40. Αναφορά Parameter Statistics (Στατιστικά στοιχεία παραμέτρων)
4

6

2

Ένδειξη

Λειτουργία

Περιγραφή

1

Γραμμή κύλισης
(οριζόντια)

Γραμμή που τη χρησιμοποιείτε για να
μετακινηθείτε προς τα δεξιά ώστε να δείτε
άλλες χρονικές περιόδους

2

Δεδομένα
παραμέτρων

Δεδομένα παραμέτρων του ασθενούς

3

Εύρος χρόνου

Το εύρος της επιλεγμένης χρονικής περιόδου
προβολής

4

Γραμμή κύλισης
(κατακόρυφη)

Γραμμή που τη χρησιμοποιείτε για να
μετακινηθείτε προς τα κάτω ώστε να δείτε
άλλες παραμέτρους

5

Δεδομένα etCO2 σε
πραγματικό χρόνο

Τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο του
τρέχοντος ασθενούς

160

3

5

1

Φορητή συσκευή αναπνευστικής παρακολούθησης Capnostream™35

Αναφορές

Ένδειξη

Λειτουργία

Περιγραφή

6

Δεδομένα SpO2 σε
πραγματικό χρόνο

Τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο του
τρέχοντος ασθενούς

Εικόνα 41. Αναφορά Alarm Review (Ανασκόπηση συναγερμών)
1

2

3

4

5

6

Ένδειξη

Λειτουργία

Περιγραφή

1

Δεδομένα No Breath
(Απουσία αναπνοής)

Δεδομένα No Breath (Απουσία αναπνοής) του
ασθενούς

2

Δεδομένα EtCO2

Δεδομένα EtCO2 του ασθενούς

3

Δεδομένα SpO2

Δεδομένα SpO2 του ασθενούς

4

Γραμμή κύλισης
(κατακόρυφη)

Γραμμή που τη χρησιμοποιείτε για να
μετακινηθείτε προς τα κάτω ώστε να δείτε
άλλες παραμέτρους

5

Δεδομένα etCO2 σε
πραγματικό χρόνο

Τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο του
τρέχοντος ασθενούς

6

Δεδομένα SpO2 σε
πραγματικό χρόνο

Τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο του
τρέχοντος ασθενούς
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Έξοδος δεδομένων

Πίνακας 19. Τύποι αναφορών αερισμού και αποκορεσμού και στατιστικών
στοιχείων παραμέτρων
Όνομα αναφοράς

Περιλαμβανόμενα πεδία

Vent. and Desat Report A
(Αναφορά αερισμού και
αποκορεσμού Α)

Στατιστικά στοιχεία IPI,
Μέτρηση συμβάντων άπνοιας
και Μέτρηση συμβάντων
αποκορεσμού

Vent. and Desat Report Β
(Αναφορά αερισμού και
αποκορεσμού Β)

Μέτρηση συμβάντων άπνοιας
και Μέτρηση συμβάντων
αποκορεσμού

Parameter Statistics
(Στατιστικά στοιχεία
παραμέτρων)

Δεδομένα EtCO2 και RR,
συμπεριλαμβανομένων των
High (Υψηλή), Mean (Μέση),
Low (Χαμηλή), SD (Τυπική
απόκλιση) και %Time (%
χρόνου) για διάφορες τιμές

Alarm Review
(Ανασκόπηση συναγερμών)

Τα τρέχοντα όρια συναγερμού
και ο αριθμός κάθε τύπου
συναγερμού που εκδηλώθηκε
κατά την τελευταία ώρα για
τον τρέχοντα ασθενή.

Χρονικό πλαίσιο
της αναφοράς

1, 2, 4, 8 ή 12 ώρες,
ανάλογα με την
επιλογή

1 hour (1 ώρα)

5.3. Έξοδος δεδομένων
Η συσκευή παρακολούθησης μπορεί να εξάγει αποθηκευμένα και τρέχοντα
δεδομένα σε εξωτερικές συσκευές με τις ακόλουθες μεθόδους:
Τα δεδομένα μπορεί να μεταφέρονται σε μονάδα μνήμης USB flash ή κάρτα micro
SD για μεταγενέστερη μεταφορά σε υπολογιστή και εκτύπωση σε εξωτερικό
εκτυπωτή. Βλ. Εικόνα 3. Δεξιά όψη της συσκευής παρακολούθησης στη σελίδα 25 και
Εικόνα 4. Αριστερή όψη της συσκευής παρακολούθησης στη σελίδα 27 για τις θέσεις
των θυρών USB και καρτών micro SD.
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Προσοχή:
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ιοί στη συσκευή μνήμης USB flash ή
στην κάρτα micro SD πριν από τη διασύνδεσή τους με τη συσκευή
παρακολούθησης.
Μια αναφορά περίπτωσης ή τάσης μπορεί να αποθηκευτεί (ληφθεί) ως εξής:
1.

Τοποθετήστε τη συσκευή μνήμης USB flash στη θύρα της συσκευής μνήμης
USB flash.

2.

Κάντε κλικ στο κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσθια πλευρά της συσκευής
παρακολούθησης.

3.

Μεταβείτε και επιλέξτε Report (Αναφορά) στην οθόνη Menu (Μενού).

4.

Μεταβείτε και επιλέξτε Store Report (Αποθήκευση αναφοράς) στην οθόνη
Report Menu (Μενού αναφορών).

5.

Μεταβείτε και επιλέξτε την αναφορά που θέλετε να αποθηκεύσετε. Εάν μια
περίπτωση δεν είναι ενεργή εκείνη τη στιγμή, δεν θα μπορέσετε να
αποθηκεύσετε μια αναφορά περίπτωσης.

6.

Εάν ο τύπος της αναφοράς επιτρέπει περισσότερους του ενός τύπου
αναφοράς (HTML ή κείμενο) μεταβείτε και επιλέξτε την επιθυμητή αναφορά.
Ορισμένες αναφορές είναι διαθέσιμες μόνο σε μία μορφή. Για παράδειγμα, οι
αναφορές Graphical Trend (Γραφήματα τάσεων) και Graphical Case
(Γραφήματα περίπτωσης) είναι διαθέσιμες μόνο σε μορφή BMP.

7.

Μεταβείτε και επιλέξτε Choose Device (Επιλογή συσκευής). Μεταβείτε και
επιλέξτε τη συσκευή στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε την αναφορά.

8.

Μεταβείτε και επιλέξτε Save Report (Αποθήκευση αναφοράς).

9.

Για να αποθηκεύσετε και άλλη αναφορά, επαναλάβετε τη διαδικασία

10.

Για να διακόψετε την αποθήκευση μιας αναφοράς (αυτό χρησιμοποιείται
συνήθως για τις αναφορές σε πραγματικό χρόνο, οι οποίες εξακολουθούν να
λαμβάνονται στη συσκευή αποθήκευσης εκτός αν διακοπούν), κάντε κλικ στο
κουμπί Active Reports (Ενεργές αναφορές).
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11.

Μεταβείτε και επιλέξτε την αναφορά που θέλετε να σταματήσετε. Επιλέξτε την
αναφορά και κατόπιν μεταβείτε και επιλέξτε το κουμπί Stop (Διακοπή) για να
διακοπεί η λήψη τη αναφοράς.

Εάν επιλέξετε Active Reports (Ενεργές αναφορές) κατά τη διαδικασία λήψης, θα
εμφανιστεί μια λίστα με τις αναφορές που λαμβάνονται εκείνη τη στιγμή. Η λίστα
μπορεί να περιέχει περισσότερες από μία αναφορές, αν εκτελούνται περισσότεροι
του ενός τύποι λήψης ταυτόχρονα ή (παρόλο που μόνο μία αναφορά μπορεί να
λαμβάνεται κάθε φορά σε μια συσκευή USB) αν χρησιμοποιούνται περισσότερες
από μία συσκευές USB (με χρήση πολλαπλασιαστή).
Οι παρακάτω τύποι αναφορών μεταφοράς δεδομένων είναι διαθέσιμοι:
Πίνακας 20. Τύποι αναφορών μεταφοράς δεδομένων
Όνομα
αναφοράς

Περιγραφή

Τύπος
αρχείου

Περιλαμβανόμενα
πεδία

Tabular Case
(Πίνακας
περίπτωσης)

Αποθηκεύει την αναφορά του
πίνακα τάσεων για το
επιλεγμένο αναγνωριστικό
ασθενούς. Τα δεδομένα θα
προέρχονται από την έναρξη
έως τη λήξη της τρέχουσας
περίπτωσης.

Txt,
HTML

Όνομα αναφοράς
Αναγνωριστικό
περίπτωσης
Τύπος ασθενούς
Φύλο, ηλικία και
βάρος ασθενούς
Ημερομηνία και
ώρα έναρξης
περίπτωσης
Ημερομηνία και
ώρα δημιουργίας
αναφοράς
DATE
(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ),
TIME (ΩΡΑ)
Ενδείξεις ασθενούς:
etCO2, RR, IPI, SpO2,
PR
Συμβάντα
συναγερμών
ασθενούς
Συμβάντα
συμβουλευτικών
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Όνομα
αναφοράς

Περιγραφή

Τύπος
αρχείου

Περιλαμβανόμενα
πεδία
μηνυμάτων
εξοπλισμού: CO2
NOT AVAILABLE
(CO2 ΜΗ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ), SpO2
NOT AVAILABLE
(SpO2 ΜΗ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ),
PRIMARY BATTERY
LOW (ΧΑΜΗΛΗ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ),
SECONDARY
BATTERY LOW
(ΧΑΜΗΛΗ
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ)
Συμβάντα (ένα ανά
δευτερόλεπτο, ένα
ανά παράμετρο)

Tabular Trend
(Πίνακας
τάσεων)

Αποθηκεύει την αναφορά του
πίνακα ολόκληρης της τάσης
που είναι διαθέσιμη στη μνήμη
για το τρέχον αναγνωριστικό
ασθενούς από την
προηγούμενη διακοπή
περίπτωσης έως την διακοπή
περίπτωσης του τρέχοντος
ασθενούς. Η αναφορά αυτή
περιλαμβάνει όλες τις
παραμέτρους που είναι
διαθέσιμες στην αποθήκευση
τάσεων με βάση την
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
των παραμέτρων. Παράμετροι
ενεργές για παρακολούθηση σε
πραγματικό χρόνο δεν έχουν
σχέση με αυτήν την αναφορά.

Txt,
HTML

Όνομα αναφοράς
Αναγνωριστικό
ασθενούς
Τύπος ασθενούς
Ημερομηνία και
ώρα δημιουργίας
αναφοράς
Επιλεγμένο ζουμ
DATE
(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ),
TIME (ΩΡΑ)
Ενδείξεις ασθενούς:
etCO2, RR, SpO2, PR,
IPI.
Συμβάντα
συναγερμών
ασθενούς
Συμβάντα
συμβουλευτικών
μηνυμάτων
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Όνομα
αναφοράς

Περιγραφή

Τύπος
αρχείου

Περιλαμβανόμενα
πεδία
εξοπλισμού: CO2
NOT AVAILABLE
(CO2 ΜΗ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ), SpO2
NOT AVAILABLE
(SpO2 ΜΗ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ),
PRIMARY BATTERY
LOW (ΧΑΜΗΛΗ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ),
SECONDARY
BATTERY LOW
(ΧΑΜΗΛΗ
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ)
Συμβάντα (ένα ανά
δευτερόλεπτο, ένα
ανά παράμετρο)

Graphical
Case
(Γραφήματα
περίπτωσης)

Αποθηκεύει την αναφορά του
γραφήματος τάσεων
ολόκληρης της τάσης που είναι
διαθέσιμη στη μνήμη για το
επιλεγμένο αναγνωριστικό
ασθενούς (τα δεδομένα θα
προέρχονται από την έναρξη
έως τη λήξη της τρέχουσας
περίπτωσης). Το γράφημα θα
απεικονιστεί στη σελίδα BMP,
στο ζουμ που έχει επιλεγεί για
το γράφημα τάσεων.

BMP

Όνομα αναφοράς
Αναγνωριστικό
περίπτωσης
Τύπος ασθενούς
Φύλο, ηλικία και
βάρος ασθενούς
Ώρα έναρξης
περίπτωσης
Επιλεγμένο ζουμ
Ημερομηνία και
ώρα δημιουργίας
αναφοράς
Ώρα έναρξης
Ώρα λήξης
Γραφήματα για
επιλεγμένες
παραμέτρους

Graphical
Trend
(Γραφήματα
166

Αποθηκεύει την αναφορά
γραφημάτων όλης της τάσης ή
της τρέχουσας που εμφανίζεται

BMP

Όνομα αναφοράς
Αναγνωριστικό
ασθενούς
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Όνομα
αναφοράς

Περιγραφή

τάσεων)

στη σελίδα στην οθόνη
GRAPHICAL TREND (Γράφημα
τάσεων) με το επιλεγμένο ζουμ

Τύπος
αρχείου

Περιλαμβανόμενα
πεδία
Τύπος ασθενούς
Επιλεγμένο ζουμ
Ημερομηνία και
ώρα δημιουργίας
αναφοράς
Ώρα έναρξης
Ώρα λήξης
Γραφήματα για
επιλεγμένες
παραμέτρους

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

Αποθηκεύει την αναφορά
πινάκων με τιμές σε
πραγματικό χρόνο για τις
τρέχουσες ενεργές
παραμέτρους με ανάλυση 1
δευτερολέπτου. Κάθε φορά που
υπάρχει αλλαγή στις διαθέσιμες
παραμέτρους λόγω του τύπου
του ασθενούς ή αλλαγής στον
τρόπο λειτουργίας CO2, το
τρέχον αρχείο κλείνει και
δημιουργείται ένα νέο.

Txt

Όνομα αναφοράς
Αναγνωριστικό
περίπτωσης
Τύπος ασθενούς
Ημερομηνία και
ώρα δημιουργίας
αναφοράς
DATE
(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ),
TIME (ΩΡΑ)
Ενδείξεις ασθενούς:
etCO2, RR, SpO2, PR,
IPI.
Συμβάντα
συναγερμών
ασθενούς
Συμβάντα
συμβουλευτικών
μηνυμάτων
εξοπλισμού: CO2
NOT AVAILABLE
(CO2 ΜΗ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ), SpO2
NOT AVAILABLE
(SpO2 ΜΗ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ),
PRIMARY BATTERY
LOW (ΧΑΜΗΛΗ
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Όνομα
αναφοράς

Περιγραφή

Τύπος
αρχείου

Περιλαμβανόμενα
πεδία
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ),
SECONDARY
BATTERY LOW
(ΧΑΜΗΛΗ
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ)
Συμβάντα (ένα ανά
δευτερόλεπτο, ένα
ανά παράμετρο)

Realtime
Continuous
Waveform
(Συνεχής
κυματομορφή
σε
πραγματικό
χρόνο)

Αποθηκεύει σε μορφή txt την
αναφορά γραφημάτων της
κυματομορφής CO2 (με ένα
σημείο δεδομένων ανά 50 ms)

Txt

Όνομα αναφοράς
Αναγνωριστικό
περίπτωσης
Τύπος ασθενούς
Ημερομηνία και
ώρα δημιουργίας
αναφοράς
Δεδομένα για τη
δημιουργία
γραφημάτων για τις
κυματομορφές CO2
και SpO2

Real-time Full
Continuous
Transfer
(Πλήρης
συνεχής
μεταφορά σε
πραγματικό
χρόνο)

Αποθηκεύει την αναφορά που
περιέχει την κυματομορφή CO2
σε πραγματικό χρόνο καθώς
και τιμές σε πραγματικό χρόνο
για τις τρέχουσες ενεργές
παραμέτρους με ανάλυση
1 δευτερολέπτου
επαναλαμβάνοντας τις
αριθμητικές τιμές ανά 50 ms
μαζί με την κυματομορφή.

Txt

Όνομα της
αναφοράς [Realtime Full
Continuous
Transfer (Πλήρης
συνεχής μεταφορά
σε πραγματικό
χρόνο)]
Αναγνωριστικό
περίπτωσης
Τύπος ασθενούς
Ημερομηνία και
ώρα δημιουργίας
αναφοράς
DATE
(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ),
TIME (ΩΡΑ)

168

Φορητή συσκευή αναπνευστικής παρακολούθησης Capnostream™35

Έξοδος δεδομένων

Όνομα
αναφοράς

Περιγραφή

Τύπος
αρχείου

Περιλαμβανόμενα
πεδία
Ενδείξεις ασθενούς
(στην ανάλυση
αποθήκευσης
τάσεων): etCO2, RR,
IPI, SpO2, PR, A/hr,
ODI
Συμβάντα
επειγόντων
συναγερμών
ασθενούς
Συμβάντα
συμβουλευτικών
μηνυμάτων
εξοπλισμού: CO2
NOT AVAILABLE
(CO2 ΜΗ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ), SpO2
NOT AVAILABLE
(SpO2 ΜΗ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ),
PRIMARY BATTERY
LOW (ΧΑΜΗΛΗ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ),
SECONDARY
BATTERY LOW
(ΧΑΜΗΛΗ
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ)
Συμβάντα (ένα ανά
δευτερόλεπτο, ένα
ανά παράμετρο)
Ένδειξη ασθενούς
κάθε 50 ms –
20 φορές το
δευτερόλεπτο –
(για τη δημιουργία
κυματομορφής
CO2): CO2 wave
(Κυματομορφή
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Έξοδος δεδομένων

Όνομα
αναφοράς

Περιγραφή

Τύπος
αρχείου

Περιλαμβανόμενα
πεδία
CO2)

Current Alarm
Limits
(Τρέχοντα
όρια
συναγερμών)

Αποθηκεύει τα τρέχοντα
επιλεγμένα όρια συναγερμών
των διαθέσιμων/ενεργών
παραμέτρων

Text,
Html

Όνομα αναφοράς
Αναγνωριστικό
περίπτωσης
Τύπος ασθενούς
Ημερομηνία και
ώρα δημιουργίας
αναφοράς
Μονάδα, υψηλό
όριο και χαμηλό
όριο για τις
τρέχουσες σχετικές
παραμέτρους
Για ασθενείς που
μετριούνται με την
τυπική μέτρηση
etCO2: EtCO2, RR,
No Breath (Απουσία
αναπνοής), SpO2,
PR, SatSec, IPI
Για ασθενείς HiFi:
CO2, etCO2 (αυθ.),
SpO2, PR, SatSec

Εικόνα 42. Δείγμα αναφοράς Html: Πίνακας τάσεων
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5.3.1.

Εκτύπωση αναφορών

Η εκτύπωση των αναφορών πραγματοποιείται μέσω ενός εξωτερικού εκτυπωτή
μετά την αποθήκευση της αναφοράς με τη χρήση μιας συσκευής USB ή κάρτας
micro SD όπως περιγράφεται στην ενότητα 5.4 Μεταφορά δεδομένων, παρακάτω.

5.4. Μεταφορά δεδομένων
5.4.1.

USB

Η συσκευή παρακολούθησης διαθέτει μια τυπική θύρα USB και μια θύρα mini USB.
Η τυπική θύρα USB στη συσκευή παρακολούθησης προορίζεται για χρήση με μια
μονάδα μνήμης flash μόνο. Η θύρα mini USB στη συσκευή παρακολούθησης
προορίζεται για χρήση από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις μόνο. Μην
επιχειρήσετε να τροφοδοτήσετε με ρεύμα τη συσκευή παρακολούθησης μέσω
οποιασδήποτε θύρας USB. Για να χρησιμοποιήσετε την τυπική θύρα USB,
τοποθετήστε τη μονάδα μνήμης USB flash στη θύρα πριν από την έναρξη της
διαδικασίας λήψης.
Η συσκευή παρακολούθησης αναγνωρίζει μονάδες μνήμης flash κατασκευασμένες
από όλες τις γνωστές εταιρείες. Αναγνωρίζει τις μονάδες μνήμης flash με σύστημα
αρχείων FAT, FAT32 και exFAT. Μπορεί να μην αναγνωρίσει άλλα συστήματα
αρχείων, συμπεριλαμβανομένου του NTFS. Ορισμένες μονάδες flash μπορεί να μην
είναι σε θέση να συνδεθούν στη θύρα της συσκευής παρακολούθησης λόγω
μηχανικής ασυμβατότητας. Ελέγχετε κάθε μονάδα flash ώστε να βεβαιώνεστε ότι
είναι κατάλληλη για τη θύρα. Μια τυπική μονάδα μνήμης flash φαίνεται παρακάτω.
Εικόνα 43. Τυπική μονάδα μνήμης flash

Η τυπική θύρα USB στη συσκευή παρακολούθησης προορίζεται για χρήση με μια
μονάδα μνήμης flash μόνο. Δεν είναι θύρα USB πλήρους λειτουργίας. Μην
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επιχειρήσετε να συνδέσετε τη συσκευή παρακολούθησης σε έναν υπολογιστή μέσω
της θύρας USB.
Εάν η συσκευή παρακολούθησης δεν ανιχνεύσει τη μονάδα μνήμης flash,
αφαιρέστε και επανεισαγάγετε τη μονάδα μνήμης flash. Εάν η μονάδα μνήμης flash
εξακολουθεί να μην ανιχνεύεται, βεβαιωθείτε ότι η χρησιμοποιούμενη μονάδα
προέρχεται από υποστηριζόμενο κατασκευαστή.
Εάν ο ελεύθερος χώρος δίσκου στη μονάδα μνήμης flash είναι μικρότερος από
100 kb, η εγγραφή στη μονάδα δίσκου 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:
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.

Σημείωση:
Μόνο μία συσκευή μνήμης (μία μονάδα μνήμης flash ή κάρτα micro
SD) μπορεί να χρησιμοποιείται κάθε φορά.
Πίνακας 21. Σύμβαση ονοματοδοσίας αρχείων USB
Όνομα αναφοράς

Συμβάσεις ονοματοδοσίας αρχείων

Tabular Case (Πίνακας
περίπτωσης)

TCR_ PATIENT TYPE_DATE_TIME_PATIENT
ID_ORIDION

Tabular Trend (Πίνακας
τάσεων)

TTR_PATIENT TYPE_DATE_TIME_PATIENT ID_ORIDION

Graphical Case
(Γραφήματα περίπτωσης)

GCR_ PATIENT TYPE_DATE_TIME_PATIENT ID

Graphical Trend
(Γραφήματα τάσεων)

GTR_ PATIENT TYPE_DATE_TIME_PATIENT ID
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Όνομα αναφοράς

Συμβάσεις ονοματοδοσίας αρχείων

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

RCT_ PATIENT TYPE_DATE_TIME_PATIENT
ID_ORIDION

Κυματομορφές σε
πραγματικό χρόνο

RCW_ PATIENT TYPE_DATE_TIME_PATIENT
ID_ORIDION

Real-time Full
Continuous Transfer
(Πλήρης συνεχής
μεταφορά σε πραγματικό
χρόνο)

FCTR_ PATIENT TYPE_DATE_TIME_PATIENT
ID_ORIDION

Current Alarm Limits
(Τρέχοντα όρια
συναγερμών)

ALIM_ PATIENT TYPE_DATE_TIME_PATIENT ID

Πίνακας 22. Παραδείγματα αρχείων USB
Όνομα αναφοράς

Συμβάσεις ονοματοδοσίας αρχείων

Tabular Case
(Πίνακας
περίπτωσης)

TCR_ ADULT_060714_141453_20140607121546_ORIDION

Tabular Trend
(Πίνακας τάσεων)

TTR_ ADULT_060714_141453_20140607121546_ORIDION

Graphical Case
(Γραφήματα
περίπτωσης)

GCR_ ADULT_060714_141453_20140607121546

Graphical Trend
(Γραφήματα
τάσεων)

GTR_ ADULT_060714_141453_20140607121546

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

RCT_ ADULT_060714_141453_20140607121546_ORIDION

Real-time
waveforms
(Κυματομορφές σε
πραγματικό χρόνο)

RCW_ ADULT_060714_141453_20140607121546_ORIDION
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Όνομα αναφοράς

Συμβάσεις ονοματοδοσίας αρχείων

Real-time Full
Continuous Transfer
(Πλήρης συνεχής
μεταφορά σε
πραγματικό χρόνο)

FCTR_ ADULT_060714_141453_20140607121546_ORIDION

Current Alarm
Limits
(Τρέχοντα όρια
συναγερμών)

ALIM_ ADULT_060714_141453_20140607121546

Για να διαβάσετε τα δεδομένα του ασθενούς από μια αναφορά html, απλά
πραγματοποιήστε λήψη του αρχείου σε έναν τοπικό φάκελο και ανοίξτε το αρχείο
σε μορφή html. Τα αρχεία txt μπορούν να ανοίγονται στο Excel ώστε να
διευκολύνεται η προβολή και ανάλυση των δεδομένων. Για περισσότερες
πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο πωλήσεων.

5.4.2.

MMC/SD

Η συσκευή παρακολούθησης αναγνωρίζει τις κάρτες MMC/SD οι οποίες
συμμορφώνονται με την προδιαγραφή Multimedia Card System Specification v4.2
από την Τεχνική Επιτροπή MMCA και την προδιαγραφή καρτών SD I/O Card
Specification v 2.0 από την SD Association. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάρτες
υψηλής χωρητικότητας (μέγεθος >2 GB). Η χρήση της είναι παρόμοια με τη χρήση
μιας μονάδας USB flash.

5.4.3.

Ασύρματες επικοινωνίες

Η συσκευή Capnostream™35 μπορεί να λειτουργεί με τρεις διαφορετικούς τύπους
δικτύων WiFi, ως εξής:
•

Ανοικτά δίκτυα

•

Ασφαλή δίκτυα (τα οποία απαιτούν κωδικό πρόσβασης ή/και κλειδί
ασφαλείας)

•

Επιχειρηματικά δίκτυα (τα οποία, εκτός από τις απαιτήσεις ασφαλείας,
απαιτούν και ένα πιστοποιητικό)

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ρυθμίσετε και να ενεργοποιήσετε τη
συνδεσιμότητα WiFi στη συσκευή για τους διάφορους τύπους δικτύων.
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Προσοχή:
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ιοί στο δίκτυο στο οποίο συνδέεστε
πριν από τη διασύνδεση με τη συσκευή παρακολούθησης.

5.4.3.1.

Ενεργοποίηση συνδεσιμότητας WiFi

Η συνδεσιμότητα WiFi πρέπει πρώτα να διαμορφωθεί - βλ. την ενότητα 5.4.3.2
Διαμόρφωση WiFi, παρακάτω.
Αφού το WiFi διαμορφωθεί ώστε να συνεργάζεται με κάποιο δίκτυο, κάνοντας κλικ
στο On (Ενεργοποίηση), όπως περιγράφεται παρακάτω, θα ενεργοποιείτε το WiFi
για το διαμορφωμένο δίκτυο.
Για να ενεργοποιήσετε τη συνδεσιμότητα WiFi, μεταβείτε και επιλέξτε το εικονίδιο
συνδεσιμότητας στην κύρια οθόνη Menu (Μενού) (βλ. Εικονίδιο συνδεσιμότητας,
παρακάτω) για να ανοίξετε την οθόνη Connectivity (Συνδεσιμότητα).
Εικόνα 44. Εικονίδιο συνδεσιμότητας

Μεταβείτε στο Wi-Fi Connection (Συνδεσιμότητα WiFi), επιλέξτε και κάντε κλικ στο
On (Ενεργοποίηση). Το WiFi θα ενεργοποιηθεί, ενώ το κείμενο WiFi connected to:
Network Name (Το WiFi συνδέθηκε στο: Όνομα δικτύου) και ένα πράσινο σημάδι
ελέγχου θα εμφανιστούν στην οθόνη, το εικονίδιο WiFi θα είναι έγχρωμο και το
κουμπί τώρα θα έχει την επιγραφή Off (Απενεργοποίηση). Βλ. Εικόνα 45, παρακάτω.
Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα δίκτυα, ένα μήνυμα στην οθόνη θα σας ενημερώσει
για το γεγονός αυτό.
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Εικόνα 45. Οθόνη Μενού που δείχνει το WiFi συνδεδεμένο

Κατά προεπιλογή, το WiFi είναι απενεργοποιημένο. Για να το απενεργοποιήσετε
όταν είναι ενεργοποιημένο, επιλέξτε και κάντε κλικ στο κουμπί Off
(Απενεργοποίηση).
Μόλις επιτευχθεί η σύνδεση, το όνομα του συνδεδεμένου δικτύου θα εμφανιστεί
κάτω από το κείμενο WiFi στο κέντρο της οθόνης Connectivity (Συνδεσιμότητα) και
η ένδειξη ισχύος του σήματος WiFi (
) θα εμφανίζεται στην επάνω αριστερή
γωνία, σε όλες τις οθόνες.

5.4.3.2.

Διαμόρφωση WiFi

Το βήμα διαμόρφωσης WiFi πρέπει να εκτελείται από το προσωπικό της τεχνικής
υποστήριξης, χρησιμοποιώντας τον κωδικό πρόσβασης σέρβις στην οθόνη Service
(Σέρβις).
Εκτελέστε τα παρακάτω βήματα για να ρυθμίσετε τη διαμόρφωση της σύνδεσης
WiFi:
1.

Μεταβείτε και επιλέξτε Setup (Ρύθμιση) στην οθόνη Menu (Μενού).

2.

Μεταβείτε και επιλέξτε Service (Σέρβις) στην οθόνη Setup Menu (Μενού
ρύθμισης).

3.

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης σέρβις και κάντε κλικ στο Done (Τέλος).
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4.

Μεταβείτε και επιλέξτε το εικονίδιο συνδεσιμότητας στην οθόνη σέρβις για να
ανοίξετε την οθόνη Service Mode Connectivity (Συνδεσιμότητα λειτουργίας
σέρβις). Βλ. Εικόνα 46, παρακάτω.

Εικόνα 46. Οθόνη Service Mode Connectivity (Συνδεσιμότητα λειτουργίας σέρβις)
με συνδεδεμένο δίκτυο

5.

Μεταβείτε στην ενότητα Wifi Connection (Σύνδεση Wifi) της οθόνης και κάντε
κλικ στο κουμπί On (Ενεργοποίηση).

6.

Μεταβείτε και κάντε κλικ στο κουμπί Configure (Διαμόρφωση) στην ενότητα
Wifi Connection (Σύνδεση Wifi) της οθόνης.

7.

Θα εμφανιστεί η οθόνη Service WiFi Configuration (Διαμόρφωση WiFi σέρβις).
Κάθε διαθέσιμο δίκτυο θα εμφανίζεται ως ξεχωριστή γραμμή σε αυτή την
οθόνη. Ένα εικονίδιο με λουκέτο δηλώνει ότι το δίκτυο απαιτεί ένα κλειδί
ασφαλείας ή έναν κωδικό πρόσβασης, και ένα κίτρινο αστέρι δηλώνει ότι το
δίκτυο είναι ένα από τα αγαπημένα σας. Ένα δίκτυο γίνεται αγαπημένο όταν
προστίθεται στον κατάλογο Network (Δίκτυο) από τον χρήστη. Η ισχύς του
δικτύου θα αναφέρεται επίσης σε κάθε γραμμή.

8.

Μεταβείτε στο επιθυμητό δίκτυο στη λίστα των διαθέσιμων δικτύων,
χρησιμοποιώντας τα βέλη κατεύθυνσης, και επιλέξτε. Εάν το δίκτυο δεν
απαιτείται πληροφορίες ασφαλείας, κάντε κλικ στο Connect (Σύνδεση) για να
συνδεθείτε στο δίκτυο.

9.

Εάν το δίκτυο απαιτεί κωδικό πρόσβασης, ένα αναδυόμενο παράθυρο θα σας
ζητήσει να εισαγάγετε τα απαιτούμενα δεδομένα. Συμπληρώστε τα πεδία
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User Name (Όνομα χρήστη) και Password (Κωδικός πρόσβασης) και κάντε
κλικ στο Connect (Σύνδεση) για να προσθέσετε το δίκτυο. Εάν η σύνδεση
επιτύχει, το σύστημα θα προσθέσει το δίκτυο. Στην αντίθετη περίπτωση, ένα
μήνυμα στην οθόνη θα σας ενημερώσει για το γεγονός αυτό. Εάν η σύνδεση
δεν επιτύχει, ελέγξτε τον κωδικό πρόσβασης ή δοκιμάστε κάποιο άλλο δίκτυο.
10.

Εάν το δίκτυο απαιτεί κλειδί ασφαλείας, ένα αναδυόμενο παράθυρο θα σας
ζητήσει να εισαγάγετε τα απαιτούμενα δεδομένα. Συμπληρώστε τις
πληροφορίες του κλειδιού ασφαλείας και κάντε κλικ στο Connect (Σύνδεση)
για να προσθέσετε το δίκτυο. Εάν η σύνδεση επιτύχει, το σύστημα θα
προσθέσει το δίκτυο. Στην αντίθετη περίπτωση, ένα μήνυμα στην οθόνη θα
σας ενημερώσει για το γεγονός αυτό. Εάν η σύνδεση δεν επιτύχει, ελέγξτε τα
στοιχεία ή δοκιμάστε κάποιο άλλο δίκτυο.

11.

Εάν διαλέξετε ένα δίκτυο από τη λίστα των διαθέσιμων δικτύων που απαιτεί
πιστοποιητικό, ένα αναδυόμενο παράθυρο θα σας ζητήσει να προσθέσετε το
πιστοποιητικό. Ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω (βλ. 5.4.3.2.4 Προσθήκη
πιστοποιητικού δικτύου στη σελίδα 180) για να φορτώσετε το πιστοποιητικό.

12.

Στη συνέχεια, προσθέστε το πιστοποιητικό ακολουθώντας τις οδηγίες στο
αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται στην οθόνη που αναφέρθηκε
παραπάνω, χρησιμοποιώντας το σχετικό πιστοποιητικό που έχετε ήδη
φορτώσει στη συσκευή.

13.

Εάν διαλέξετε ένα δίκτυο από τη λίστα των διαθέσιμων δικτύων που απαιτεί
κλειδί ασφαλείας, ένα αναδυόμενο παράθυρο θα σας ζητήσει να προσθέσετε
το κλειδί ασφαλείας. Κάντε το, ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται
στην οθόνη για να προσθέσετε τις απαιτούμενες πληροφορίες. Κάντε κλικ στο
Connect (Σύνδεση) για να προσθέσετε τις πληροφορίες που έχουν εισαχθεί.

Όταν ένα δίκτυο προστεθεί με επιτυχία και φορτωθούν όλα τα απαιτούμενα
δεδομένα, το σχετικό δίκτυο θα εμφανίζεται ως συνδεδεμένο στην οθόνη WiFi
Configuration (Διαμόρφωση WiFi), βλ. Εικόνα 47. Διαμόρφωση δικτύου WiFi,
παρακάτω.
Η Εικόνα 47. Διαμόρφωση δικτύου WiFi, παρακάτω, δείχνει μια λίστα των διαθέσιμων
δικτύων. Το δίκτυο που είναι συνδεδεμένο εκείνη τη στιγμή επισημαίνεται με ένα
εικονίδιο με πράσινο σημάδι ελέγχου. Τα αγαπημένα δίκτυα επισημαίνονται με ένα
κίτρινο αστέρι.
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Αν εμφανίζονται ήδη 20 δίκτυα στη λίστα δικτύων και έχουν επισημανθεί ως
προτιμώμενα, δεν μπορούν να επισημανθούν πρόσθετα δίκτυα ως προτιμώμενα
μέχρι να αφαιρεθεί ένα δίκτυο από τη λίστα δικτύων.
Εικόνα 47. Διαμόρφωση δικτύου WiFi

Στις υπόλοιπες επιλογές που υπάρχουν σε αυτήν την οθόνη περιλαμβάνονται οι
ακόλουθες:

5.4.3.2.1. Προσθήκη ενός δικτύου
Εάν το επιθυμητό δίκτυο δεν εμφανίζεται στη λίστα, μεταβείτε και κάντε κλικ στο
Add (Προσθήκη) όπως φαίνεται στην Εικόνα 47. Διαμόρφωση δικτύου WiFi,
παραπάνω, και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

5.4.3.2.2. Αφαίρεση ενός δικτύου
Για να αφαιρέσετε ένα δίκτυο από τη λίστα διαθέσιμων δικτύων, μεταβείτε στο
σχετικό δίκτυο στη λίστα διαθέσιμων δικτύων στην οθόνη WiFi Network
Configuration (Διαμόρφωση δικτύου WiFi) (βλ. Εικόνα 47. Διαμόρφωση δικτύου
WiFi, παραπάνω), χρησιμοποιώντας τα βέλη κατεύθυνσης, και επιλέξτε. Στο
αναδυόμενο παράθυρο που θα ανοίξει, κάντε κλικ στο Remove (Αφαίρεση). Μόλις
ο χρήστης αφαιρέσει ένα δίκτυο από τον πίνακα, το κουμπί εστίασης θα μεταβεί
στο πρώτο δίκτυο στη λίστα.
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5.4.3.2.3. Νέα σάρωση δικτύων
Για να σαρώσετε εκ νέου για διαθέσιμα δίκτυα ώστε να ενημερώσετε τη λίστα
διαθέσιμων δικτύων, μεταβείτε και, κάντε κλικ στο Rescan (Νέα σάρωση) στην
οθόνη WiFi Network Configuration (Διαμόρφωση δικτύου WiFi) (βλ. Εικόνα 47.
Διαμόρφωση δικτύου WiFi, παραπάνω), για να πραγματοποιήσετε νέα σάρωση για
διαθέσιμα δίκτυα.

5.4.3.2.4. Προσθήκη πιστοποιητικού δικτύου
Εάν έχετε ένα δίκτυο που απαιτεί ένα πιστοποιητικό, αρχίστε φορτώνοντας το
απαιτούμενο πιστοποιητικό σε μια μονάδα USB flash ή κάρτα micro SD και
συνδέοντας αυτή τη μονάδα USB flash ή την κάρτα micro SD στη συσκευή. Κατόπιν,
στην οθόνη WiFi Network Configuration (Διαμόρφωση δικτύου WiFi) (βλ. Εικόνα 47.
Διαμόρφωση δικτύου WiFi, παραπάνω), μεταβείτε και επιλέξτε Certificate
(Πιστοποιητικό) για να αναζητήσετε ένα πιστοποιητικό. Αναζητήστε και φορτώστε
το πιστοποιητικό στη συσκευή, εισάγοντας τον κωδικό πρόσβασης, όπως
απαιτείται, και ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Μεταβείτε
και επιλέξτε Apply (Εφαρμογή) και Done (Τέλος) για να ολοκληρώσετε τη
διαδικασία.

5.4.3.3.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων IP

Μεταβείτε και επιλέξτε Menu>Setup>Service>Input the Service password>
Institutional Defaults>Monitor>Interfaces>IP Settings (Μενού>Ρύθμιση>
Σέρβις>Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης σέρβις>Προεπιλογές νοσοκομείου>
Συσκευή παρακολούθησης>Διασυνδέσεις>Ρυθμίσεις IP) για να εμφανίσετε το MAC
ID και άλλες πληροφορίες σχετικά με το συνδεδεμένο δίκτυο. Διορθώστε, εάν
χρειάζεται.
Αφού συνδεθείτε, επιλέξτε Server Settings (Ρυθμίσεις διακομιστή) για το
επιθυμητό δίκτυο χρησιμοποιώντας τα Menu>Setup>Service>Input the Service
password>Institutional Defaults>Monitor>Interfaces (Μενού>Ρύθμιση>
Σέρβις>Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης σέρβις>Προεπιλογές νοσοκομείου>
Συσκευή παρακολούθησης>Διασυνδέσεις). Εισαγάγετε τη διεύθυνση Server IP
(IP διακομιστή) και το Server Port (Θύρα διακομιστή) του δικτύου με το οποίο
θέλετε να διασυνδεθείτε.
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Παρακαλούμε σημειώστε ότι η διαμόρφωση ενός δικτύου για να συνεργάζεται με
τη συσκευή μπορεί να γίνει μόνο από έναν εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις. Βλ.
Capnographytechnicalsupport@medtronic.com για περισσότερες πληροφορίες.
Πίνακας 23. Προδιαγραφές ασύρματης δικτύωσης
Θέμα

Τιμή

Πιστοποίηση
ασύρματης δικτύωσης

Πιστοποίηση FCC: TFB-TIWI1-01 και IC 5969A-TIWI101

Συχνότητα για
ασύρματη σύνδεση

2,4 GHz (2,412 GHz - 2,484 GHz)

Εύρος ζώνης
ασύρματης δικτύωσης

Το εύρος ζώνης είναι διαιρεμένο σε 14 κανάλια, όπου
κάθε κανάλι έχει εύρος ζώνης 20 MHz

Προδιαγραφές
πρωτοκόλλου
ασύρματης δικτύωσης

IEEE 802.11b/g/n

Μέγιστη ισχύς Tx

< 10 dBm

Ευαισθησία Rx

-89 dBm, 11 Mbps, CCK (b)
-76 dBm, 54 Mbps, OFDM (g)
-73 dBm, 65 Mbps, OFDM (n)

Διαθέσιμοι τύποι
διαμόρφωσης

CCK και OFDM

Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί χρησιμοποιώντας τρεις διαφορετικούς τύπους
πρωτοκόλλων επικοινωνίας. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το επιθυμητό
πρωτόκολλο μέσω: Menu>Setup>Service>Input the Service password>
Institutional Defaults>Monitor>Interfaces(Μενού>Ρύθμιση>Σέρβις>Εισαγωγή
κωδικού πρόσβασης σέρβις>Προεπιλογές νοσοκομείου>Συσκευή
παρακολούθησης>Διασυνδέσεις). Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία
πρωτοκόλλου επικοινωνίας. Βλ. 11.1.7.2 Ρυθμίσεις διασύνδεσης στη σελίδα 243.
Η λίστα των πρωτοκόλλων εμφανίζεται σε αυτόν τον πίνακα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Χρησιμοποιείτε μόνο υλικό εξοπλισμό ή λογισμικό απομακρυσμένης
παρακολούθησης που έχει εγκριθεί από την Covidien για τη
συνδεσιμότητα των θυρών δεδομένων.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Χρησιμοποιήστε τις κατάλληλες πληροφορίες διαμόρφωσης για να
εξασφαλιστεί η κατάλληλη συνδεσιμότητα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Εάν υπάρχουν αλλαγές στο δίκτυο με το οποίο συνδέετε τη συσκευή,
βεβαιωθείτε ότι οι αλλαγές αντανακλώνται στη συσκευή ώστε να
διασφαλίζεται η συνδεσιμότητα.

5.4.4.

Vital Sync™

Η πλατφόρμα παρακολούθησης εικονικών ασθενών Vital SyncTM είναι η λύση
λογισμικού απομακρυσμένης συνεχούς παρακολούθησης ασθενών και
συνδεσιμότητας EMR της Covidien, η οποία επιτρέπει στους κλινικούς ιατρούς να
βλέπουν από απόσταση τις πληροφορίες των ασθενών από διάφορες κατηγορίες
συσκευών σε συσκευές που συνδέονται στο Διαδίκτυο και να στέλνουν αυτές τις
πληροφορίες σε ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία και συστήματα κλινικών
πληροφοριών.
Η συσκευή παρακολούθησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά
δεδομένων σε ένα σύστημα Vital Sync™ της Covidien. Αυτή η επιλογή επιτρέπει την
τακτική μεταφορά δεδομένων σε πραγματικό χρόνο από τη συσκευή
παρακολούθησης σε ένα σύστημα Vital Sync™.
Προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία σύνδεσης, βεβαιωθείτε ότι είναι διαθέσιμος ο
ακόλουθος εξοπλισμός:
•

Διακομιστής με εγκατεστημένο το σύστημα Vital Sync™ και
δυνατότητα WiFi

•

Συσκευή παρακολούθησης Capnostream™35

Τα δεδομένα μεταφέρονται από το Capnostream™35 στο σύστημα Vital Sync™
μέσω WiFi. Επομένως, η σύνδεση της συσκευής παρακολούθησης στο σύστημα
γίνεται με χρήση της διαδικασίας διαμόρφωσης WiFi που περιγράφεται στην
ενότητα 5.4.3.2 Διαμόρφωση WiFi στη σελίδα 176.
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Εκτελέστε τα παρακάτω βήματα για να διαμορφώσετε τη σύνδεση WiFi για το
Vital Sync™:
1.

Μεταβείτε και επιλέξτε Setup (Ρύθμιση) στην οθόνη Menu (Μενού).

2.

Μεταβείτε και επιλέξτε Service (Σέρβις) στην οθόνη Setup Menu (Μενού
ρύθμισης).

3.

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης σέρβις και κάντε κλικ στο Done (Τέλος).

4.

Εισαγάγετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις: Στο Institutional Defaults>Monitor>
Interfaces (Προεπιλογές νοσοκομείου>Συσκευή παρακολούθησης>
Διασυνδέσεις), η λειτουργία του πρωτοκόλλου επικοινωνιών πρέπει να είναι
Capnostream. Στο Institutional Defaults>Monitor>Interfaces>Server
Settings (Προεπιλογές νοσοκομείου>Συσκευή παρακολούθησης>
Διασυνδέσεις>Ρυθμίσεις διακομιστή), εισαγάγετε τα Server Port number
(Αριθμός θύρας διακομιστή) και Server IP Address (Διεύθυνση IP
διακομιστή).

5.

Κάντε κλικ στο πλήκτρο Back (Πίσω) μέχρι να επιστρέψετε στην κύρια οθόνη
Service (Σέρβις) (βλ. Εικόνα 48. Οθόνη λειτουργίας σέρβις στη σελίδα 186).
Μεταβείτε και επιλέξτε το εικονίδιο συνδεσιμότητας στην οθόνη σέρβις για να
ανοίξετε την οθόνη Service Connectivity (Συνδεσιμότητα σέρβις).

6.

Μεταβείτε στην ενότητα WiFi Connection (Σύνδεση WiFi) της οθόνης και
κάντε κλικ στο κουμπί On (Ενεργοποίηση).

7.

Μεταβείτε και κάντε κλικ στο κουμπί Configure (Διαμόρφωση) στην ενότητα
WiFi Connection (Σύνδεση WiFi) της οθόνης.

8.

Θα εμφανιστεί η οθόνη Service WiFi Configuration (Διαμόρφωση WiFi σέρβις).
Μεταβείτε και επιλέξτε το δίκτυο Vital Sync™ στη λίστα των διαθέσιμων
δικτύων. Εάν το δίκτυο δεν απαιτεί πληροφορίες ασφαλείας, κάντε κλικ στο
Connect (Σύνδεση) για να συνδεθείτε στο δίκτυο.

9.

Εάν το δίκτυο απαιτεί πληροφορίες ασφαλείας, ακολουθήστε τις οδηγίες στην
ενότητα 5.4.3.2 Διαμόρφωση WiFi στη σελίδα 176, και κατόπιν κάντε κλικ στο
Connect (Σύνδεση) για να συνδεθείτε στο δίκτυο.
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Όταν προστεθεί με επιτυχία το δίκτυο Vital Sync™, τα δεδομένα θα μεταφέρονται
αυτόματα από τη συσκευή παρακολούθησης Capnostream™35 στο σύστημα Vital
Sync™.
Μεταφέρονται τα ακόλουθα δεδομένα μετρήσεων:
•

EtCO2

•

SpO2

•

Αναπνευστικός ρυθμός

•

Ρυθμός παλμού

•

Κυματομορφή CO2

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα Vital Sync™ της Covidien,
ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το σύστημα Vital Sync™ ή στον
τοπικό αντιπρόσωπο.
Σημειώστε ότι η πιο πρόσφατη διαμόρφωση της συσκευής θα αντικαταστήσει την
προηγούμενη διαμόρφωση της συσκευής, ανεξάρτητα από το εάν η διαμόρφωση
γίνεται στην ίδια τη συσκευή ή μέσω Vital Sync™.

5.4.5.

Εκτυπωμένες αναφορές

Η εκτύπωση των αναφορών πραγματοποιείται μέσω ενός εξωτερικού εκτυπωτή
μετά την αποθήκευση της αναφοράς με τη χρήση μιας συσκευής USB ή κάρτας
micro SD όπως περιγράφεται στην ενότητα 5.4 Μεταφορά δεδομένων, παραπάνω.
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6. Προληπτική συντήρηση
6.1. Εισαγωγή
Επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο σέρβις ή ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο σέρβις για
οδηγίες σχετικά με το σέρβις και δοκιμές και ελέγχους απόδοσης. Η συντήρηση
πρέπει να διεξάγεται μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς σέρβις. Επικοινωνήστε με
τη διεύθυνση Capnographytechnicalsupport@medtronic.com για περισσότερες
πληροφορίες.
Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία σέρβις δεν ηχεί κανένας συναγερμός,
ούτε ασθενούς ούτε εξοπλισμού.

6.2. Ώρες μέχρι το σέρβις της
συσκευής παρακολούθησης
Ο αριθμός των ωρών κατά τις οποίες η συσκευή παρακολούθησης μπορεί να
συνεχίσει να λειτουργεί πριν χρειαστεί σέρβις και πριν χρειαστεί βαθμονόμηση
εμφανίζεται στην κύρια οθόνη Service Mode (Λειτουργία σέρβις). Μπορείτε να
δείτε ένα παράδειγμα στην Εικόνα 48. Οθόνη λειτουργίας σέρβις στη σελίδα 186.
Εκτός από το απαιτούμενο σέρβις, όπως περιγράφεται παραπάνω, τακτική
συντήρηση και έλεγχοι ασφαλείας πρέπει να προγραμματίζονται με έναν
εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις κάθε 24 μήνες. Επικοινωνήστε με τη διεύθυνση
Capnographytechnicalsupport@medtronic.com για περισσότερες πληροφορίες.
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. Αυτό θα πρέπει να αποτελεί μέρος της τακτικής
συντήρησης και των ελέγχων ασφαλείας που προγραμματίζονται ανά 24 μήνες.
Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να προβληθούν στην οθόνη σέρβις κάνοντας κλικ
στο κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσθια πλευρά της συσκευής παρακολούθησης
Φορητή συσκευή αναπνευστικής παρακολούθησης Capnostream™35
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και κατόπιν επιλέγοντας Setup>Service (Ρύθμιση>Σέρβις). Εισαγάγετε τον κωδικό
πρόσβασης σέρβις (βλ. 13.1 Κωδικός πρόσβασης σέρβις συσκευής παρακολούθησης
στη σελίδα 260) και κάντε κλικ στο Done (Τέλος) για να ανοίξετε την οθόνη Service
Mode (Λειτουργία σέρβις). Χρησιμοποιήστε το δεξί βέλος για να μετακινηθείτε στο
κέντρο της οθόνης και χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος για να μετακινηθείτε προς τα
κάτω στην αντίστοιχη ενότητα, στην οποία παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
•

CO2 Hours Remaining Before Service (Ώρες που απομένουν πριν από το
σέρβις CO2)

•

CO2 Hours Remaining Before Calibration (Ώρες που απομένουν πριν από
τη βαθμονόμηση CO2)

•

CO2 Last Calibration (Τελευταία βαθμονόμηση CO2)

Εικόνα 48. Οθόνη λειτουργίας σέρβις

6.3. Βαθμονόμηση CO2
Η μονάδα αποστέλλεται από το εργοστάσιο βαθμονομημένη.
Συνιστάται να βαθμονομήσετε τη συσκευή παρακολούθησης εντός δύο εβδομάδων
από την εμφάνιση του μηνύματος Calibration Required (Απαιτείται βαθμονόμηση)
στη συσκευή παρακολούθησης.
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Η παρακολούθηση CO2 στη συσκευή παρακολούθησης θα τεθεί σε λειτουργία
αναμονής αυτόματα στις περιπτώσεις όπου η συσκευή παρακολούθησης
παραμείνει ενεργοποιημένη για 30 λεπτά ή περισσότερο χωρίς συνδεδεμένο
FilterLine. Αυτή η αυτόματη λειτουργία 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.

Προσοχή:
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 Scott Medical (αρ. προϊόντος T4653ORF-2BD). Περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
•

Αέριο βαθμονόμησης που περιέχει 5% CO2, 21% O2, N2 εξισορρόπησης

•

Προσαρμογέας σωλήνωσης (εξάρτημα τύπου «T»)

•

Γραμμή βαθμονόμησης (FilterLine βαθμονόμησης)

Εάν αυτή η διαδικασία διενεργείται όταν η συσκευή παρακολούθησης
τροφοδοτείται από μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως
φορτισμένη.
Πριν από τον έλεγχο της βαθμονόμησης, επαληθεύστε ότι η γραμμή βαθμονόμησης
που παρέχεται με το κιτ βαθμονόμησης είναι καλά συνδεδεμένη.
Η βαθμονόμηση θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσθια πλευρά της συσκευής
παρακολούθησης.

2.

Μεταβείτε και επιλέξτε Setup (Ρύθμιση) στην οθόνη Menu (Μενού).
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3.

Μεταβείτε και επιλέξτε Service (Σέρβις) στην οθόνη Setup Menu (Μενού
ρύθμισης).

4.

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης σέρβις και κάντε κλικ στο Done (Τέλος).

5.

Επιλέξτε CO2 Cal (Βαθμονόμηση CO2).

6.

Επιλέξτε Start (Έναρξη) και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

7.

Οι οδηγίες στην οθόνη θα σας καθοδηγήσουν στο υπόλοιπο της διαδικασίας,
συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων, μέχρι να φτάσετε στην οθόνη
που θα σας δώσει τα αποτελέσματα της βαθμονόμησης.

6.4. Έλεγχος βαθμονόμησης CO2
Προσοχή:
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 Scott Medical (αρ. προϊόντος T4653ORF-2BD). Περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
•

Αέριο βαθμονόμησης που περιέχει 5% CO2, 21% O2, N2 εξισορρόπησης

•

Προσαρμογέας σωλήνωσης (εξάρτημα τύπου «T»)

•

Γραμμή βαθμονόμησης (FilterLine βαθμονόμησης)

Εάν αυτή η διαδικασία διενεργείται όταν η συσκευή παρακολούθησης
τροφοδοτείται από μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως
φορτισμένη.
Πριν από τον έλεγχο της βαθμονόμησης, επαληθεύστε ότι η γραμμή βαθμονόμησης
που παρέχεται με το κιτ βαθμονόμησης είναι καλά συνδεδεμένη.
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6.4.1.

Διαδικασία ελέγχου βαθμονόμησης

Σημείωση:
Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ελέγχου βαθμονόμησης,
μπορείτε να επιστρέψετε στην πρώτη οθόνη κάνοντας κλικ στο
κουμπί Back (Πίσω) στην πρόσθια πλευρά.
Η διαδικασία ελέγχου βαθμονόμησης περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:
1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσθια πλευρά της συσκευής
παρακολούθησης.

2.

Μεταβείτε και επιλέξτε Setup (Ρύθμιση) στην οθόνη Menu (Μενού).

3.

Μεταβείτε και επιλέξτε Service (Σέρβις) στην οθόνη Setup Menu (Μενού
ρύθμισης).

4.

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης σέρβις και κάντε κλικ στο Done (Τέλος).

5.

Επιλέξτε CO2 Cal (Βαθμονόμηση CO2).

6.

Επιλέξτε Cal Check (Έλεγχος βαθμονόμησης) και ακολουθήστε τις οδηγίες
στην οθόνη.

7.

Συνδέστε ένα FilterLine στη συσκευή παρακολούθησης και κάντε κλικ στο
Start (Έναρξη).

8.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και κάντε κλικ στο Continue (Συνέχεια)
ή κάντε κλικ στο Abort (Ματαίωση) για να διακόψετε τον έλεγχο
βαθμονόμησης.

Οι οδηγίες στην οθόνη θα σας καθοδηγήσουν στο υπόλοιπο της διαδικασίας,
συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων.
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Αρχείο καταγραφής ενεργειών

6.5. Αρχείο καταγραφής ενεργειών
Η συσκευή παρακολούθησης παρέχει την επιλογή πρόσβασης σε ένα αρχείο
καταγραφής ενεργειών της συσκευής παρακολούθησης για αντιμετώπιση
προβλημάτων, συντήρηση και άλλους σκοπούς.
Η πρόσβαση στο αρχείο καταγραφής ενεργειών είναι εφικτή ως εξής:
1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσθια πλευρά της συσκευής
παρακολούθησης.

2.

Μεταβείτε και επιλέξτε Setup (Ρύθμιση) στην οθόνη Menu (Μενού).

3.

Μεταβείτε και επιλέξτε Service (Σέρβις) στην οθόνη Setup Menu (Μενού
ρύθμισης).

4.

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης σέρβις και κάντε κλικ στο Done (Τέλος).

5.

Μεταβείτε και επιλέξτε Software Support (Υποστήριξη λογισμικού) και
κατόπιν Operations Log (Αρχείο καταγραφής ενεργειών).

6.

Μεταβείτε και επιλέξτε τη μονάδα στην οποία θα αποθηκευτούν τα δεδομένα.

7.

Επιλέξτε Start (Έναρξη) για να ξεκινήσετε τη λήψη των δεδομένων σε μορφή
txt.

Οι παρακάτω πληροφορίες αποθηκεύονται στο αρχείο καταγραφής ενεργειών (με
ημερομηνία και ώρα):
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•

Ρυθμίσεις προεπιλογών νοσοκομείου κατά την έναρξη λειτουργίας

•

Οποιαδήποτε αλλαγή στις ρυθμίσεις

•

Εισαγωγή/έξοδος ασθενούς

•

Αναγνωριστικά ασθενών

•

Συμβάντα συναγερμών

•

Αριθμός των φορών σε λειτουργία με την αντλία απενεργοποιημένη
Φορητή συσκευή αναπνευστικής παρακολούθησης Capnostream™35

Αναφορά στατιστικών στοιχείων σέρβις

•

Κωδικός σφάλματος/μηνύματα

•

Πατήματα των κουμπιών από τον χρήστη

•

Αριθμός των φορών σε προσωρινή/μόνιμη σίγαση συναγερμού

Το αρχείο καταγραφής ενεργειών μπορεί να περιέχει έως 4000 καταχωρίσεις το
μέγιστο ανά κατηγορία ή 30 ημέρες πληροφοριών.

6.6. Αναφορά στατιστικών στοιχείων
σέρβις
Η συσκευή παρακολούθησης παρέχει την επιλογή πρόσβασης σε μια αναφορά
στατιστικών στοιχείων σέρβις για αντιμετώπιση προβλημάτων, συντήρηση και
άλλους σκοπούς. Η αναφορά μπορεί να αποθηκευτεί σε μονάδα USB flash ή κάρτα
micro SD ως αρχείο txt. Η αναφορά αυτή προορίζεται για χρήση από τεχνικούς
σέρβις, οι οποίοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη διεύθυνση
Capnographytechnicalsupport@medtronic.com για περισσότερες πληροφορίες.
Η αναφορά στατιστικών στοιχείων σέρβις μπορεί να αποθηκευτεί ως εξής:
1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσθια πλευρά της συσκευής
παρακολούθησης.

2.

Μεταβείτε και επιλέξτε Setup (Ρύθμιση) στην οθόνη Menu (Μενού).

3.

Μεταβείτε και επιλέξτε Service (Σέρβις) στην οθόνη Setup Menu (Μενού
ρύθμισης).

4.

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης σέρβις και κάντε κλικ στο Done (Τέλος).

5.

Επιλέξτε Software Support>Advanced Support>Service Data (Υποστήριξη
λογισμικού>Προηγμένη υποστήριξη>Δεδομένα σέρβις).

6.

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης λειτουργίας σέρβις και κάντε κλικ στο
Done (Τέλος).

7.

Μεταβείτε και επιλέξτε Output to USB (Έξοδος σε USB) και επιλέξτε τη
συσκευή USB.
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Καθαρισμός

6.7. Συντήρηση
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.

6.8. Καθαρισμός
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μικροβιοκτόνα πάνινα μαντιλάκια μίας χρήσης ή
μαντιλάκια εμποτισμένα με ισοπροπυλική αλκοόλη ή αιθανόλη 96% για να
καθαρίζετε τη συσκευή παρακολούθησης. Ο καθαρισμός με μαντιλάκι εμποτισμένο
με αυτά τα διαλύματα θα πρέπει να ακολουθείται από το σκούπισμα της οθόνης με
απεσταγμένο νερό. Καυστικά ή αποξεστικά καθαριστικά δεν πρέπει να
χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό της συσκευής παρακολούθησης.
Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης που εσωκλείονται με κάθε επαναχρησιμοποιήσιμο
αισθητήρα SpO2 πριν επιχειρήσετε να καθαρίσετε τον αισθητήρα. Ακολουθήστε τις
διαδικασίες για τον καθαρισμό και την απολύμανση του αισθητήρα που
περιέχονται στις οδηγίες χρήσης του συγκεκριμένου αισθητήρα. Οι αισθητήρες
SpO2 που δεν είναι επαναχρησιμοποιήσιμοι δεν πρέπει να καθαρίζονται. Όλες οι
γραμμές δειγματοληψίας CO2 Microstream δεν είναι επαναχρησιμοποιήσιμες και
δεν πρέπει να καθαρίζονται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Η συσκευή δεν είναι αποστειρωμένη. Μην αποστειρώνετε αυτήν τη
συσκευή σε αυτόκαυστο ή με άλλον τρόπο.

Προσοχή:
Μην ψεκάζετε ή ρίχνετε οποιοδήποτε υγρό απευθείας πάνω στη
συσκευή παρακολούθησης, στα παρελκόμενα ή στα αναλώσιμά της.
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Προσοχή:
Μη χρησιμοποιείτε καυστικά ή αποξεστικά καθαριστικά, ή ισχυρούς
διαλύτες, συμπεριλαμβανομένων των διαλυμάτων με βάση
πετρέλαιο ή των διαλυμάτων ακετόνης, για να καθαρίσετε τη
συσκευή.

Προσοχή:
Τα αναλώσιμα etCO2 Microstream™ είναι σχεδιασμένα για χρήση σε
έναν μόνο ασθενή και δεν θα πρέπει να υποβάλλονται σε
επανεπεξεργασία. Μην επιχειρήσετε να καθαρίσετε, να απολυμάνετε
ή να φυσήξετε το FilterLine επειδή μπορεί να προξενήσετε ζημιά στη
συσκευή παρακολούθησης.

Προσοχή:
Μην εκθέτετε τις ακίδες των συνδέσμων του αισθητήρα SpO2 σε
διάλυμα καθαρισμού, επειδή αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά
στον αισθητήρα.
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7. Αντιμετώπιση
προβλημάτων
7.1. Ηλεκτρικά θέματα
Πρόβλημα

Πιθανή αιτία

Ενέργεια

Η συσκευή
παρακολούθησης
δεν ανάβει.

Η εσωτερική μπαταρία είναι
τελείως αποφορτισμένη και
το καλώδιο ρεύματος 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.

Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες
φορτίζονται (η ένδειξη στην
αρχική οθόνη θα δείξει εάν
οι μπαταρίες φορτίζονται).
Εάν η σύνδεση του
καλωδίου ρεύματος
λειτουργεί, ένας τεχνικός θα
πρέπει να κληθεί για να
αντικαταστήσει την
μπαταρία. Εάν υπάρχει
πρόβλημα με την μπαταρία,
η ένδειξη LED της μπαταρίας
στην πρόσθια πλευρά της
συσκευής παρακολούθησης
θα είναι κόκκινη. Βλ. 3.2.5
Ενδείξεις για τις συνδέσεις
μπαταρίας και AC στη σελίδα
54.
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Ηλεκτρικά θέματα

Πρόβλημα

Πιθανή αιτία

Ενέργεια

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
τοποθετηθεί σωστά στη
συσκευή παρακολούθησης.

Ανοίξτε το διαμέρισμα της
μπαταρίας και ελέγξτε ότι το
καλώδιο του πακέτου
μπαταρίας είναι καλά
συνδεδεμένο στην υποδοχή
της μπαταρίας. Βλ. 3.2.2
Εγκατάσταση αφαιρούμενου
πακέτου μπαταρίας στη
σελίδα 51.

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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Προβλήματα CO2

7.2. Προβλήματα CO2
Πρόβλημα

Πιθανή 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 τη γραμμή
δειγματοληψίας και
αντικαταστήστε την εάν
είναι φραγμένη.

Το FilterLine έχει πιαστεί κάπου ή
ο σωλήνας έχει συστραφεί.

Ελέγξτε τη γραμμή
δειγματοληψίας από τη
συσκευή
παρακολούθησης μέχρι
τον ασθενή για να
διαπιστώσετε εάν η
γραμμή έχει συστραφεί,
τσακίσει ή πιαστεί στην
κλίνη ή στον εξοπλισμό.

Το FilterLine δεν έχει συνδεθεί
σωστά.

Ελέγξτε ότι το βύσμα
της γραμμής
δειγματοληψίας έχει
βιδωθεί πλήρως στη
συσκευή
παρακολούθησης.

Ο χρυσός δακτύλιος έχει φθαρεί ή
λερωθεί.

Ελέγξτε ότι ο χρυσός
δακτύλιος στο άκρο του
συνδέσμου της
γραμμής
δειγματοληψίας
υπάρχει και δεν έχει
υποστεί ζημιά ούτε
είναι καλυμμένος με
υπολείμματα.
Σκουπίστε τυχόν
υπολείμματα ή
αντικαταστήστε τη
γραμμή
δειγματοληψίας όπως
απαιτείται.

Ο ασθενής τελεί υπό μηχανικό
αερισμό και αναπνέει αβίαστα.

Δεν απαιτείται καμία
ενέργεια.

Το FilterLine είναι
συνδεδεμένο αλλά
η αντλία δεν
λειτουργεί και δεν
εμφανίζονται
ενδείξεις CO2,
etCO2 ή RR.

Εσφαλμένες
ενδείξεις τιμών
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Αισθητήρας SpO2

Πρόβλημα

Πιθανή αιτία

Ενέργεια

EtCO2.

Ύπαρξη διαρροής στον
αεραγωγό.

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

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

Ακατάλληλη βαθμονόμηση.

Ελέγξτε τη
βαθμονόμηση. Βλ.
Έλεγχος βαθμονόμησης
CO2 στη σελίδα 188.

Η ρύθμιση BTPS είναι
απενεργοποιημένη.

Ελέγξτε τη ρύθμιση
BTPS στις ρυθμίσεις του
νοσοκομείου. Βλ. 11.1.9
Παράμετροι CO2 στη
σελίδα 245 για
λεπτομέρειες.

7.3. Αισθητήρας SpO2
Πρόβλημα

Πιθανή αιτία

Ενέργεια

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

Στην οθόνη
εμφανίζεται
μήνυμα για
αντικατάσταση
του αισθητήρα
SpO2

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.
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Αισθητήρας SpO2

Πρόβλημα

Πιθανή αιτία

Ενέργεια

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.

Ο αισθητήρας ή το καλώδιο
επέκτασής του ενδέχεται να
είναι εξάρτημα που δεν έχει
εγκριθεί από την Covidien.

Αντικαταστήστε τον
αισθητήρα ή το καλώδιο
επέκτασης του αισθητήρα
με ένα εξάρτημα
εγκεκριμένο από την
Covidien

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.

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.

Εμφανίζονται
ανακριβείς
μετρήσεις SpO2.
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Επιστροφή της συσκευής παρακολούθησης

Πρόβλημα

Πιθανή αιτία

Ενέργεια

Υπερβολική κίνηση του
ασθενούς.

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

7.4. Βαθμονόμηση CO2
Πρόβλημα

Πιθανή αιτία

Ενέργεια

Το μήνυμα
CALIBRATION
REQUIRED
(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ)
εμφανίζεται στη
συσκευή
παρακολούθησης,
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.

7.5. 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
Φορητή συσκευή αναπνευστικής παρακολούθησης Capnostream™35
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Τεχνική βοήθεια

ποσότητα υλικού συσκευασίας. Δεν χρειάζεται να επιστρέψετε τους αισθητήρες, τα
αναλώσιμα etCO2 Microstream™ ή τα καλώδια ρεύματος.
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.

7.6. Τεχνική βοήθεια
Για τεχνικές πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο σέρβις 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.
Δείτε επίσης την περιοχή Sales and Support Center>Technical Support (Κέντρο
πωλήσεων και υποστήριξης>Τεχνική υποστήριξη) στη διεύθυνση
http://www.covidien.com/rms/brands/microstream.
Εάν είναι απαραίτητο να επιστρέψετε τη συσκευή παρακολούθησης για επισκευές,
επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο για οδηγίες αποστολής.
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8. Παρελκόμενα
8.1. Αναλώσιμα EtCO2 Microstream
Τα προϊόντα H (για χρήση σε περιβάλλοντα με υγρασία) επισημαίνονται με έναν
αστερίσκο (*) στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 24. Αναλώσιμα Microstream
Αναλώσιμα Microstream
Αναλώσιμα διασωληνωμένων
Σετ FilterLine για ενήλικες/παιδιά

XS04620

Σετ FilterLine για ενήλικες/παιδιά, μονάδα των 100

010579

Σετ FilterLine Η για ενήλικες/παιδιά*

XS04624

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

010580

Σετ FilterLine Η για βρέφη/νεογνά*

006324

Σετ FilterLine για ενήλικες/παιδιά, μεγάλου μήκους

007768

Σετ FilterLine Η για ενήλικες/παιδιά, μεγάλου μήκους*

007737

Σετ FilterLine Η για βρέφη/νεογνά, μεγάλου μήκους*

007738

Σετ VitaLine Η για ενήλικες/παιδιά*

010787

Σετ VitaLine Η για βρέφη/νεογνά*

010807

Αναλώσιμα μη διασωληνωμένων
Smart CapnoLine Plus (σύνδεσμος O2)

009818

Smart CapnoLine Plus (σύνδεσμος O2), μονάδα των 100

010209

Smart CapnoLine Plus, μεγάλου μήκους (σύνδεσμος O2)

010340

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

010339

Smart CapnoLine Plus O2 (σωλήνας O2)

009822
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Αναλώσιμα EtCO2 Microstream

Αναλώσιμα Microstream
Smart CapnoLine Plus O2 (σωλήνας O2), μονάδα των 100

010210

Smart CapnoLine Plus O2, μεγάλου μήκους (σωλήνας O2)

009826

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

010341

Smart CapnoLine για παιδιά

007266

Smart CapnoLine O2 για παιδιά (σωλήνας O2)

007269

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

007743

Smart CapnoLine Η Plus O2 (σωλήνας O2)*

010433

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

010625

Smart CapnoLine Η Plus O2, μεγάλου μήκους (σωλήνας O2)*

012463

Smart CapnoLine H O2 για παιδιά (σωλήνας O2)*

010582

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

012464

Smart Capnoline Guardian (σύνδεσμος O2)

012528

Smart CapnoLine Guardian (σύνδεσμος O2), μονάδα των 100

012537

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)

012530

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

012539

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 )

007739

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

010344
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Διαθέσιμα παρελκόμενα

8.2. Διαθέσιμα παρελκόμενα
Δείτε τον κατάλογο των διαθέσιμων παρελκομένων για τη συσκευή
παρακολούθησης παρακάτω.
Πίνακας 25. Παρελκόμενα συσκευής παρακολούθησης
Παρελκόμενο

Αριθμός προϊόντος
Covidien

Χρήση

Πρόσθετη μπαταρία

PM35BTY

Μπαταρία για τη συσκευή
παρακολούθησης, διαθέσιμη
να αγοραστεί ξεχωριστά

Φορτιστής

PM35CHG

Εξωτερικός φορτιστής για
την μπαταρία της συσκευής
παρακολούθησης

Μετασχηματιστής AC

PM35PSP1

Μετασχηματιστής AC για τη
συσκευή παρακολούθησης
με καλώδιο ρεύματος για
χρήση στην ΕΕ, διαθέσιμος
να αγοραστεί ξεχωριστά

Μετασχηματιστής AC

PM35PSP2

Μετασχηματιστής AC για τη
συσκευή παρακολούθησης
με καλώδιο ρεύματος για
χρήση στις ΗΠΑ, διαθέσιμος
να αγοραστεί ξεχωριστά

Σφιγκτήρας για τους
πόλους

PM03898

Συνδέει τη συσκευή
παρακολούθησης με τον
σφιγκτήρα για τους πόλους
(απαιτείται επίσης ένα κιτ
στερέωσης VESA για τη
σύνδεση)

Κιτ VESA
(συμπεριλαμβάνονται
πλάκα στερέωσης,
προσαρμογέας και
βίδες)

PM35VAA

Συνδέει τη συσκευή
παρακολούθησης με μια
βάση στερέωσης VESA

Φορητή συσκευή αναπνευστικής παρακολούθησης Capnostream™35
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9. Θεωρία λειτουργίας
9.1. Εισαγωγή
Η φορητή συσκευή αναπνευστικής παρακολούθησης Capnostream™35 παρέχει
ακριβή, συνεχή παρακολούθηση καπνογραφίας και παλμικής οξυμετρίας για
διασωληνωμένους και μη διασωληνωμένους ασθενείς, από νεογνά μέχρι ενήλικες.
Χρησιμοποιώντας τη τεχνολογία Microstream™, κατοχυρωμένα με δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας αναλώσιμα etCO2 FilterLine™ και τεχνολογία παλμικής οξυμετρίας
Nellcor της Covidien, η συσκευή παρακολούθησης επιτρέπει την ταυτόχρονη
«χωρίς προβλήματα» παρακολούθηση etCO2 και SpO2.

9.2. Χαρακτηριστικά
Στα χαρακτηριστικά της συσκευής παρακολούθησης περιλαμβάνονται:
•

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

•

Πρόσβαση στις λειτουργίες ρουτίνας με 2 κλικ

•

Τάσεις 48 ωρών για ανασκόπηση του ιστορικού του ασθενούς

•

Ανασκόπηση συναγερμών
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•

SARA™ (Smart Alarm for Respiratory Analysis), μια ενσωματωμένη
τεχνολογία διαχείρισης συναγερμών ευφυούς καπνογραφίας, η οποία
μειώνει τους κλινικά ασήμαντους συναγερμούς

•

Παράμετρος διαχείρισης συναγερμών SatSeconds™, η οποία
παρακολουθεί το βαθμό και τη διάρκεια του αποκορεσμού ως δείκτη
σοβαρότητας του αποκορεσμού, ώστε να βοηθά στο διαχωρισμό των
κλινικά σημαντικών συμβάντων από τους δευτερεύοντες και σύντομους
αποκορεσμούς που μπορεί να οδηγήσουν σε ενοχλητικούς συναγερμούς.

•

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

•

Καταγραφή περιπτώσεων για καλύτερη οργάνωση των αρχείων του
ασθενούς

•

Έξοδος για μεταφορά δεδομένων ασθενούς σε συσκευές μνήμης USB
flash ή κάρτες micro SD

•

Ασύρματη μεταφορά δεδομένων μέσω δικτύου WiFi

9.3. Επισκόπηση της τεχνολογίας
Αυτή η ενότητα παρέχει μια βασική επισκόπηση της καπνογραφίας και της
παλμικής οξυμετρίας.

9.3.1.

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.
Η συσκευή παρακολούθησης χρησιμοποιεί φασματοσκοπία μη διασκεδαζόμενης
υπέρυθρης ακτινοβολίας (NDIR) Microstream™ για τη συνεχή μέτρηση της
ποσότητας CO2 σε κάθε αναπνοή, της ποσότητας CO2 στο τέλος της εκπνοής
(etCO2), καθώς και του αναπνευστικού ρυθμού.
Η υπέρυθρη φασματοσκοπία χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της συγκέντρωσης
μορίων που απορροφούν την υπέρυθρη ακτινοβολία. Καθώς η απορρόφηση είναι
Φορητή συσκευή αναπνευστικής παρακολούθησης Capnostream™35
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ανάλογη της συγκέντρωσης των απορροφούντων μορίων, η συγκέντρωση μπορεί
να προσδιοριστεί μέσω της σύγκρισης της απορρόφησής της με ένα γνωστό
επίπεδο αναφοράς.
Τα αναλώσιμα etCO2 Microstream™ μεταφέρουν ένα δείγμα των εισπνεόμενων και
εκπνεόμενων αερίων από το αναλώσιμο της συσκευής αερισμού ή απευθείας από
τον ασθενή (μέσω στοματικού/ρινικού καθετήρα) στη συσκευή παρακολούθησης
για τη μέτρηση του 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.
Από τη στιγμή που εισέρχεται στον αισθητήρα CO2 Microstream™, το δείγμα αερίου
διέρχεται από μια κυψελίδα μικροδείγματος (15 μικρολίτρα). 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.

9.3.2.

Τι είναι η παλμική οξυμετρία;

Η παλμική οξυμετρία βασίζεται στη διαφορά ως προς την απορρόφηση ερυθρής
και υπέρυθρης ακτινοβολίας (φασματοφωτομετρία) από την οξυαιμοσφαιρίνη και
την δεοξυαιμοσφαιρίνη, καθώς και στις μεταβολές στον όγκο του αρτηριακού
αίματος στους ιστούς κατά τον κύκλο του παλμού (πληθυσμογραφία) και,
επομένως, την απορρόφηση φωτός από αυτό το αίμα.
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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.
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 τον προσδιορισμό του κορεσμού της αρτηριακής αιμοσφαιρίνης σε
οξυγόνο, η συσκευή παρακολούθησης χρησιμοποιεί 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.
Η παλμική οξυμετρία παρέχει τον κορεσμό του αρτηριακού οξυγόνου (SpO2) και το
ρυθμό παλμού ενήλικων, παιδιατρικών και νεογνικών ασθενών, σε όλα τα επίπεδα
αιμάτωσης. Το παλμικό οξύμετρο προορίζεται για χρήση σε συνθήκες με κίνηση και
χωρίς κίνηση και για ασθενείς που έχουν καλή ή κακή αιμάτωση.
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10. Προδιαγραφές προϊόντος
10.1. Τροφοδοτικό
Χαρακτηριστικό

Τιμή

Τάση εισόδου

100-240 V AC

Ισχύς εισόδου

100-240 V AC, ±10% 50-60 Hz

10.2. Μπαταρία
Χαρακτηριστικό

Τιμή

Τύπος μπαταρίας

Ιόντων λιθίου

Πακέτο μπαταρίας
ονομαστικής τάσης και
ενέργειας

7,2 V, 18,72 Wh

Λειτουργία με μπαταρία

3 ώρες για το αφαιρούμενο πακέτο μπαταρίας,
20 λεπτά για το εσωτερικό πακέτο μπαταρίας

Χρόνος φόρτισης μπαταρίας

Έως 5 ώρες όταν η συσκευή παρακολούθησης
είναι απενεργοποιημένη και έως 8 ώρες όταν η
συσκευή παρακολούθησης είναι ενεργοποιημένη,
και για τις δύο μπαταρίες
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Στοιχεία ελέγχου

Χαρακτηριστικό

Τιμή

Αποθήκευση μπαταρίας

Υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις ανάλογα με τη
διάρκεια αποθήκευσης της μπαταρίας χωρίς
χρήση:
Αποθήκευση βραχείας διάρκειας (ένας μήνας ή
λιγότερο): Το πακέτο μπαταρίας διαθέτει μια
αυτόματη λειτουργία αποφόρτισης. Πρέπει να
ελέγχετε περιοδικά τη στάθμη φόρτισης του
πακέτου μπαταρίας. Εάν η μπαταρία δεν είναι
πλήρως φορτισμένη, φορτίστε την πριν από τη
χρήση.
Αποθήκευση μακράς διάρκειας (3-12 μήνες): 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.
Βλ. 3.2.7 Φύλαξη της μπαταρίας στη σελίδα 56 για
περισσότερες λεπτομέρειες.

10.3. Στοιχεία ελέγχου
Χαρακτηριστικό

Τιμή

Πρόσθια πλευρά

1 διακόπτης για έλεγχο
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης συσκευής
παρακολούθησης
4 πλήκτρα ειδικών λειτουργιών
1 πλήκτρο Enter με βέλη κατεύθυνσης
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Καπνογραφία Microstream™

10.4. Οθόνη
Χαρακτηριστικό

Τιμή

Οθόνη

109 mm (4,3 ιντσών) έγχρωμη οθόνη TFT
Βήμα εικονοστοιχείου: 0,198 (οριζόντια) x 0,198
(κάθετα) mm
Ενεργή περιοχή οθόνης:
95,04 (οριζόντια) x 53,856 (κάθετα) mm
Ανάλυση 480 x 272 εικονοστοιχεία
Γωνία θέασης (κάθετα) 125o
Γωνία θέασης (οριζόντια) 140o

Ταχύτητα ίχνους

3,0, 6,3, 12,5 και 25 mm/sec

Ρυθμός δειγματοληψίας
κυματομορφής

77,82 δείγματα/δευτ. για SpO2 (σταθερός)

Αποθήκευση τάσεων

48 ώρες σε ανάλυση 1 δευτερολέπτου

Προβολή τάσεων

Προβολή γραφημάτων: Προβολές 1 ώρας, 2 ωρών,
4 ωρών, 8 ωρών, 12 ωρών

20 δείγματα/δευτ. για καπνογραφία (σταθερός)

Διαστήματα προβολής πίνακα: 1 δευτ., 5 δευτ.,
15 δευτ., 30 δευτ., 1 λεπτό, 5 λεπτά, 15 λεπτά, 30
λεπτά, 1 ώρα

10.5. Δεδομένα ηχητικής πίεσης
Όταν μετρηθεί σε απόσταση 1 m, η ένταση του συναγερμού είναι 45 – 55 dB(A) σε
ελάχιστη ηχητική στάθμη και 65 – 80 dB(A) σε μέγιστη ηχητική στάθμη. Για να
ρυθμίσετε τη στάθμη έντασης ήχου της συσκευής, βλ. 4.5.1 Ένταση συναγερμού στη
σελίδα 66. Για να κάνετε μια μόνιμη αλλαγή στην ένταση του συναγερμού,
βλ. 11.1.7.1 Κύριες ρυθμίσεις συσκευής παρακολούθησης στη σελίδα 241.
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Καπνογραφία Microstream™

10.6. Καπνογραφία Microstream™
Χαρακτηριστικό

Τιμή

Μονάδες CO2

mmHg ή kPa ή Vol%

Εύρος CO2, etCO2

0-150 mmHg

Ανάλυση κυματομορφής CO2

0,1 mmHg

Ανάλυση EtCO2

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 ανόδου

<190 ms όταν χρησιμοποιείται με γραμμές
δειγματοληψίας με μήκος έως 4 m

Χρόνος απόκρισης

3,4 δευτ. (τυπική τιμή). Όταν χρησιμοποιείται με
γραμμές δειγματοληψίας 4 m, περίπου 5,0 δευτ.

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™

10.7. Παλμική οξυμετρία Nellcor
Oximax™
Χαρακτηριστικό

Τιμή

Εύρος μέτρησης SpO2

1-100%

Ακρίβεια SpO2

1

Λειτουργίες ενηλίκων και παιδιών
Εύρος SpO2 70% - 100%2, 3, 6, 7

±2 ψηφία στο εύρος από 70 έως 100% (όταν
χρησιμοποιούνται τα παρελκόμενα που
αναφέρονται στο παρόν έγγραφο),
συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κακής
αιμάτωσης, με κίνηση ±3 ψηφία ˙ με χαμηλό
κορεσμό (60-80%) ±3 ψηφία

Λειτουργία βρεφών/νεογνών
Εύρος SpO2 70% - 100%4,5

±2 ψηφία στο εύρος από 70 έως 100% (όταν
χρησιμοποιούνται τα παρελκόμενα που
αναφέρονται στο παρόν έγγραφο), με κίνηση ±3
ψηφία ˙ με χαμηλό κορεσμό (60-80%) ±3 ψηφία

Εύρος ρυθμού παλμού

20 έως 250 παλμοί ανά λεπτό
Οι τιμές ρυθμού παλμού < 20 παλμοί ανά λεπτό
θα εμφανίζονται ως 0 παλμοί ανά λεπτό
Οι τιμές ρυθμού παλμού > 250 παλμοί ανά λεπτό
θα εμφανίζονται ως 250 παλμοί ανά λεπτό.

Ακρίβεια ρυθμού παλμού2, 3, 4, 6,
7

±3 ψηφία στο εύρος από 20 έως και 250 παλμών
ανά λεπτό, συμπεριλαμβανομένης της
περίπτωσης ανεπαρκούς αιμάτωσης. Με κίνηση,
48 έως 127 bpm ±5 ψηφία

Συναγερμοί

Υψηλό SpO2, χαμηλό SpO2, υψηλός PR, χαμηλός
PR

Εύρος SatSec

10-100

1. Η ακρίβεια μέτρησης του κορεσμού ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του αισθητήρα. Ανατρέξτε στον
Πίνακα ακρίβειας αισθητήρων στη διεύθυνση www.covidien.com/rms.
2. Οι προδιαγραφές ακρίβειας επικυρώθηκαν με βάση μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε υγιείς, μη
καπνιστές ενήλικες εθελοντές κατά τη διάρκεια μελετών ελεγχόμενης υποξίας σε σχέση με τα καθορισμένα
εύρη κορεσμού. Τα υποκείμενα προέρχονταν από τον τοπικό πληθυσμό και περιλάμβαναν άνδρες και
γυναίκες ηλικίας 18-50 ετών που κάλυπταν ένα εύρος μελάγχρωσης του δέρματος. Οι ενδείξεις SpO2 του
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Συναγερμοί
παλμικού οξύμετρου συγκρίθηκαν με τις τιμές SaO2 ληφθέντων δειγμάτων αίματος στα οποία μετρήθηκε η
oξυμετρία αίματος. Όλες οι τιμές ακρίβειας εκφράζονται ως ±1 SD. Δεδομένου ότι οι μετρήσεις του
παλμικού οξύμετρου είναι στατιστικά κατανεμημένες, περίπου τα δύο τρίτα των μετρήσεων μπορεί να
αναμένεται ότι θα βρίσκονται σε αυτό το εύρος ακρίβειας (ARMS) (ανατρέξτε στον Πίνακα ακρίβειας
αισθητήρων για περισσότερες λεπτομέρειες).
3. Προδιαγραφές για ενήλικες εμφανίζονται για τους αισθητήρες OXIMAX MAXA και MAXN με το
παρακλίνιο σύστημα αναπνευστικής παρακολούθησης ασθενούς της Nellcor™.
4. Προδιαγραφές για νεογνά εμφανίζονται για τους αισθητήρες OXIMAX MAXN με το παρακλίνιο σύστημα
αναπνευστικής παρακολούθησης ασθενούς της Nellcor™.
5. Η κλινική λειτουργικότητα του αισθητήρα MAXN έχει καταδειχθεί σε πληθυσμό νοσηλευομένων
νεογνικών ασθενών. Η παρατηρηθείσα ακρίβεια των μετρήσεων SpO2 ήταν 2,5% σε μια μελέτη 42 ασθενών
με ηλικίες από 1 έως 23 ημέρες και βάρος από 750 έως 4.100 γραμ. καθώς και 63 παρατηρήσεων που
πραγματοποιήθηκαν με εύρος από 85% έως 99% της τιμής SaO2.
6. Οι προδιαγραφές ισχύουν για την απόδοση του οξύμετρου στο παρακλίνιο σύστημα αναπνευστικής
παρακολούθησης ασθενούς της Nellcor™. Η ακρίβεια των ενδείξεων όταν υπάρχει χαμηλή αιμάτωση
(πλάτος διαμόρφωσης παλμού που ανιχνεύθηκε με υπέρυθρες 0,03% - 1,5%) επικυρώθηκε με χρήση
σημάτων που παρήχθησαν από προσομοιωτή ασθενή. 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.
7. Η απόδοση με κίνηση επικυρώθηκε κατά τη διάρκεια μιας μελέτης ελεγχόμενης υποξίας αίματος. Οι
συμμετέχοντες έκαναν κινήσεις ξυσίματος και χτυπήματος πλάτους 1-2 cm με μη περιοδικά
μεσοδιαστήματα (άλλαζαν τυχαία) με τυχαία διακύμανση στη συχνότητα που κυμαίνονταν μεταξύ 1 και 4
Hz. Πεδίο εφαρμογής: Αισθητήρες OXIMAX MAXA, MAXAL, MAXP, MAXI και MAXN.

Επικοινωνήστε με την Covidien ή ένα τοπικό Κέντρο σέρβις για έναν Πίνακα
προδιαγραφών ακρίβειας κορεσμού οξυγόνου Nellcor™ ο οποίος παραθέτει όλους
τους αισθητήρες Nellcor™ που χρησιμοποιούνται με το σύστημα παρακολούθησης.
Αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή διατίθεται στη διεύθυνση www.covidien.com.

10.8. Συναγερμοί
Χαρακτηριστικό

Ηχητικός συναγερμός

Οπτικός συναγερμός

Συναγερμός
υψηλής
προτεραιότητας

Μοτίβο ηχητικών σημάτων
(μπιπ) που επαναλαμβάνεται
κάθε 5 δευτερόλεπτα.

Κόκκινη ενδεικτική λυχνία
LED που αναβοσβήνει

Συναγερμός
μεσαίας
προτεραιότητας

Τριπλό ηχητικό σήμα (μπιπ)
που επαναλαμβάνεται κάθε
10 δευτερόλεπτα

Κίτρινη ενδεικτική λυχνία
LED που αναβοσβήνει
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Γενικά χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό

Ηχητικός συναγερμός

Οπτικός συναγερμός

Ενημερωτικός
συναγερμός

Χωρίς ηχητικό συναγερμό

Δεν υπάρχει ενδεικτική
λυχνία LED

10.9. Γενικά χαρακτηριστικά
Χαρακτηριστικό

Τιμή

Διαστάσεις μονάδας

213 mm (π) x 137 mm (υ) x 55mm (β)
[8,4” (π) x 5,4” (υ) x 2,2” (β)]

Βάρος μονάδας

1,0 kg (2,2 lb)

Διαστάσεις με συσκευασία

370 mm (π) x 200 mm (υ) x 125 mm (β)
[14,6” (π) x 7,9” (υ) x 4,9” (β)]

Βάρος με συσκευασία

2,10 kg (4,6 lb)

Θερμοκρασία λειτουργίας

0° C έως 40° C (32° F έως 104° F)
Η συσκευή παρακολούθησης θα λειτουργήσει για
τουλάχιστον 20 λεπτά όταν τοποθετηθεί σε
περιβάλλον με θερμοκρασία -20° C (-4° F) έως 50°
C (122° F).

Πίεση και υψόμετρο
λειτουργίας

1250 πόδια (381 m) κάτω από το επίπεδο της
θάλασσας έως 15000 πόδια (4572 m) πάνω από
το επίπεδο της θάλασσας (430 mmHg έως 795
mmHg) χωρίς τροφοδοτικό
1250 πόδια (381 m) κάτω από το επίπεδο της
θάλασσας έως 9843 πόδια (3000 m) πάνω από το
επίπεδο της θάλασσας (430 mmHg έως 795
mmHg) με τροφοδοτικό

Υγρασία λειτουργίας

Σχετική υγρασία περιβάλλοντος με εύρος από
10% έως 95%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών

Θερμοκρασία αποθήκευσης
και μεταφοράς

-20° C έως +70° C (-4° F έως 158° F)

Πίεση και υψόμετρο
αποθήκευσης και μεταφοράς

Φυλάσσεται σε υψόμετρο με εύρος από 1250
πόδια (381 m) κάτω από το επίπεδο της
θάλασσας έως 50000 πόδια (15.240 m) πάνω από
το επίπεδο της θάλασσας (430 mmHg έως 795
mmHg).

214

Φορητή συσκευή αναπνευστικής παρακολούθησης Capnostream™35

Συμμόρφωση

Χαρακτηριστικό

Τιμή

Υγρασία αποθήκευσης και
μεταφοράς

Σχετική υγρασία περιβάλλοντος με εύρος από
10% έως 90%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών.

Χρόνος εκκίνησης

Έως 60 δευτερόλεπτα

Χρόνος σταθεροποίησης (από
την αποθήκευση σε συνθήκες
λειτουργίας)

Έως 2 ώρες

10.10. Κατάταξη εξοπλισμού
Χαρακτηριστικό

Τιμή

Τύποι προστασίας από
ηλεκτροπληξία

Κλάση 2

Βαθμός προστασίας από
ηλεκτροπληξία

Τύπου BF με προστασία από απινιδωτή

Τρόπος λειτουργίας

Συνεχής

Βαθμός προστασίας από
εισχώρηση υλικών και νερού

Το περίβλημα της συσκευής παρακολούθησης έχει
προστασία IP54 (προστασία από σκόνη και
πιτσίλισμα νερού) όταν όλα τα καλύμματα των
θυρών είναι κλειστά. Το επίπεδο προστασίας από
σκόνη μειώνεται από το επίπεδο 5 στο επίπεδο 3
(προστασία από ξένα στερεά αντικειμένα με
διάμετρο μεγαλύτερη από 2,5 mm), όταν
χρησιμοποιείται με τους αισθητήρες SpO2 που
παραθέτει ο Πίνακας 7. Μοντέλα αισθητήρων SpO2
Nellcor και βάρη ασθενών στη σελίδα 94 για
περιβάλλον EMS.

10.11. Συμμόρφωση
Αυτό το προϊόν είναι σχεδιασμένο να συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα:
•

IEC 60601-1

•

IEC 60601-1-2
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•

IEC 60601-2-49

•

IEC 60601-1-12

•

IEC 60601-1-6

•

IEC 60601-1-8

•

ISO 80601-2-61

•

ISO 80601-2-55

•

ISO 15223-1

•

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive 2002/96/EC
(Κατευθυντήρια οδηγία 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE))

•

Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances
(ROHS) in electrical and electronic equipment - 2011/65/EU
(Κατευθυντήρια οδηγία σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων
επικίνδυνων ουσιών (ROHS) στα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού - 2011/65/ΕΕ)

•

IEC 62133

•

UN 38.3

•

EN 301 489-1 V1.9.2

•

RTCA/DO-160F

•

IATA Lithium Battery Guidance Document - Transport of lithium Metal and
Lithium Ion Batteries (Έγγραφο καθοδήγησης για μπαταρίες λιθίου ΙΑΤΑ Μεταφορά μπαταριών λιθίου μετάλλου και ιόντων λιθίου)

10.12. Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία
Η συσκευή παρακολούθησης συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC 60601-1-2.
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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:
Πίνακας 26. Καθοδήγηση και δήλωση κατασκευαστή – Ηλεκτρομαγνητικές
εκπομπές
Δοκιμή εκπομπών

Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων
κατά CISPR 11

Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων
CISPR 11

Συμμόρφωση

Ηλεκτρομαγνητικό
περιβάλλον – Καθοδήγηση

Ομάδα 1

Η συσκευή παρακολούθησης
χρησιμοποιεί ενέργεια
ραδιοσυχνοτήτων (ΡΣ) μόνο
για την εσωτερική της
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.

Κλάση B

Εκπομπές αρμονικών
συχνοτήτων κατά
IEC 61000-3-2

Συμμορφώνεται

Εκπομπές
διακύμανσης/τρεμοσβήματος
τάσης κατά IEC 61000-3-3

Συμμορφώνεται

Η συσκευή παρακολούθησης
είναι κατάλληλη για χρήση σε
όλες τις εγκαταστάσεις, εκτός
από τις οικιακές
εγκαταστάσεις και όσες
εγκαταστάσεις συνδέονται
απευθείας στο δημόσιο δίκτυο
τροφοδοσίας χαμηλής τάσης
που τροφοδοτεί όσα κτίρια
χρησιμοποιούνται για
οικιακούς σκοπούς.
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Πίνακας 27. Καθοδήγηση και δήλωση του κατασκευαστή – Ηλεκτρομαγνητική
ατρωσία
Επίπεδο δοκιμής
IEC 60601

Επίπεδο
συμμόρφωσης

Ηλεκτροστατική
εκφόρτιση (ESD)
κατά IEC 610004-2

±6 kV επαφή

±6 kV επαφή

±8 kV αέρας

±8 kV αέρας

Ηλεκτρικό ταχύ
μεταβατικό
φαινόμενο/ριπή
κατά IEC 610004-4

±2 kV για
γραμμές
παροχής
ρεύματος

±2 kV για
γραμμές
παροχής
ρεύματος

±1 kV για
γραμμές
εισόδου/ εξόδου

±1 kV για
γραμμές
εισόδου/εξόδου

Υπέρταση κατά
IEC 61000-4-5

±1 kV
γραμμής(ών) με
γραμμή(ές)

±1 kV
γραμμής(ών) με
γραμμή(ές)

±2 kV
γραμμής(ών) με
γείωση

±2 kV
γραμμής(ών) με
γείωση

Δοκιμή ατρωσίας
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Ηλεκτρομαγνητικό
περιβάλλον –
Καθοδήγηση
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 ποιότητα του
ρεύματος του
κεντρικού δικτύου θα
πρέπει να είναι ίδια με
την ποιότητα του
ρεύματος που
παρέχεται σε ένα
τυπικό εμπορικό ή
νοσοκομειακό
περιβάλλον.
Η ποιότητα ρεύματος
του δικτύου πρέπει να
είναι ίδια με αυτήν ενός
τυπικού εμπορικού ή
νοσοκομειακού
περιβάλλοντος.
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Δοκιμή ατρωσίας
Πτώσεις,
σύντομες
διακοπές και
διακυμάνσεις
τάσης στις
γραμμές εισόδου
του δικτύου
ηλεκτροδότησης
κατά
IEC 61000-4-11

Επίπεδο δοκιμής
IEC 60601

Επίπεδο
συμμόρφωσης

Ηλεκτρομαγνητικό
περιβάλλον –
Καθοδήγηση

<5 % UT1

<5 % UT

(>95 % πτώση
UT) για 0,5
κύκλο

(>95 % πτώση
UT) για 0,5
κύκλο

Η ποιότητα ρεύματος
του δικτύου πρέπει να
είναι ίδια με αυτήν ενός
τυπικού εμπορικού ή
νοσοκομειακού
περιβάλλοντος. Εάν ο
χρήστης έχει την
απαίτηση η συσκευή
παρακολούθησης να
συνεχίσει να λειτουργεί
κατά τη διάρκεια
διακοπών ρεύματος,
συνιστάται η συσκευή
παρακολούθησης να
τροφοδοτείται από
τροφοδοτικό
αδιάλειπτης ισχύος ή
από μπαταρία.

40 % UT (60 %
βύθιση σε UT)
για 5 κύκλους

40 % UT (60 %
βύθιση σε UT)
για 5 κύκλους

70 % UT (30 %
βύθιση σε UT)
για 25 κύκλους

70 % UT (30 %
βύθιση σε UT)
για 25 κύκλους

<5 % UT (>95 %
βύθιση σε UT)
για 5
δευτερόλεπτα

<5 % UT (>95 %
βύθιση σε UT)
για 5
δευτερόλεπτα

Μαγνητικό πεδίο
συχνότητας
ρεύματος
(50/60 Hz) κατά
IEC 61000-4-8

3 A/m

3 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

3V

Φορητός και κινητός
εξοπλισμός
επικοινωνιών
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Δοκιμή ατρωσίας
61000-4-3

Επίπεδο δοκιμής
IEC 60601

Επίπεδο
συμμόρφωσης

20 V/m, 1 kHz
διαμόρφωση
80 MHz έως
2,5 GHz (κατά
ISO 80601-2-55,
1η έκδ.)

20 V/m

Ηλεκτρομαγνητικό
περιβάλλον –
Καθοδήγηση
ραδιοσυχνοτήτων δεν
θα πρέπει να
χρησιμοποιείται σε
μικρότερη απόσταση
προς οποιοδήποτε
μέρος της συσκευής
παρακολούθησης,
συμπεριλαμβανομένων
των καλωδίων, από την
επιτρεπόμενη
απόσταση που
υπολογίζεται με βάση
τον τύπο που
εφαρμόζεται για τη
συχνότητα του πομπού.
Συνιστώμενες
αποστάσεις
διαχωρισμού:
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
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
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Δοκιμή ατρωσίας

Επίπεδο δοκιμής
IEC 60601

Επίπεδο
συμμόρφωσης

Ηλεκτρομαγνητικό
περιβάλλον –
Καθοδήγηση
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:

UT είναι η τάση δικτύου εναλλασσόμενου ρεύματος πριν από την εφαρμογή του
επιπέδου ελέγχου.
2
Στα 80 MHz και 800 MHz, 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 την ανάκλαση
σε κατασκευές, αντικείμενα και ανθρώπους.
1
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Δοκιμή ατρωσίας

Επίπεδο δοκιμής
IEC 60601

Επίπεδο
συμμόρφωσης

Ηλεκτρομαγνητικό
περιβάλλον –
Καθοδήγηση

Οι τιμές ισχύος πεδίου από σταθερούς πομπούς, όπως σταθμοί βάσης τηλεφώνων
ραδιοεπικοινωνίας (κινητά/ασύρματα) και επίγειων κινητών ραδιοεκπομπών,
ερασιτεχνικών ραδιοεκπομπών, ραδιοφωνικών εκπομπών AM και FM και
τηλεοπτικών εκπομπών 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 υπολογιζόμενη
ένταση του πεδίου στον τόπο όπου χρησιμοποιείται η συσκευή παρακολούθησης
υπερβαίνει το ισχύον επίπεδο συμμόρφωσης ραδιοσυχνοτήτων που αναφέρεται
ανωτέρω, τότε οι συσκευή παρακολούθησης 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 ο
επαναπροσανατολισμός ή η αλλαγή θέσης της συσκευής παρακολούθησης.
β
Για το εύρος συχνοτήτων από 150 kHz έως 80 MHz, οι τιμές ισχύος πεδίου πρέπει
να είναι μικρότερες από [V1] V/m.
α

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 28. Συνιστώμενες αποστάσεις διαχωρισμού μεταξύ φορητού και κινητού
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ραδιοσυχνοτήτων και της συσκευής
παρακολούθησης

Μέγιστη ονομαστική
ισχύς εξόδου του
πομπού W

Απόσταση διαχωρισμού ανάλογα με τη συχνότητα του
πομπού σε m1
150 kHz έως
80 MHz

80 MHz έως
800 MHz

800 MHz έως
2,5 GHz

d = 1,2√𝑷𝑷

d = 1,2√𝑷𝑷

d = 2,3√𝑷𝑷

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
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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.
Στα 80 MHz και 800 MHz, εφαρμόζεται η απόσταση διαχωρισμού για το
υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.
1

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι οδηγίες αυτές μπορεί να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η
ηλεκτρομαγνητική διάδοση επηρεάζεται από την απορρόφηση και την ανάκλαση
σε κατασκευές, αντικείμενα και ανθρώπους.
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11. Ρυθμίσεις νοσοκομείου
11.1. Προεπιλογές νοσοκομείου
Οι προεπιλογές νοσοκομείου επιτρέπουν στους χρήστες ενός συγκεκριμένου
νοσοκομείου να διατηρούν τις ρυθμίσεις όπως έχουν καθοριστεί από το ίδιο το
νοσοκομείο ακόμη και όταν η συσκευή παρακολούθησης απενεργοποιείται. Για
παράδειγμα, εάν μια συσκευή παρακολούθησης είναι σε χρήση σε ένα τμήμα που
χρειάζεται ειδικά όρια συναγερμών, ειδικά ονόματα συμβάντων ή οποιαδήποτε
άλλη ρύθμιση, σε τακτική βάση, αυτό μπορεί να καθοριστεί στις ρυθμίσεις
νοσοκομείου. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγετε την ανάγκη να αλλάζετε συνεχώς
τις ρυθμίσεις.

11.1.1. Αλλαγή των προεπιλογών νοσοκομείου

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.
Οι ασθενείς δεν θα παρακολουθούνται όταν η συσκευή παρακολούθησης
βρίσκεται σε λειτουργία σέρβις, ακόμα και αν η συσκευή παρακολούθησης είναι
συνδεδεμένη σε ασθενή. (Η συσκευή παρακολούθησης τίθεται σε λειτουργία
σέρβις μόλις εισαχθεί ο κωδικός πρόσβασης σέρβις.) Συνεπώς, μπορεί να θελήσετε
να αφαιρέσετε τη γραμμή δειγματοληψίας από τον ασθενή ή να αποσυνδέσετε τη
γραμμή δειγματοληψίας από τη συσκευή παρακολούθησης όταν η συσκευή
παρακολούθησης 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.
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Οι προεπιλογές νοσοκομείου μπορούν να αλλαχθούν με τα παρακάτω βήματα:
1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσθια πλευρά της συσκευής
παρακολούθησης.

2.

Μεταβείτε και επιλέξτε Setup (Ρύθμιση) στην οθόνη Setup Menu (Μενού
ρύθμισης).

3.

Μεταβείτε και επιλέξτε Service (Σέρβις) στην οθόνη Setup Menu (Μενού
ρύθμισης).

4.

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης σέρβις και επιλέξτε Done (Τέλος).

5.

Μεταβείτε και επιλέξτε Institutional Defaults (Προεπιλογές νοσοκομείου).

6.

Μεταβείτε και επιλέξτε την επιθυμητή περιοχή για να ενημερώσετε τις
προεπιλογές σε αυτήν την περιοχή. Οι περιοχές είναι: Alarms (Συναγερμοί),
Trend (Τάση), Monitor (Συσκευή παρακολούθησης), Parameters
(Παράμετροι).

7.

Μετά από οποιαδήποτε αλλαγή στις ρυθμίσεις της συσκευής που
πραγματοποιείται στη λειτουργία σέρβις, η συσκευή θα τερματίσει τη
λειτουργία της και θα απαιτηθεί επανεκκίνηση.

Για συγκεκριμένα δεδομένα σχετικά με αυτούς τους τύπους προεπιλογών
νοσοκομείου, μπορείτε να ανατρέξετε πιο κάτω.

11.1.2. Προεπιλογές νοσοκομείου στη
λειτουργία EMS
Όλες οι προεπιλογές νοσοκομείου που θα ρυθμιστούν όταν η συσκευή
παρακολούθησης βρίσκεται σε λειτουργία EMS θα παραμένουν σε ισχύ μόνο για
όσο διάστημα η συσκευή παρακολούθησης βρίσκεται σε λειτουργία EMS. Όταν η
λειτουργία EMS απενεργοποιηθεί, ως προεπιλογές θα παραμείνουν οι
εργοστασιακές προεπιλογές (αν δεν έγιναν αλλαγές στις προεπιλογές νοσοκομείου
όταν η λειτουργία EMS ήταν απενεργοποιημένη) ή οι προεπιλογές που ορίστηκαν
όταν η λειτουργία EMS ήταν απενεργοποιημένη. Ομοίως, αν γίνουν αλλαγές στις
προεπιλογές όταν η λειτουργία EMS είναι απενεργοποιημένη, οι αλλαγές αυτές δεν
θα ισχύουν όταν η συσκευή παρακολούθησης βρίσκεται σε λειτουργία EMS. Έτσι,
αν είναι επιθυμητό, ένα νοσοκομείο μπορεί να διατηρεί δύο ομάδες προεπιλογών
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νοσοκομείου: μία για τη λειτουργία EMS και μία για τις περιόδους κατά τις οποίες η
λειτουργία EMS είναι απενεργοποιημένη.

11.1.3. Επαναφορά των εργοστασιακών
προεπιλογών
Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της συσκευής παρακολούθησης στις
εργοστασιακές προεπιλογές ως εξής:
1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσθια πλευρά της συσκευής
παρακολούθησης.

2.

Μεταβείτε και επιλέξτε Setup (Ρύθμιση) στην οθόνη Setup Menu (Μενού
ρύθμισης).

3.

Μεταβείτε και επιλέξτε Service (Σέρβις) στην οθόνη Setup Menu (Μενού
ρύθμισης).

4.

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης σέρβις και επιλέξτε Done (Τέλος).

5.

Μεταβείτε και επιλέξτε την επιθυμητή περιοχή για να ενημερώσετε τις
προεπιλογές σε αυτήν την περιοχή. Οι περιοχές είναι: Alarms (Συναγερμοί),
Trend (Τάση), Monitor (Συσκευή παρακολούθησης), Parameters
(Παράμετροι).
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Θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη:
Εικόνα 49. Επαναφορά στην οθόνη εργοστασιακών προεπιλογών

6.

Επιλέξτε Reset (Επαναφορά) για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις
νοσοκομείου στις εργοστασιακές προεπιλογές.

Εάν θέλετε να επαναφέρετε μόνο μία ή περισσότερες περιοχές των προεπιλογών
στις εργοστασιακές προεπιλογές, μεταβείτε και επιλέξτε την επιθυμητή περιοχή και
επαναφέρετε τη συγκεκριμένη μόνο περιοχή στις εργοστασιακές προεπιλογές
κάνοντας κλικ στο κουμπί Factory Defaults (Εργοστασιακές προεπιλογές) στην
αντίστοιχη περιοχή.
Σε όλες τις οθόνες προεπιλογών νοσοκομείου, κάνοντας κλικ στο Reset
(Επαναφορά) σβήνετε επίσης τη μνήμη τάσεων, συμπεριλαμβανομένης της βάσης
δεδομένων πληροφοριών όλων των ασθενών.

11.1.4. Εισαγωγή/Εξαγωγή προεπιλογών
νοσοκομείου
Οι προεπιλογές νοσοκομείου μπορούν να εξαχθούν ή να εισαχθούν ως εξής:
1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσθια πλευρά της συσκευής
παρακολούθησης.

2.

Μεταβείτε και επιλέξτε Setup (Ρύθμιση) στην οθόνη Setup Menu (Μενού
ρύθμισης).
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3.

Μεταβείτε και επιλέξτε Service (Σέρβις) στην οθόνη Setup Menu (Μενού
ρύθμισης).

4.

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης σέρβις και επιλέξτε Done (Τέλος).

5.

Μεταβείτε και επιλέξτε Software Support (Υποστήριξη λογισμικού).

6.

Μεταβείτε και επιλέξτε Software Download>Default Transfer (Λήψη
λογισμικού>Μεταφορά προεπιλογών).

7.

Επιλέξτε Export Defaults (Εξαγωγή προεπιλογών) για να εξαγάγετε τις
τρέχουσες προεπιλογές σε μια μονάδα μνήμης USB flash ή κάρτα SD, ή
Import Defaults (Εισαγωγή προεπιλογών) για να εισαγάγετε τις προεπιλογές
από μια μονάδα μνήμης USB flash ή κάρτα micro SD.

8.

Επιλέξτε μια μονάδα και κάντε κλικ στο Start (Έναρξη).

9.

Όταν ολοκληρωθεί η εξαγωγή/εισαγωγή, η συσκευή παρακολούθησης θα σας
ενημερώσει με το εξής μήνυμα: Export Completed, or Import Completed,
Shutdown and Restart the Monitor to Resume Normal Operation (Η εξαγωγή
ολοκληρώθηκε, ή η εισαγωγή ολοκληρώθηκε, τερματίστε και επανεκκινήστε
τη συσκευή παρακολούθησης για να συνεχιστεί η κανονική λειτουργία).

10.

Επιλέξτε Home (Αρχική) για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

11.1.5. Ρυθμίσεις συναγερμών συσκευής
παρακολούθησης
Επιλέξτε Factory Defaults (Εργοστασιακές προεπιλογές) στην οθόνη Inst. Def.:
Alarms (Προεπιλογές νοσοκομείου: Συναγερμοί) για να επαναφέρετε όλες τις
εργοστασιακές προεπιλογές των συναγερμών.

11.1.5.1. Όρια συναγερμών
Οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τα όρια συναγερμών
ενηλίκων/παιδιών και βρεφών/νεογνών παρατίθενται παρακάτω. Οι μονάδες
εμφανίζονται στη στήλη εύρους.
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Πίνακας 29. Εργοστασιακές προεπιλογές ορίων συναγερμών
Παράμετρος

Ενήλικε
ς

Όλες οι
παιδιατρικέ
ς ομάδες

Βρέφη/Νεογνά

Εύρος συναγερμού

EtCO2 High
(Υψηλό
EtCO2)

60

60

60

5-150 mmHg

EtCO2 Low
(Χαμηλό
EtCO2)

8

8

20

0-145 mmHg

RR High
(Υψηλός
αναπνευστικό
ς ρυθμός)

50

40

80

5-150 bpm

RR Low
(Χαμηλός
αναπνευστικό
ς ρυθμός)

3

10

12

0-145 bpm

No Breath
Detected (Δεν
ανιχνεύθηκε
αναπνοή)

30

20

15

10-60 sec

SpO2 High
(Υψηλό SpO2)

100

100

98

25-100% κορεσμός

SpO2 Low
(Χαμηλό
SpO2)

85

85

85

20-95% κορεσμός

Pulse Rate
High (Υψηλός
ρυθμός
παλμού)

140

140

200

25-250 bpm

Pulse Rate
Low (Χαμηλός
ρυθμός
παλμού)

50

50

100

20-245 bpm

IPI Low
(Χαμηλός IPI)

3

3

Δ/Δ

1-9 ή OFF
(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣ
Η)
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Παράμετρος

Ενήλικε
ς

Όλες οι
παιδιατρικέ
ς ομάδες

Βρέφη/Νεογνά

Εύρος συναγερμού

SatSeconds

100

100

OFF
(Απενεργοποίησ
η)

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

Στην οθόνη Alarm Limits (Όρια συναγερμού), οι συναγερμοί μπορούν να
ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν ως εξής:
1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσθια πλευρά της συσκευής
παρακολούθησης.

2.

Μεταβείτε και επιλέξτε Setup (Ρύθμιση) στην οθόνη Menu (Μενού).

3.

Μεταβείτε και επιλέξτε Service (Σέρβις) στην οθόνη Setup Menu (Μενού
ρύθμισης).

4.

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης σέρβις και επιλέξτε Done (Τέλος).

5.

Μεταβείτε και επιλέξτε Institutional Defaults>Alarms (Προεπιλογές
νοσοκομείου>Συναγερμοί).

6.

Μεταβείτε και επιλέξτε μια ρύθμιση ορίου συναγερμού που περιλαμβάνει τον
αντίστοιχο συναγερμό.

7.

Μεταβείτε και επιλέξτε τον αντίστοιχο συναγερμό.

8.

Μεταβείτε και επιλέξτε το κουμπί Enable (Ενεργοποίηση) για να
ενεργοποιήσετε τον συναγερμό αν είναι απενεργοποιημένος τη δεδομένη
χρονική στιγμή. Εάν ο σχετικός συναγερμός είναι ενεργοποιημένος τη
δεδομένη χρονική στιγμή, το κουμπί θα έχει την επιγραφή Disable
(Απενεργοποίηση). Επιλέξτε το κουμπί Disable (Απενεργοποίηση) για να
απενεργοποιήσετε το συναγερμό. Εάν ο σχετικός συναγερμός είναι
απενεργοποιημένος τη δεδομένη χρονική στιγμή, το κουμπί θα έχει την
επιγραφή Enable (Ενεργοποίηση). Επιλέξτε το κουμπί Enable (Ενεργοποίηση)
για να ενεργοποιήσετε τον συναγερμό.

Αυτή η αλλαγή θα εφαρμοστεί μόνο στη συγκεκριμένη ομάδα στην οποία έγινε,
αλλά όχι στις άλλες ομάδες. Για παράδειγμα, αν απενεργοποιήσετε τον συναγερμό
RR High (Υψηλός αναπνευστικός ρυθμός) για τους παιδιατρικούς ασθενείς ηλικίας
1-3 ετών, ο συναγερμός θα εξακολουθήσει να είναι διαθέσιμος για τους υπόλοιπους
παιδιατρικούς ασθενείς και για τους ενήλικες ασθενείς.
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Εάν το όριο συναγερμού που πρόκειται να αλλαχθεί είναι ο IPI, σημειώστε ότι μόνο
οι ακόλουθες ομάδες ορίων συναγερμού περιλαμβάνουν τον IPI: όρια συναγερμού
για παιδιά 1-3 ετών, όρια συναγερμού για παιδιά 3-6 ετών, όρια συναγερμού για
παιδιά 6-12 ετών ή όρια συναγερμού για ενήλικες. Ο IPI δεν είναι διαθέσιμος για
βρέφη/νεογνικούς ασθενείς.

11.1.5.2. Ρυθμίσεις προτεραιοτήτων συναγερμών
Παράμετρος

Επιλογές

Εργοστασιακή
προεπιλογή

EtCO2 High (Υψηλό EtCO2)

Medium (Μεσαία), High
(Υψηλή)

High (Υψηλή)

EtCO2 Low (Χαμηλό EtCO2)

Medium (Μεσαία), High
(Υψηλή)

High (Υψηλή)

RR High (Υψηλός
αναπνευστικός ρυθμός)

Medium (Μεσαία), High
(Υψηλή)

High (Υψηλή)

RR Low (Χαμηλός
αναπνευστικός ρυθμός)

Medium (Μεσαία), High
(Υψηλή)

High (Υψηλή)

No Breath Detected (Δεν
ανιχνεύθηκε αναπνοή)

Medium (Μεσαία), High
(Υψηλή)

High (Υψηλή)

SpO2 High (Υψηλό SpO2)

Medium (Μεσαία), High
(Υψηλή)

High (Υψηλή)

SpO2 Low (Χαμηλό SpO2)

Medium (Μεσαία), High
(Υψηλή)

High (Υψηλή)

Pulse Rate High (Υψηλός
ρυθμός παλμού)

Medium (Μεσαία), High
(Υψηλή)

High (Υψηλή)

Pulse Rate Low (Χαμηλός
ρυθμός παλμού)

Medium (Μεσαία), High
(Υψηλή)

High (Υψηλή)

IPI Low (Χαμηλός IPI)

Medium (Μεσαία), High
(Υψηλή)

High (Υψηλή)

CO2 Error (Σφάλμα CO2)

Medium (Μεσαία), High
(Υψηλή)

Medium (Μεσαία)

Pulse Not Found (Δεν
εντοπίστηκε παλμός)

Medium (Μεσαία), High
(Υψηλή)

Medium (Μεσαία)
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Παράμετρος

Επιλογές

Εργοστασιακή
προεπιλογή

FilterLine Blockage
(Απόφραξη FilterLine)

Medium (Μεσαία), High
(Υψηλή)

Medium (Μεσαία)

Battery Low (Χαμηλή
μπαταρία)

Medium (Μεσαία), High
(Υψηλή)

Medium (Μεσαία)

Communications Stopped
(Διακοπή επικοινωνιών)

Medium (Μεσαία), High
(Υψηλή)

Medium (Μεσαία)

System Reset, Check Settings
(Επαναφορά συστήματος,
ελέγξτε τις ρυθμίσεις)

Medium (Μεσαία), High
(Υψηλή)

Medium (Μεσαία)

SpO2 Error (Σφάλμα SpO2)

Medium (Μεσαία), High
(Υψηλή)

Medium (Μεσαία)

SpO2 Sensor Not On Patient
(Δεν υπάρχει αισθητήρας
SpO2 στον ασθενή)

Medium (Μεσαία), High
(Υψηλή)

Medium (Μεσαία)

Replace SpO2 Cable
(Αντικαταστήστε το καλώδιο
SpO2)

Medium (Μεσαία), High
(Υψηλή)

Medium (Μεσαία)

Check SpO2 Sensor
Connection (Ελέγξτε τη
σύνδεση αισθητήρα SpO2)

Medium (Μεσαία), High
(Υψηλή)

Medium (Μεσαία)

Οι ρυθμίσεις προτεραιότητας των συναγερμών μπορούν να αλλαχθούν ως εξής:
1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσθια πλευρά της συσκευής
παρακολούθησης.

2.

Μεταβείτε και επιλέξτε Setup (Ρύθμιση) στην οθόνη Menu (Μενού).

3.

Μεταβείτε και επιλέξτε Service (Σέρβις) στην οθόνη Setup Menu (Μενού
ρύθμισης).

4.

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης σέρβις και επιλέξτε Done (Τέλος).

5.

Μεταβείτε και επιλέξτε Institutional Defaults>Alarms>Alarm Priority
(Προεπιλογές νοσοκομείου>Συναγερμοί>Προτεραιότητα συναγερμού).
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6.

Μεταβείτε στον συναγερμό στον οποίο θέλετε να αλλάξετε τη ρύθμιση Alarm
Priority (Προτεραιότητα συναγερμού) και επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο.

7.

Επαναλάβετε για τους άλλους συναγερμούς, όπως απαιτείται.

8.

Επιστρέψτε στην αρχική οθόνη κάνοντας κλικ στο κουμπί Home (Αρχική).

11.1.5.3. Ρυθμίσεις διαμόρφωσης προβολής
Η σειρά των παραμέτρων που ακολουθούν, όπως εμφανίζονται στην οθόνη Alarm
Review (Ανασκόπηση συναγερμών), μπορεί να αλλαχθεί εάν είναι επιθυμητό στις
προεπιλογές νοσοκομείου, σε οποιαδήποτε επιθυμητή σειρά. Η οθόνη Alarm
Review (Ανασκόπηση συναγερμών) εμφανίζει εννέα παραμέτρους.
Πίνακας 30. Παράμετροι διαθέσιμες στην οθόνη Alarm Review (Ανασκόπηση
συναγερμών)
Παράμετρος
No Breath (Απουσία
αναπνοής)
CO2
EtCO2
EtCO2 (αυθ.)
RR
SpO2
PR
IPI
SatSec

Οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης προβολής (η σειρά των παραμέτρων όπως
εμφανίζονται στην οθόνη Alarm Review (Ανασκόπηση συναγερμών), μπορεί να
αλλαχθεί ως εξής:
1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσθια πλευρά της συσκευής
παρακολούθησης.
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2.

Μεταβείτε και επιλέξτε Setup (Ρύθμιση) στην οθόνη Menu (Μενού).

3.

Μεταβείτε και επιλέξτε Service (Σέρβις) στην οθόνη Setup Menu (Μενού
ρύθμισης).

4.

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης σέρβις και επιλέξτε Done (Τέλος).

5.

Μεταβείτε και επιλέξτε Institutional Defaults>Alarms>Display Config
(Προεπιλογές νοσοκομείου>Συναγερμοί>Διαμόρφωση προβολής).

6.

Η λίστα των παραμέτρων που εμφανίζονται στην οθόνη Alarm Review
(Ανασκόπηση συναγερμών) με τη σειρά των εργοστασιακών προεπιλογών
εμφανίζεται στο κέντρο της οθόνης. Για να αλλάξετε τη σειρά, επιλέξτε την
παράμετρο που θέλετε να εμφανίζεται στην πρώτη θέση στην οθόνη για την
πρώτη γραμμή της λίστας, την παράμετρο που θέλετε να εμφανίζεται στη
δεύτερη θέση στην οθόνη για τη δεύτερη γραμμή της λίστας, κ.ο.κ.

7.

Αυτό γίνεται μεταβαίνοντας και κάνοντας κλικ στην πρώτη γραμμή, και στη
συνέχεια μεταβαίνοντας στην επιθυμητή παράμετρο για την πρώτη γραμμή
και κάνοντας κλικ στο Enter. Η ενέργεια αυτή θα αντικαταστήσει μόνο την
επιλεγμένη παράμετρο με την παράμετρο που επιλέξατε να τοποθετήσετε
στην πρώτη γραμμή. Δεν θα μετακινήσει άλλες παραμέτρους προς τα κάτω
στη λίστα.

8.

Για να αλλάξετε τη σειρά των πρόσθετων παραμέτρων, επαναλάβετε όσες
φορές απαιτείται.

Το κενό (μια παύλα) μπορεί να επιλεγεί για οποιαδήποτε γραμμή ώστε οι
παράμετροι που εμφανίζονται να είναι λιγότερες από εννέα.
Επιστρέψτε στην αρχική οθόνη επιλέγοντας το κουμπί Home (Αρχική).

11.1.5.4. Ρυθμίσεις καθυστέρησης συναγερμών
Οι επιλογές καθυστέρησης συναγερμών για τους ακόλουθους συναγερμούς
αναφέρονται παρακάτω. Για όλους τους συναγερμούς, η προεπιλεγμένη
καθυστέρηση συναγερμού είναι 0 δευτερόλεπτα - δηλαδή, χωρίς καθυστέρηση
συναγερμού.
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Πίνακας 31. Ρυθμίσεις καθυστέρησης συναγερμών
Παράμετρος

Επιλογές

Εργοστασιακή
προεπιλογή

EtCO2 High (Υψηλό EtCO2)

0, 10, 15, 20, 30

0 sec (0 δευτερόλεπτα)

EtCO2 Low (Χαμηλό EtCO2)

0, 10, 15, 20, 30

0 sec (0 δευτερόλεπτα)

RR High (Υψηλός
αναπνευστικός ρυθμός)

0, 10, 15, 20, 30

0 sec (0 δευτερόλεπτα)

RR Low (Χαμηλός
αναπνευστικός ρυθμός)

0, 10, 15, 20, 30

0 sec (0 δευτερόλεπτα)

SpO2 High (Υψηλό SpO2)

0, 10, 15, 20, 30

0 sec (0 δευτερόλεπτα)

SpO2 Low (Χαμηλό SpO2)

0, 10, 15, 20, 30

0 sec (0 δευτερόλεπτα)

Pulse Rate High (Υψηλός
ρυθμός παλμού)

0, 10, 15, 20, 30

0 sec (0 δευτερόλεπτα)

Pulse Rate Low (Χαμηλός
ρυθμός παλμού)

0, 10, 15, 20, 30

0 sec (0 δευτερόλεπτα)

IPI Low (Χαμηλός IPI)

0, 10, 15, 20, 30

0 sec (0 δευτερόλεπτα)

Οι ρυθμίσεις καθυστέρησης συναγερμών μπορούν να αλλαχθούν ως εξής:
1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσθια πλευρά της συσκευής
παρακολούθησης.

2.

Μεταβείτε και επιλέξτε Setup (Ρύθμιση) στην οθόνη Menu (Μενού).

3.

Μεταβείτε και επιλέξτε Service (Σέρβις) στην οθόνη Setup Menu (Μενού
ρύθμισης).

4.

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης σέρβις και επιλέξτε Done (Τέλος).

5.

Μεταβείτε και επιλέξτε Institutional Defaults>Alarms>Alarm Delay
(Προεπιλογές νοσοκομείου>Συναγερμοί>Καθυστέρηση συναγερμού).

6.

Μεταβείτε στον συναγερμό στον οποίο θέλετε να αλλάξετε τη ρύθμιση Alarm
Delay (Καθυστέρηση συναγερμού) και επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο Alarm
Delay (Καθυστέρηση συναγερμού).

7.

Επαναλάβετε για τους άλλους συναγερμούς, όπως απαιτείται.

8.

Επιστρέψτε στην αρχική οθόνη κάνοντας κλικ στο κουμπί Home (Αρχική).
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11.1.6. Ρυθμίσεις τάσεων στη συσκευή
παρακολούθησης
Επιλέξτε Factory Defaults (Εργοστασιακές προεπιλογές) στην οθόνη Inst. Def.:
Trend (Προεπιλογές νοσοκομείου: Τάση) για να επαναφέρετε όλες τις
εργοστασιακές προεπιλογές των τάσεων.
Οι ρυθμίσεις των προεπιλεγμένων τάσεων μπορούν να αλλάξουν ως εξής:
1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσθια πλευρά της συσκευής
παρακολούθησης.

2.

Μεταβείτε και επιλέξτε Setup (Ρύθμιση) στην οθόνη Menu (Μενού).

3.

Μεταβείτε και επιλέξτε Service (Σέρβις) στην οθόνη Setup Menu (Μενού
ρύθμισης).

4.

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης σέρβις και επιλέξτε Done (Τέλος).

5.

Μεταβείτε και επιλέξτε Institutional Defaults>Trend (Προεπιλογές
νοσοκομείου>Τάση).

6.

Μεταβείτε στη ρύθμιση τάσης που θέλετε να αλλάξετε και επιλέξτε το
επιθυμητό επίπεδο.

7.

Επαναλάβετε για τις άλλες τάσεις, όπως απαιτείται.

8.

Επιστρέψτε στην αρχική οθόνη επιλέγοντας το κουμπί Home (Αρχική).

Η αλλαγή της ανάλυσης τάσεων θα απαλείψει τη μνήμη τάσεων, διαγράφοντας όλα
τα δεδομένα ασθενούς που υπήρχαν στη συσκευή παρακολούθησης.

11.1.6.1. Κύριες ρυθμίσεις τάσεων
Παράμετρος

Επιλογές

Εργοστασιακή
προεπιλογή

Default Tabular Increment Trend
View (Προεπιλεγμένη προβολή
βήματος πίνακα τάσεων)

1 δευτ., 5 δευτ., 15
δευτ., 30 δευτ., 1
λεπτό, 5 λεπτά, 15
λεπτά, 30 λεπτά, 1 ώρα

30 δευτ.
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Παράμετρος

Επιλογές

Εργοστασιακή
προεπιλογή

Home Screen Trend Display View
(Προβολή αρχικής οθόνης τάσεων)

1, 2, 4, 8, 12 ώρες

4 ώρες

Home Screen Trend Display View
(Προβολή αρχικής οθόνης τάσεων)

1, 2, 4 ώρες

1 ώρα

Default Event Marking Mode
(Προεπιλεγμένη λειτουργία
επισήμανσης συμβάντων)

Quick (Γρήγορη),
Detailed (Λεπτομερής)

Detailed
(Λεπτομερής)

Calendar/Recorded Display Mode
(Λειτουργία προβολής
ημερολογιακών/καταγραμμένων)

Calendar
(Ημερολογιακές),
Recorded
(Καταγραμμένες)

Calendar
(Ημερολογιακές)

11.1.6.2. Συμβάντα
11.1.6.2.1. Συμβάντα φαρμάκων
Στη συσκευή παρακολούθησης είναι διαθέσιμα τα εξής συμβάντα φαρμάκων:
Fentanyl (Φαιντανύλη), Versed, Midazolam (Μιδαζολάμη), Morphine (Μορφίνη),
Demerol, Propofol (Προποφόλη), Surfactant (Επιφανειοδραστικό) και Other (Άλλο).
Εάν το νοσοκομείο σας χρειάζεται διαφορετικά ή πρόσθετα συμβάντα, μπορείτε να
προσθέσετε ή να αλλάξετε συμβάντα, όπως φαίνεται παρακάτω.

11.1.6.2.2. Συμβάντα ασθενών
Στη συσκευή παρακολούθησης είναι διαθέσιμα τα εξής συμβάντα ασθενών: Eating
(Τροφή), Drinking (Ποτό), Coughing (Βήχας), Ambulating (Περιπατητικός), Chest Pt
(Φυσικοθεραπεία θώρακος), Turned (Γύρισε), Snoring (Ρόγχος), Other (Άλλο).
Εάν το νοσοκομείο σας χρειάζεται διαφορετικά ή πρόσθετα συμβάντα, μπορείτε να
προσθέσετε ή να αλλάξετε συμβάντα, όπως φαίνεται παρακάτω.
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11.1.6.2.3. Συμβάντα παρέμβασης
Στη συσκευή παρακολούθησης είναι διαθέσιμα τα εξής συμβάντα παρέμβασης:
Oxygen (Οξυγόνο), Suction (Αναρρόφηση), Adj Airway (Ρύθμιση αεραγωγού),
Narcan, Romazicon, Neb Tx (Θεραπεία νεφελοποιητή), Stimulated (Διέγερση), CO2
Insuffl (Εμφύσηση CO2), ABG (Αέρια αρτηριακού αίματος), Other (Άλλο).
Εάν το νοσοκομείο σας χρειάζεται διαφορετικά ή πρόσθετα συμβάντα, μπορείτε να
προσθέσετε ή να αλλάξετε συμβάντα, όπως φαίνεται παρακάτω.
Τα προεπιλεγμένα συμβάντα μπορούν να αλλαχθούν ως εξής:
1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσθια πλευρά της συσκευής
παρακολούθησης.

2.

Μεταβείτε και επιλέξτε Setup (Ρύθμιση) στην οθόνη Menu (Μενού).

3.

Μεταβείτε και επιλέξτε Service (Σέρβις) στην οθόνη Setup Menu (Μενού
ρύθμισης).

4.

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης σέρβις και επιλέξτε Done (Τέλος).

5.

Μεταβείτε και επιλέξτε Institutional Defaults>Trend>Edit Event
(Προεπιλογές νοσοκομείου>Τάση>Επεξεργασία συμβάντος).

6.

Επιλέξτε τον τύπο συμβάντος στον οποίο θέλετε να κάνετε αλλαγές.

7.

Θα εμφανιστεί μια λίστα με τα ονόματα των τρεχόντων συμβάντων αυτής της
κατηγορίας τύπων συμβάντων.

8.

Μεταβείτε και επιλέξτε το όνομα συμβάντος που θέλετε να αλλάξετε.

9.

Εισαγάγετε το νέο όνομα και επιλέξτε Done (Τέλος).

10.

Επιλέξτε Back (Πίσω) για να διατηρήσετε την αλλαγή. Επιλέξτε Home (Αρχική)
για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.
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11.1.6.3. Ρυθμίσεις διαμόρφωσης προβολής
τάσεων
Οι παράμετροι που εμφανίζονται ή η σειρά των παραμέτρων που εμφανίζονται
μπορούν να αλλαχθούν με τις προεπιλογές νοσοκομείου.
Στην οθόνη Graphical Trend (Γραφήματα τάσεων) και στην οθόνη Tabular Trend
(Πίνακας τάσεων), έξι παράμετροι μπορούν να επιλεγούν για προβολή και μόνο
τρεις παράμετροι μπορούν να εμφανίζονται ταυτόχρονα. Το κενό (μια παύλα)
μπορεί να επιλεγεί για οποιαδήποτε γραμμή ώστε οι παράμετροι που εμφανίζονται
να είναι λιγότερες από έξι.
Για να προβάλετε τις παραμέτρους τάσεων σε μεγαλύτερο τμήμα της οθόνης,
μπορείτε να κάνετε τα εξής:
Όταν επιλέγετε παραμέτρους για προβολή, αν επιλέξετε την ίδια παράμετρο για
πολλές γραμμές στη σειρά, η παράμετρος αυτή θα εμφανίζεται σε ένα μεγαλύτερο
τμήμα της οθόνης Graphical Trend (Γραφήματα τάσεων). Η παράμετρος αυτή
απλώς θα επαναλαμβάνεται σε πολλές γραμμές στην οθόνη Tabular Trend (Πίνακας
τάσεων).
Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει για έως έξι παραμέτρους, ώστε και οι έξι
παράμετροι να μπορούν να εμφανίζονται σε αυτή τη μεγαλύτερη μορφή.
Η αποθηκευμένη αναφορά του πίνακα τάσεων δείχνει όλες τις παραμέτρους, με
παύλες να δηλώνουν τις μη διαθέσιμες παραμέτρους. Οι αποθηκευμένες αναφορές
των γραφημάτων τάσεων θα δείχνουν μόνο τρεις παραμέτρους κάθε φορά.
Πίνακας 32. Παράμετροι διαθέσιμες στις οθόνες τάσεων
Παράμετρος
EtCO2
RR
SpO2
PR
IPI
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Οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης προβολής (η σειρά των παραμέτρων στις οθόνες
τάσεων), μπορούν να αλλαχθούν ως εξής:
1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσθια πλευρά της συσκευής
παρακολούθησης.

2.

Μεταβείτε και επιλέξτε Setup (Ρύθμιση) στην οθόνη Menu (Μενού).

3.

Μεταβείτε και επιλέξτε Service (Σέρβις) στην οθόνη Setup Menu (Μενού
ρύθμισης).

4.

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης σέρβις και επιλέξτε Done (Τέλος).

5.

Μεταβείτε και επιλέξτε Institutional Defaults>Trend>Display Config
(Προεπιλογές νοσοκομείου>Τάση>Διαμόρφωση προβολής).

6.

Η λίστα των παραμέτρων με τη σειρά των εργοστασιακών προεπιλογών όπως
εμφανίζονται στις οθόνες τάσεων βρίσκεται στο κέντρο της οθόνης. Για να
αλλάξετε τη σειρά, επιλέξτε την παράμετρο που θέλετε να εμφανίζεται στην
πρώτη θέση στην οθόνη για την πρώτη γραμμή της λίστας, την παράμετρο
που θέλετε να εμφανίζεται στη δεύτερη θέση στην οθόνη για τη δεύτερη
γραμμή της λίστας, κ.ο.κ. Αυτό γίνεται μεταβαίνοντας και κάνοντας κλικ στην
πρώτη γραμμή, και στη συνέχεια μεταβαίνοντας στην επιθυμητή παράμετρο
για την πρώτη γραμμή και κάνοντας κλικ στο Enter.

7.

Για να αλλάξετε τη σειρά των πρόσθετων παραμέτρων, επαναλάβετε όσες
φορές απαιτείται.

8.

Επιστρέψτε στην αρχική οθόνη επιλέγοντας το κουμπί Home (Αρχική).

11.1.7. Ρυθμίσεις συσκευής παρακολούθησης
Επιλέξτε Factory Defaults (Εργοστασιακές προεπιλογές) στην οθόνη Inst. Def.:
Monitor (Προεπιλογές νοσοκομείου: Συσκευή παρακολούθησης) για να
επαναφέρετε όλες τις εργοστασιακές προεπιλογές της συσκευής παρακολούθησης.
Οι παρακάτω ρυθμίσεις της συσκευής παρακολούθησης μπορούν να αλλαχθούν
στην οθόνη Institutional Defaults: Monitor (Προεπιλογές νοσοκομείου: συσκευή
παρακολούθησης).
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11.1.7.1. Κύριες ρυθμίσεις συσκευής
παρακολούθησης
Παράμετρος

Επιλογές

Εργοστασιακή
προεπιλογή

Date Format
(Μορφή ημερομηνίας)

Dd mmm yy (Ηη μμμ εε),
mmm dd yy (μμμ ηη εε)

Mmm dd, yy
(Μμμ ηη, εε)

Time Format
(Μορφή ώρας)

12 Hour (12 ώρες), 24 Hour
(24 ώρες)

12 Hour (12 ώρες)

Language
(Γλώσσα)

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

English (Αγγλικά)

Alarm Volume
(Ένταση συναγερμού)

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

Last Setting
(Τελευταία ρύθμιση)

Reminder Signal
(Σήμα υπενθύμισης)

Enabled (Ενεργοποιημένο),
Disabled (Απενεργοποιημένο)

Disabled
(Απενεργοποιημένο)

Patient Type
(Τύπος ασθενούς)

Adult (Ενήλικας), Pediatric 1-3
yrs (Παιδί 1-3 ετών), Pediatric
3-6 yrs (Παιδί 3-6 ετών),
Pediatric 6-12 yrs (Παιδί 612 ετών), Infant/Neonatal
(Βρέφος/Νεογνό)

Adult (Ενήλικας)

Patient Weight Unit
(Μονάδα βάρους
ασθενούς)

Kg, lbs

lbs

RS232 Function
(Λειτουργία RS232)

Standard (Τυπική), VueLink:
CO2 Only (Μόνο CO2),
VueLink: IPI, VueLink: IPI,
A/hr, ODI

Standard (Τυπική)
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Παράμετρος

Επιλογές

Εργοστασιακή
προεπιλογή

Brightness Index
(Δείκτης φωτεινότητας)

5,6, 7,8, 9,10, Auto
(Αυτόματος)

Auto (Αυτόματος)

Parameter Standby Mode
(Λειτουργία αναμονής
παραμέτρων)

Enabled (Ενεργοποιημένη),
Disabled (Απενεργοποιημένη)

Disabled
(Απενεργοποιημένη)

EMS Mode
(Λειτουργία EMS)

Enabled (Ενεργοποιημένη),
Disabled (Απενεργοποιημένη)

Enabled
(Ενεργοποιημένη)

Οι κύριες ρυθμίσεις της συσκευής παρακολούθησης μπορούν να αλλαχθούν ως
εξής:
1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσθια πλευρά της συσκευής
παρακολούθησης.

2.

Μεταβείτε και επιλέξτε Setup (Ρύθμιση) στην οθόνη Menu (Μενού).

3.

Μεταβείτε και επιλέξτε Service (Σέρβις) στην οθόνη Setup Menu (Μενού
ρύθμισης).

4.

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης σέρβις και επιλέξτε Done (Τέλος).
Μεταβείτε και επιλέξτε Institutional Defaults>Monitor (Προεπιλογές
νοσοκομείου>Συσκευή παρακολούθησης).

5.

Μεταβείτε στη ρύθμιση της συσκευής παρακολούθησης που θέλετε να
αλλάξετε και επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο.

6.

Κάντε κλικ στο κουμπί Enter για να επιστρέψετε στη λίστα των ρυθμίσεων. Για
τις IP Settings (Ρυθμίσεις IP), χρησιμοποιήστε το κουμπί Back (Πίσω) για να
επιστρέψετε στη λίστα των ρυθμίσεων.

7.

Επαναλάβετε για τις άλλες ρυθμίσεις, όπως απαιτείται.

8.

Επιστρέψτε στην αρχική οθόνη επιλέγοντας το κουμπί Home (Αρχική).
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11.1.7.2. Ρυθμίσεις διασύνδεσης
Παράμετρος

Επιλογές

Εργοστασιακή
προεπιλογή

RS-232 Baud Rate
(Ταχύτητα Baud RS-232)

Automatic (Αυτόματη), 9,6K,
19,2K, 38,4K, 57,6K, 115,2K

Automatic
(Αυτόματη)

Comm Protocol Mode
(Λειτουργία
πρωτοκόλλου
επικοινωνίας)

Microcap, Capnostream

Capnostream

English Text Report
Format (Μορφή
αναφοράς αγγλικού
κειμένου)

Unicode

ASCII, Unicode

IP Settings (Ρυθμίσεις IP)

DHCP Disable
(Απενεργοποίηση DHCP),
Enable (Ενεργοποίηση)

DHCP Enabled
(Ενεργοποίηση
DHCP)

IP address (IP εισόδου),
Subnet Mask (Μάσκα
υποδικτύου), Gateway (Πύλη),
DNS Server (Διακομιστής DNS)
Οι ρυθμίσεις διασύνδεσης της συσκευής παρακολούθησης μπορούν να αλλαχθούν
ως εξής:
1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσθια πλευρά της συσκευής
παρακολούθησης.

2.

Μεταβείτε και επιλέξτε Setup (Ρύθμιση) στην οθόνη Menu (Μενού).

3.

Μεταβείτε και επιλέξτε Service (Σέρβις) στην οθόνη Setup Menu (Μενού
ρύθμισης).

4.

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης σέρβις και κάντε κλικ στο Done (Τέλος).
Μεταβείτε και επιλέξτε Institutional Defaults>Monitor>Interfaces
(Προεπιλογές νοσοκομείου>Συσκευή παρακολούθησης>Διασυνδέσεις).

5.

Μεταβείτε στη ρύθμιση διασύνδεσης της συσκευής παρακολούθησης που
θέλετε να αλλάξετε και επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο.
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6.

Κάντε κλικ στο κουμπί Enter για να επιστρέψετε στη λίστα των ρυθμίσεων. Για
το A/hr Visual Alert Level (Επίπεδο οπτικής ειδοποίησης A/hr),
χρησιμοποιήστε το κουμπί Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στη λίστα των
ρυθμίσεων.

7.

Επαναλάβετε για τις άλλες ρυθμίσεις, όπως απαιτείται.

8.

Επιστρέψτε στην αρχική οθόνη επιλέγοντας το κουμπί Home (Αρχική).

11.1.8. Διαμόρφωση αρχικής οθόνης
Η συσκευή παρέχει τη δυνατότητα επιλογής μιας διαμόρφωσης αρχικής οθόνης
που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας ως προεπιλεγμένη διαμόρφωση αρχικής
οθόνης. Βλ. 2.3.5 Επιλογές οθόνης παρακολούθησης στη σελίδα 28 για μια λίστα
διαμορφώσεων.
Η προεπιλεγμένη αρχική οθόνη μπορεί να αλλαχθεί ως εξής:
1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσθια πλευρά της συσκευής
παρακολούθησης.

2.

Μεταβείτε και επιλέξτε Setup (Ρύθμιση) στην οθόνη Menu (Μενού).

3.

Μεταβείτε και επιλέξτε Service (Σέρβις) στην οθόνη Setup Menu (Μενού
ρύθμισης).

4.

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης σέρβις και κάντε κλικ στο Done (Τέλος).
Μεταβείτε και επιλέξτε Institutional Defaults>Monitor>Home Screen
Config (Προεπιλογές νοσοκομείου>Συσκευή παρακολούθησης>Διαμόρφωση
αρχικής οθόνης).

5.

Θα εμφανιστεί η πρώτη επιλογή αρχικής οθόνης. Χρησιμοποιώντας το δεξί
βέλος κατεύθυνσης, μετακινηθείτε μεταξύ των επιλογών αρχικής οθόνης
μέχρι να φτάσετε σε εκείνη που θέλετε να χρησιμοποιείτε ως προεπιλεγμένη
αρχική οθόνη.

6.

Όταν η επιλεγμένη αρχική οθόνη εμφανιστεί στην οθόνη, κάντε κλικ στο
Enter για να την επιλέξετε. Αν θέλετε να επιλέξετε παραπάνω από μία
προεπιλεγμένη αρχική οθόνη, μεταβείτε σε μιαν άλλη οθόνη και πιέστε το
Enter για να επιλέξετε και αυτήν. Όταν θα έχετε επιλέξει την τελική
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προεπιλεγμένη αρχική οθόνη, πιέστε το κάτω κουμπί κατεύθυνσης και
κατόπιν το κουμπί Enter για να επιλέξετε Apply (Εφαρμογή). Θα εμφανιστεί η
οθόνη Institutional Defaults: Monitor (Προεπιλογές νοσοκομείου: Συσκευή
παρακολούθησης).
7.

Κάντε κλικ στο Home (Αρχική) για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Θα σας
ζητηθεί να τερματίσετε τη λειτουργία της συσκευής. Όταν η συσκευή
παρακολούθησης ενεργοποιηθεί και πάλι μετά την απενεργοποίησή της, αυτή
η επιλεγμένη αρχική οθόνη θα είναι η προεπιλεγμένη αρχική οθόνη που θα
εμφανιστεί στην οθόνη. Αν επιλέξετε παραπάνω από μία προεπιλεγμένη
οθόνη, θα μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των επιλεγμένων αρχικών
οθονών χρησιμοποιώντας τα κουμπιά κατεύθυνσης.

11.1.9. 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 Institutional Defaults: Parameters
(Προεπιλογές νοσοκομείου: Παράμετροι)

Σημείωση:
Επιλέξτε Factory Defaults (Εργοστασιακές προεπιλογές) στην οθόνη
Inst. Def.: Parameters (Προεπιλογές νοσοκομείου: Παράμετροι) για
να επαναφέρετε όλες τις εργοστασιακές προεπιλογές παραμέτρων.
Παράμετρος

Επιλογές

Εργοστασιακή προεπιλογή

CO2 unit (Μονάδα CO2)

mmHg, kPa, Vol%

mmHg

BTPS

On
(Ενεργοποίηση),
Off
(Απενεργοποίηση)

On (Ενεργοποίηση)

PumpOff Timeout (min) [(Λήξη
χρόνου απενεργοποίησης
αντλίας) (λεπτά)]

5, 10, 15, 30

15

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

20, 60, 120, 150,
Auto (Αυτόματη)

60
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Παράμετρος

Επιλογές

Εργοστασιακή προεπιλογή

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

A/hr Visual Alert Level (Επίπεδο
οπτικής ειδοποίησης A/hr)

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 παρακολούθησης 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.

Οι ρυθμίσεις των παραμέτρων CO2 μπορούν να αλλάξουν ως εξής:
1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσθια πλευρά της συσκευής
παρακολούθησης.

2.

Μεταβείτε και επιλέξτε Setup (Ρύθμιση) στην οθόνη Menu (Μενού).

3.

Μεταβείτε και επιλέξτε Service (Σέρβις) στην οθόνη Setup Menu (Μενού
ρύθμισης).

4.

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης σέρβις και επιλέξτε Done (Τέλος).
Μεταβείτε και επιλέξτε Institutional Defaults>Parameters>CO2
(Προεπιλογές νοσοκομείου>Παράμετροι>CO2).

5.

Μεταβείτε στην παράμετρο CO2 που θέλετε να αλλάξετε και επιλέξτε την
επιθυμητή τιμή.

6.

Κάντε κλικ στο κουμπί Enter για να επιστρέψετε στη λίστα των ρυθμίσεων.
Επαναλάβετε για τις άλλες παραμέτρους, όπως απαιτείται.

7.

Επιστρέψτε στην αρχική οθόνη επιλέγοντας το κουμπί Home (Αρχική).

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

Σημείωση:
Επιλέξτε Factory Defaults (Εργοστασιακές προεπιλογές) στην οθόνη
Inst. Def.: Parameters (Προεπιλογές νοσοκομείου: Παράμετροι) για
να επαναφέρετε όλες τις εργοστασιακές προεπιλογές των
παραμέτρων.
Παράμετρος

Επιλογές

Εργοστασιακή
προεπιλογή

Pulse Tone (Τόνος παλμού)

On (Ενεργοποίηση), Off
(Απενεργοποίηση)

Off (Απενεργοποίηση)

SpO2 Scale for Trend Display
(%) [(Κλίμακα SpO2 για
προβολή τάσεων) (%)]

0-100, 50-100

50-100

PR Scale for Trend Display
(bpm) [(Κλίμακα PR για
προβολή τάσεων) (bpm)]

150, 300

150

ODI Visual Alert Level
(Επίπεδο οπτικής
ειδοποίησης ODI)

1-99

10

Οι ρυθμίσεις των παραμέτρων SpO2 μπορούν να αλλαχθούν ως εξής:
1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσθια πλευρά της συσκευής
παρακολούθησης.

2.

Μεταβείτε και επιλέξτε Setup (Ρύθμιση) στην οθόνη Menu (Μενού).

3.

Μεταβείτε και επιλέξτε Service (Σέρβις) στην οθόνη Setup Menu (Μενού
ρύθμισης).

4.

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης σέρβις και επιλέξτε Done (Τέλος).
Μεταβείτε και επιλέξτε Institutional Defaults>Parameters>SpO2
(Προεπιλογές νοσοκομείου>Παράμετροι>SpO2).

5.

Μεταβείτε στην παράμετρο SpO2 που θέλετε να αλλάξετε και επιλέξτε την
επιθυμητή τιμή.
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6.

Κάντε κλικ στο κουμπί Enter για να επιστρέψετε στη λίστα των ρυθμίσεων.
Επαναλάβετε για τις άλλες παραμέτρους, όπως απαιτείται.

7.

Επιστρέψτε στην αρχική οθόνη επιλέγοντας το κουμπί Home (Αρχική).

11.1.11. Ρυθμίσεις παραμέτρων – Καθορισμός
χρωμάτων
Η συσκευή παρέχει την επιλογή ρύθμισης των χρωμάτων για τις παραμέτρους που
εμφανίζονται στην οπτική απεικόνιση.
1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσθια πλευρά της συσκευής
παρακολούθησης.

2.

Μεταβείτε και επιλέξτε Setup (Ρύθμιση) στην οθόνη Menu (Μενού).

3.

Μεταβείτε και επιλέξτε Service (Σέρβις) στην οθόνη Setup Menu (Μενού
ρύθμισης).

4.

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης σέρβις και κάντε κλικ στο Done (Τέλος).
Μεταβείτε και επιλέξτε Institutional Defaults>Parameters>Set Colors
(Προεπιλογές νοσοκομείου>Παράμετροι>Καθορισμός χρωμάτων).

5.

Μεταβείτε στην παράμετρο στην οποία θέλετε να αλλάξετε χρώμα και κάντε
κλικ στο δεξί βέλος κατεύθυνσης για να επιλέξετε ένα άλλο χρώμα. Μεταβείτε
στο χρώμα, κάντε κλικ στο Enter και κατόπιν μεταβείτε και κάντε κλικ στο
Apply (Εφαρμογή).

6.

Κάντε κλικ στο κουμπί Back (Πίσω) για να επιστρέψετε στη λίστα
παραμέτρων. Επαναλάβετε για τις άλλες παραμέτρους, όπως απαιτείται.

7.

Επιστρέψτε στην αρχική οθόνη επιλέγοντας το κουμπί Home (Αρχική).
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12. Παράρτημα Α: Κλινικές
μελέτες παλμικής
οξυμετρίας
12.1. Εισαγωγή στις κλινικές μελέτες
Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει δεδομένα από κλινικές μελέτες που διεξήχθησαν
με το παρακλίνιο σύστημα αναπνευστικής παρακολούθησης ασθενούς της Nellcor™
που ήταν εφοδιασμένο με τη μονάδα παλμικής οξυμετρίας που χρησιμοποιείται
στο Capnostream™35.
Προοπτικές κλινικές μελέτες διεξήχθησαν σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO80601-261: 2011 για να δειχθεί η ακρίβεια της παλμικής οξυμετρίας για τους αισθητήρες
OxiMax της Nellcor™ που χρησιμοποιούνται με αυτή τη μονάδα παλμικής
οξυμετρίας τόσο σε συνθήκες κίνησης όσο και σε συνθήκες ακινησίας.

12.2. Μεθοδολογία των κλινικών
μελετών
12.2.1. Μεθοδολογία υποξίας (Μελέτες
ακρίβειας, χαμηλού κορεσμού και
κίνησης)
Ο γενικός στόχος της μελέτης επεμβατικού ελεγχόμενου αποκορεσμού είναι να
επικυρώσει την ακρίβεια των SpO2 και ρυθμού παλμού σε σύγκριση με τις
μετρήσεις βάσει προτύπου αναφοράς του SaO2 αίματος με CO-οξύμετρο και ΗΚΓ
καρδιακού ρυθμού. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω παρατηρήσεων των ζευγών τιμών
SpO2 και SaO2 στο εύρος ακρίβειας του SaO2 από 70% έως 100% σε μια ομάδα
υγιών ενηλίκων εθελοντών. Το κλάσμα του εισπνεόμενου οξυγόνου (FiO2) που
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χορηγείται στα άτομα της δοκιμής ποικίλλει για να επιτευχθεί μια σειρά
στοχευόμενων περιόδων κορεσμού σταθερής κατάστασης. Δείγματα αρτηριακού
αίματος λαμβάνονται περιοδικά από ένα μόνιμο αρτηριακό καθετήρα για χρήση
στη σύγκριση.
Σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO80601-2-61:2011, ο αποκορεσμός στο 70%
διεξάγεται με μια βαθμιαία συνεχή διαδικασία που στοχεύει σε πολλαπλά πλατό
κορεσμού (π.χ. 98, 90, 80 και 72%). Σε αυτές τις μελέτες, ελήφθησαν έξι αρτηριακά
δείγματα, με μεσοδιάστημα 20 δευτερολέπτων σε κάθε πλατό, καταλήγοντας σε
ένα σύνολο περίπου 24 δειγμάτων ανά άτομο. Κάθε δείγμα συλλέχθηκε ενώ
ταυτόχρονα γινόταν συλλογή και επισήμανση των δεδομένων για άμεση σύγκριση
με την CO-οξυμετρία.
Το τελοαναπνευστικό CO2, ο αναπνευστικός ρυθμός, το αναπνευστικό μοτίβο και το
ηλεκτροκαρδιογράφημα ήταν υπό συνεχή παρακολούθηση σε ολόκληρη τη
διάρκεια της μελέτης.

12.2.2. Μεθοδολογία χαμηλού κορεσμού
(Μελέτη χαμηλού κορεσμού μόνο)
Η μεθοδολογία και ο στόχος της μελέτης χαμηλού κορεσμού είναι ίδια με τη
μεθοδολογία υποξίας, 12.2.1 Μεθοδολογία υποξίας (Μελέτες ακρίβειας, χαμηλού
κορεσμού και κίνησης) στη σελίδα 249. Ωστόσο, ο αποκορεσμός είναι στο 60% αντί
για 70%. Αυτός ο χαμηλότερος κορεσμός επιτυγχάνεται με την προσθήκη ενός νέου
πλατό στο 60% SaO2, αυξάνοντας το εύρος από 70 έως 100% σε 60 έως 100%. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα περίπου 30 αρτηριακά δείγματα αντί των 24 για αυτή τη
μελέτη.

12.2.2.1. Μεθοδολογία κίνησης (Μελέτη κίνησης
μόνο)
Στις τυπικές κινήσεις περιλαμβάνονται το χτύπημα ή/και το τρίψιμο σε μη
περιοδικά μεσοδιαστήματα με εύρος 1-2 cm και 1-4 Hz με τυχαία διακύμανση της
συχνότητας ώστε να προσομοιώνεται η φυσιολογική κίνηση. Σε αυτή τη μελέτη
δόθηκαν οδηγίες στο άτομο που συμμετέχει στη μελέτη να χτυπάει με τις άκρες των
δακτύλων του για να διατηρείται η συνέπεια στην περιοχή επίδρασης της πινακίδας
πίεσης και να αποφεύγει να ακουμπά το χέρι του στην πινακίδα πίεσης μεταξύ των

250

Φορητή συσκευή αναπνευστικής παρακολούθησης Capnostream™35

Αποτελέσματα κλινικών μελετών

κινήσεων, έτσι ώστε να καταγράφονται μόνο τα κατάλληλα χτυπήματα από το
σύστημα της πινακίδας πίεσης.
Κάθε πλατό (70 έως 100%) έχει ένα μεσοδιάστημα χτυπημάτων και ένα
μεσοδιάστημα τριψίματος. Σε αυτή τη μελέτη, η σειρά χτυπημάτων και τριψίματος
εναλλασσόταν μεταξύ των ατόμων.
Χρησιμοποιήθηκαν δύο βιντεοκάμερες για την καταγραφή των κινήσεων των
ατόμων. Αυτά τα βίντεο εξετάστηκαν στη συνέχεια προκειμένου να καθοριστεί αν
υπήρχαν σημεία δεδομένων που θα έπρεπε να αφαιρεθούν, επειδή δεν είχαν
επιτευχθεί τα κατάλληλα πλάτη κατά τη συλλογή των δειγμάτων αίματος.

12.3. Αποτελέσματα κλινικών μελετών
12.3.1. Αποτελέσματα ακριβείας (Χωρίς
κίνηση)
Η παρακάτω περίληψη περιγράφει τη δημογραφικά στοιχεία των ατόμων που
εγγράφηκαν στη μελέτη Ακρίβεια και Χαμηλός Κορεσμός MAXA, MAXN και
MAXFAST: Συνολικά υποβλήθηκαν σε ανάλυση 11 άτομα, 5 (45%) άνδρες και
6 (55%) γυναίκες. Η μέση ηλικία των ατόμων ήταν 31,8 ± 5,2 ετών, με εύρος ηλικιών
από 25 έως 42 έτη. Δύο άτομα είχαν σκούρο χρώμα δέρματος (σκούρο λαδί έως
πολύ σκούρο). Το βάρος κυμάνθηκε από 49 kg έως 103,6 kg και το ύψος κυμάνθηκε
από 143,5 cm έως 192 cm.
Η παρακάτω περίληψη περιγράφει τη δημογραφικά στοιχεία των ατόμων που
εγγράφηκαν στη μελέτη Αισθητήρας SC-A: Συνολικά υποβλήθηκαν σε ανάλυση
16 άτομα. Στη μελέτη είχαν εγγραφεί 6 (37,5%) άνδρες και 10 (62,5%) γυναίκες.
Η μέση ηλικία των ατόμων που συμμετείχαν στη μελέτη ήταν 31,44 ± 6,7 ετών, με
εύρος ηλικιών από 24 έως 42 έτη. Τρία άτομα είχαν σκούρο χρώμα δέρματος
(σκούρο λαδί έως πολύ σκούρο). Το βάρος κυμάνθηκε από 48,7 kg έως 96,9 kg και
το ύψος κυμάνθηκε από 143,5 cm έως 188 cm.
Η παρακάτω περίληψη περιγράφει τη δημογραφικά στοιχεία των ατόμων που
εγγράφηκαν στη μελέτη για όλους τους άλλους αισθητήρες (τους αναφέρει ο
Πίνακας 33. Αποτελέσματα ακριβείας SpO2 (Χωρίς κίνηση)): Συνολικά υποβλήθηκαν
σε ανάλυση 11 άτομα. Στη μελέτη είχαν εγγραφεί 4 (36,4%) άνδρες και 7 (63,6%)
γυναίκες. Η μέση ηλικία των ατόμων που συμμετείχαν στη μελέτη ήταν
Φορητή συσκευή αναπνευστικής παρακολούθησης Capnostream™35
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30,36 ± 7,85 ετών, με εύρος ηλικιών από 22 έως 46 έτη. Τρία άτομα είχαν σκούρο
χρώμα δέρματος (σκούρο λαδί έως πολύ σκούρο). Το βάρος κυμάνθηκε από
58,4 kg έως 114,4 kg και το ύψος κυμάνθηκε από 159 cm έως 187 cm.
Τα αποτελέσματα ακριβείας για το SpO2 αναφέρονται στον Πίνακας 33.
Αποτελέσματα ακριβείας SpO2 (Χωρίς κίνηση). Η ARMS (Accuracy Root Mean Square,
Μέση τετραγωνική ρίζα ακριβείας) χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ακρίβεια
της παλμικής οξυμετρίας, η οποία επηρεάζεται από το συστηματικό σφάλμα και την
ακρίβεια. Όπως φαίνεται στον πίνακα, το SpO2 πληροί τα κριτήρια αποδοχής για
όλους τους αναφερόμενους αισθητήρες σε συνθήκες ακινησίας.
Πίνακας 33. Αποτελέσματα ακριβείας SpO2 (Χωρίς κίνηση)
Αισθητήρας

Κίνηση

Αριθμός
σημείων
δεδομένων

ARMS
(%)

Κριτήρια
αποδοχής
SpO2

Επιτυχία/
Αποτυχία

70%-100%
(%)
MAXA

Όχι

976

1,54

≤2,0

Επιτυχία

MAXN

Όχι

723

1,41

≤2,0

Επιτυχία

MAXFAST

Όχι

235

1,42

≤2,0

Επιτυχία

SC-A

Όχι

659

1,86

≤2,0

Επιτυχία

DS100A

Όχι

411

2,16

≤3,0

Επιτυχία

OxiCliq-A

Όχι

480

1,58

≤2,5

Επιτυχία

D-YSE

Όχι

458

1,96

≤3,5

Επιτυχία

Σημείωση:
Κάθε μεμονωμένο άτομο αντιπροσωπεύεται από ένα μοναδικό
χρώμα στις γραφικές απεικονίσεις. Οι αριθμοί αναγνώρισης των
ατόμων αναφέρονται στο υπόμνημα, στα αριστερά κάθε γραφικής
απεικόνισης.
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Εικόνα 50. Τροποποιημένο Bland-Altman για SpO2 (Όλα τα δεδομένα - Χωρίς
κίνηση): SaO2 έναντι (SpO2 - SaO2)

Ένδειξη

Περιγραφή

1

SpO2 - SaO2 (%)

2

SaO2 (%)

3

Ανώτερο 95% LoA

4

Μέσο συστηματικό σφάλμα

5

Κατώτερο 95% LoA

Τα παλμικά οξύμετρα είναι γνωστό ότι αποδίδουν καλύτερα στα υψηλότερα
επίπεδα κορεσμού σε σχέση με το κατώτερο άκρο. Ωστόσο, κατά την παρουσίαση
της ARMS, η κοινή μεθοδολογία είναι να παρέχονται τα δεδομένα σε όλο το φάσμα
(70% έως 100%). Τα παρακάτω δεδομένα παρουσιάζονται έτσι ώστε να δείχνουν
κάθε δεκαετία, περιλαμβανομένων των τιμών RMSD (διαφορά μέσης τετραγωνικής
ρίζας) και N. Οι τιμές RMSD και ARMS είναι ίδιες. Η ARMS χρησιμοποιείται για
ομαδοποιημένα δεδομένα σε ολόκληρη τη μελέτη και αντιπροσωπεύει την
ακρίβεια του συστήματος, ενώ η RMSD χρησιμοποιείται ως ο γενικός όρος. Δεν
υπάρχουν κριτήρια αποδοχής τα οποία σχετίζονται με τα επίπεδα της υποξίας ανά
δεκαετία, ώστε να αντιπροσωπεύονται ως RMSD. Ο Πίνακας 34. RMSD του SpO2 ανά
δεκαετία (Χωρίς κίνηση) παρουσιάζει την τιμή RMSD του SpO2 ανά δεκαετία.
Πίνακας 34. RMSD του SpO2 ανά δεκαετία (Χωρίς κίνηση)
Εύρος

100%-90%

89%-80%
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SpO2
N

1693

1037

1212

RMSD (%)

1,46

1,66

2,01

Τα πλατό που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της μελέτης ήταν 70 - 76, 76,01 85, 85,01 - 94 και >94%, όπως τα παραθέτει ο Πίνακας 35. RMSD του SpO2 ανά πλατό
(Χωρίς κίνηση), παρακάτω.
Πίνακας 35. RMSD του SpO2 ανά πλατό (Χωρίς κίνηση)
Εύρος
SpO2

Πλατό αέρα
αίθουσας

90%
Πλατό

80%
Πλατό

70%
Πλατό

N

978

1102

1034

828

RMSD (%)

1,27

1,65

1,69

2,15

12.3.2. Αποτελέσματα ακριβείας κλινικών
μελετών (Χαμηλός κορεσμός)
Τα αποτελέσματα ακριβείας για το SpO2 τα αναφέρει ο Πίνακας 36 σε ένα εύρος
SaO2 από 60 έως 80%. Όπως φαίνεται στον πίνακα, το SpO2 πληροί τα κριτήρια
αποδοχής για τους αισθητήρες MAXA, MAXN και MAXFAST σε συνθήκες χαμηλού
κορεσμού.
Πίνακας 36. Αποτελέσματα ακριβείας SpO2 (60 έως 80% SaO2, χαμηλός κορεσμός)
Αισθητήρας

Κίνηση

Αριθμός
σημείων
δεδομένων

ARMS
(%)

Κριτήρια
αποδοχής
SpO2
60%-80%
(%)

Επιτυχία/Αποτυχία

MAXA

Όχι

610

2,40

≤3,0

Επιτυχία

MAXN

Όχι

453

1,92

≤3,0

Επιτυχία

MAXFAST

Όχι

143

2,41

≤3,0

Επιτυχία

ΟΛΟΙ

Όχι

1206

2,24

≤3,0

Επιτυχία

Τροποποιημένες γραφικές απεικονίσεις Bland-Altman για όλα τα δεδομένα
παρουσιάζονται στην Εικόνα 51. Τροποποιημένο Bland-Altman για SpO2 (Όλα τα
δεδομένα - Χαμηλός κορεσμός): SaO2 έναντι (SpO2 - SaO2).
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Σημείωση:
Κάθε μεμονωμένο άτομο αντιπροσωπεύεται από ένα μοναδικό
χρώμα στις γραφικές απεικονίσεις. Οι αριθμοί αναγνώρισης των
ατόμων αναφέρονται στο υπόμνημα, στα αριστερά κάθε γραφικής
απεικόνισης.
Εικόνα 51. Τροποποιημένο Bland-Altman για SpO2 (Όλα τα δεδομένα - Χαμηλός
κορεσμός): SaO2 έναντι (SpO2 - SaO2)

Ένδειξη

Περιγραφή

1

SpO2 - SaO2 (%)

2

SaO2 (%)

3

Ανώτερο 95% LoA

4

Μέσο συστηματικό σφάλμα

5

Κατώτερο 95% LoA

Ο Πίνακας 37 παρουσιάζει την τιμή RMSD του SpO2 ανά δεκαετία. Ο παρακάτω
πίνακας, Πίνακας 38, παρουσιάζει την τιμή RMSD ανά πλατό.
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Πίνακας 37. RMSD του SpO2 ανά δεκαετία (Χαμηλός κορεσμός)
Εύρος SpO2

80%-70%

69%-60%

N

637

569

RMSD (%)

1,73

2,69

Πίνακας 38. RMSD του SpO2 ανά πλατό (Χαμηλός κορεσμός)
Εύρος SpO2

70% πλατό

60% πλατό

N

506

483

RMSD (%)

1,93

2,79

12.3.3. Αποτελέσματα ακριβείας κλινικών
μελετών (Με κίνηση)
Ακολουθεί μια περιγραφή των δημογραφικών στοιχείων των ατόμων που
εγγράφηκαν στη μελέτη: Συνολικά υποβλήθηκαν σε ανάλυση 14 άτομα, 5 (35,7%)
άνδρες και 9 (64,3%) γυναίκες. Η μέση ηλικία των ατόμων ήταν 31,57 ± 6,8 ετών, με
εύρος ηλικιών από 24 έως 42 έτη. Τρία άτομα είχαν σκούρο χρώμα δέρματος
(σκούρο λαδί έως πολύ σκούρο). Το βάρος κυμάνθηκε από 48,7 kg έως 88,6 kg και
το ύψος κυμάνθηκε από 143,5 cm έως 185 cm.
Τα αποτελέσματα ακριβείας για SpO2 και ρυθμό παλμού κατά την κίνηση
παρουσιάζονται στον Πίνακας 39. Όπως φαίνεται στον πίνακα, το SpO2 πληροί τα
κριτήρια αποδοχής για τους αισθητήρες MAXA και MAXN κατά την κίνηση.
Πίνακας 39. Αποτελέσματα ακριβείας SpO2 κατά την κίνηση
Αισθητήρας

Κίνηση

Αριθμός
σημείων
δεδομένων

ARMS
(%)

Κριτήρια
αποδοχής
SpO2

Επιτυχία/
Αποτυχία

70%-100%
(%)
MAXA

Ναι

637

1,70

≤3,0

Επιτυχία

MAXN

Ναι

618

2,76

≤3,0

Επιτυχία

ΟΛΟΙ

Ναι

1255

2,28

≤3,0

Επιτυχία

256

Φορητή συσκευή αναπνευστικής παρακολούθησης Capnostream™35

Αποτελέσματα κλινικών μελετών

Μια τροποποιημένη γραφική απεικόνιση Bland-Altman για τα δεδομένα
παρουσιάζεται στην Εικόνα 52. Τροποποιημένο Bland-Altman για SpO2 (Όλα τα
δεδομένα - Με κίνηση): SaO2 έναντι (SpO2 - SaO2).
Εικόνα 52. Τροποποιημένο Bland-Altman για SpO2 (Όλα τα δεδομένα - Με κίνηση):
SaO2 έναντι (SpO2 - SaO2)

Ένδειξη

Περιγραφή

1

SpO2 - SaO2 (%)

2

SaO2 (%)

3

Ανώτερο 95% LoA

4

Μέσο συστηματικό σφάλμα

5

Κατώτερο 95% LoA

Τα παλμικά οξύμετρα είναι γνωστό ότι αποδίδουν καλύτερα στα υψηλότερα
επίπεδα κορεσμού σε σχέση με το κατώτερο άκρο. Ωστόσο, κατά την παρουσίαση
της ARMS, η κοινή μεθοδολογία είναι να παρέχονται τα δεδομένα σε όλο το φάσμα
(70% έως 100%). Τα παρακάτω δεδομένα παρουσιάζονται έτσι ώστε να δείχνουν
κάθε δεκαετία, περιλαμβανομένων των τιμών RMSD και N. Δεν υπάρχουν κριτήρια
αποδοχής τα οποία σχετίζονται με τα επίπεδα της υποξίας ανά δεκαετία. Ο Πίνακας
40 παρουσιάζει την τιμή RMSD του SpO2 ανά δεκαετία.
Πίνακας 40. RMSD του SpO2 ανά δεκαετία (Με κίνηση)
Εύρος SpO2

100%-90%

89%-80%
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N

589

322

344

RMSD (%)

2,36

1,97

2,41

Οι τιμές RMSD για κάθε δεκαετία είναι εντός των κριτηρίων αποδοχής του 3%. Τα
πλατό που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της μελέτης ήταν 70 - 76, 76,01 85, 85,01 - 94 και >94%, όπως τα παραθέτει ο Πίνακας 41.
Πίνακας 41. RMSD του SpO2 ανά πλατό (Με κίνηση)
Εύρος SpO2

Πλατό αέρα
αίθουσας

90%
Πλατό

80%
Πλατό

70%
Πλατό

N

318

330

318

289

RMSD (%)

2,61

1,96

2,19

2,33

12.4. Συμπεράσματα από τις κλινικές
μελέτες
12.4.1. Χωρίς κίνηση
Τα ομαδοποιημένα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι παρατηρηθείσες τιμές ARMS του
SpO2 ικανοποίησαν την αναφερόμενη προδιαγραφή (ανάλογα με τον αισθητήρα
που χρησιμοποιήθηκε) με τη μονάδα παλμικής οξυμετρίας που χρησιμοποιήθηκε
σε αυτή τη συσκευή για το SpO2 σε συνθήκες χωρίς κίνηση στο εύρος κορεσμού
από 70 έως 100% του SaO2.
Τα ομαδοποιημένα αποτελέσματα δείχνουν ότι για ένα εύρος κορεσμού 60-80% για
το SpO2, το κριτήριο αποδοχής ικανοποιήθηκε για τη μονάδα παλμικής οξυμετρίας
που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή τη συσκευή όταν πραγματοποιήθηκαν δοκιμές με
τους αισθητήρες MAXA, MAXN και MAXFAST.

12.4.2. Με κίνηση
Τα ομαδοποιημένα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι παρατηρηθείσες τιμές ARMS του
SpO2 ικανοποίησαν την αναφερόμενη προδιαγραφή του 3% όταν
πραγματοποιήθηκαν δοκιμές με τους αισθητήρες MAXA, MAXN, με τη μονάδα
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παλμικής οξυμετρίας που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή τη συσκευή για το SpO2 σε
συνθήκες με κίνηση στο εύρος κορεσμού από 70 έως 100% του SaO2.

Φορητή συσκευή αναπνευστικής παρακολούθησης Capnostream™35

259

13. Παράρτημα Β: Κωδικός
πρόσβασης σέρβις
συσκευής
παρακολούθησης
13.1. Κωδικός πρόσβασης σέρβις
συσκευής παρακολούθησης
Ο κωδικός πρόσβασης σέρβις είναι: SERV.
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