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Oridion Medical 1987 Ltd. („Oridion Medical“) –
Oridioni monitoride garantii
SEE PIIRATUD GARANTII kehtib kõigile Oridion Medical 1987 Ltd. („Oridion”) valmistatud
patsiendimonitoridele („tooted”). Siin esitatud piirangute järgi tagab Oridion, et Oridioni või selle volitatud
edasimüüja tarnitud toodetel ei esine materjalide ja valmistamisega seotud defekte kahe (2) aasta jooksul alates
tarnimiskuupäevast, kuid mitte rohkem kui 27 kuu jooksul alates tootmiskuupäevast, ning need vastavad olulisel
määral Oridioni poolt vastavate toodete kohta avaldatud ja nende tootmise ajal kehtivatele tehnilistele andmetele.
See piiratud garantii ei kehti i) toodetele, mis on ostetud volitamata kolmandate osapoolte kaudu, ii) toodetele,
mida on valesti kasutatud või käsitsetud, muudetud, hooletusse jäetud või volitamata isikute poolt remonditud või
paigaldatud või millega on juhtunud õnnetus, ning iii) toodetele, mida on kasutatud koos muude kulutarvikutega
peale Oridioni FilterLine™-i toodete. Lisaks ei kehti see piiratud garantii toodete kasutamisele viisil või
keskkonnas, mis ei vasta Oridioni määratule, või kliendipoolsete toimingute, vigade, hooletussejätmise või
rikkumiste korral. Oridion asendab või remondib kahjustatud tooted ainult oma äranägemise järgi. Enne toodete
tagastamist peab klient hankima Oridionilt või ühelt selle volitatud teeninduskeskuselt tagastatavate materjalide
kinnitusnumbri (return material authorization, RMA) ja toote ostuarve koopia.

Vastutusest loobumine
KASUTAJA VÕIB KASUTADA NÄITAJAID (SEALHULGAS MIS TAHES JA KÕIKI VIITEID CO 2-LE,
SpO2-LE, PRAEGUSELE INTEGRATED PULMONARY INDEX™-ILE NING TULEVASTELE JA SEOTUD
INDEKSITELE NING KONFIGURATSIOONIDELE JA HÄIRESIGNAALIDEGA ANTAVATELE
TEADETELE), MIS ESINEVAD ORIDIONI PATSIENDI SEIRESEADMETES JA/VÕI ORIDIONI
SIDEPROTOKOLLIS JA/VÕI MIS TAHES VÄLJUNDARUANDES, MIS LAADITAKSE ORIDIONI
PATSIENDI SEIRESEADMETEST ALLA PRINTERITESSE VÕI USB-MÄLUSEADMETELE VÕI HEAKS
KIIDETUD SÜSTEEMIDESSE („ANDMED”) AINULT JA ÜKSNES PATSIENDI RAVI EESMÄRGIL.
KASUTAJA PEAB MÕISTMA, ET ORIDIONI PATSIENDI SEIRESEADMETEST EDASTATAVAID
ANDMEID EI TOHI ÜLE KANDA, LIIDESTADA, VAHETADA EGA MUUL VIISIL EDASTADA NING ET
ORIDION EI VÕTA MINGIT VASTUTUST ÜLE KANTUD, LIIDESTATUD, VAHETATUD VÕI MUUL
VIISIL EDASTATUD ANDMETE TÄPSUSE EGA TÄIELIKKUSE EEST. LISAKS PEAB KASUTAJA
MÕISTMA, ET ANDMEID EI TOHI TERVIKUNA EGA OSALISELT MÜÜA, LITSENTSIDA EGA MUUL
VIISIL KOMMERTSALUSELE SEADA. IGASUGUSEKS MUUKS ANDMETE KASUTUSEKS VÕI
LIIDESTAMISEKS MUUDE SÜSTEEMIDEGA KAS KASUTAJA VÕI MIS TAHES TEMA HEAKS
TÖÖTAVA OSALISE POOLT TULEB SÕLMIDA ORIDIONIGA ERALDI LITSENTSILEPING, MIS
HÕLMAB MUUHULGAS HEAUSKSEID LÄBIRÄÄKIMISI KAUBANDUSLIKE TINGIMUSTE ÜLE.
KASUTAJA PEAB MÕISTMA, ET ANDMED ON ESITATUD „OLEMASOLEVAL KUJUL” NING ORIDION
KEELDUB KÕIGIST OTSESTEST VÕI KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS GARANTIIDEST
SEOSES TURUSTATAVUSE JA KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. ORIDION EI
VASTUTA ÜHEGI ISIKU EGA MATERIAALSE VÕI MITTEMATERIAALSE VARA MIS TAHES
VIGASTUSTE VÕI KAHJUSTUSTE EEST MIS TAHES PÕHJUSEL. ORIDION KEELDUB MIS TAHES JA
KOGU VASTUTUSEST OTSESTE, KAUDSETE, ERAKORRALISTE, TULENEVATE VÕI MUUDE
SARNASTE KAHJUDE EEST SÕLTUMATA TOIMIMISVIISIST, MIS VÕIB OLLA LEPINGULINE,
VÄÄRTEGU (SEALHULGAS ETTEVAATAMATUS), OTSENE TOOTEGA SEOTUD VASTUTUS VÕI MIS
TAHES MUU SEADUSLIK VÕI ÕIGUSLIK TEOORIA, ISEGI KUI ORIDIONI ON TEAVITATUD SELLISTE
KAHJUDE VÕI KAHJUSTUSTE TEKKIMISE VÕIMALUSEST.
Kui käesoleva garantii ja vastutust välistava klausli ingliskeelse versiooni ning tõlke vahel esineb vastuolusid,
on ülimuslik ingliskeelne versioon.
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Oridion Medical 1987 Ltd. ("Oridion Medical") Warranty for Oridion Monitors
THIS LIMITED WARRANTY applies to any patient monitor manufactured by Oridion Medical 1987 Ltd.
(“Oridion”), (“Products”). Subject to the limitations herein, Oridion warrants that Products, when delivered by
Oridion or its authorized distributor, for two (2) years following the delivery date, but no more than 27 months
following the date of production, will be free from defects in material and workmanship and will substantially
conform to published Oridion specifications for the respective Products and in effect at the time of manufacture.
This limited warranty excludes (i) Products purchased through unauthorized third parties; (ii) Products that have
been subject to misuse, mishandling, accident, alteration, neglect, unauthorized repair or installation; and (iii)
Products that have been used with accessory consumable products other than Oridion’s FilterLine™ products.
Furthermore, this limited warranty shall not apply to the use of Products in an application or environment that is not
within Oridion specifications or in the event of any act, error, neglect or default of Customer. Oridion at its sole
discretion will replace or repair the damaged Products. Customer may not return Products without first obtaining a
customer return material authorization (RMA) number from Oridion or one of the Authorized Service centers and a
copy of the Product purchase invoice.

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

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

Ohutusalane teave
Hoiatused
Määratlused

Capnostream™20p monitori õige ja ohutu kasutamise tagamiseks lugege hoolikalt läbi see kasutusjuhend ja
kasutusjuhised, mis on kaasas Microstream™-i etCO2 kulutarvikute (FilterLine™) ning SpO2-anduritega.
Monitori kasutamiseks tuleb neist juhistest, paksus kirjas esitatud ettevaatusabinõudest ja tehnilistest andmetest
täielikult aru saada ning neid rangelt järgida.

Hoiatused
Üldised
HOIATUS.

Kui te pole mõõtmise täpsuses kindel, kontrollige kõigepealt patsiendi elutähtsaid näitajaid
muul viisil ja seejärel veenduge, et monitor töötab korralikult.

HOIATUS.

Seadet ei tohi kasutada apnoemonitorina.

HOIATUS.

Seadet ei tohi käsitada varase hoiatuse seadmena. Kui näidatakse patsiendi
deoksügeenimise trendi, tuleb patsiendi seisundist täielikult arusaamiseks analüüsida
vereproove laboratoorse CO-oksümeetriga.

HOIATUS.

Patsiendi ohutuse tagamiseks ärge asetage monitori sellisesse kohta, kust see võib patsiendi
peale kukkuda.

HOIATUS.

Paigutage patsiendijuhtmed (SpO2-andur ja FilterLine™) hoolikalt, nii et patsiendi
sissemässimise või lämbumise oht oleks võimalikult väike.

HOIATUS.

Ärge tõstke monitori SpO2-anduri juhtmest või FilterLine™-ist kinni hoides, sest need
võivad monitori küljest lahti tulla ja põhjustada monitori kukkumise patsiendi peale.

HOIATUS.

Monitori ei tohiks kasutada teiste seadmetega külgnevalt ega virnastatult. Kui külgnevalt
või virnastatult kasutamine on vajalik, tuleb monitori jälgida, et veenduda selle korralikus
töötamises sellise paigutuse korral.

HOIATUS.

Monitori täpse töötamise tagamiseks ja rikete vältimiseks ärge jätke seda suure niiskuse,
näiteks vihma kätte.

HOIATUS.

Määratutest erinevate tarvikute, muundurite, andurite ja juhtmete kasutamine võib
suurendada seadmete ja/või süsteemi emissioone ja/või vähendada nende häirekindlust.

HOIATUS.

Ühekordseks kasutamiseks mõeldud tarvikute uuesti kasutamine võib põhjustada
ristsaastumise ohu patsiendile või kahjustada monitori funktsioneerimist.

HOIATUS.

CO2 näite, hingamissagedust, pulssoksümeetria näite ja pulsisignaale võivad mõjutada vead
anduri paigaldamisel, mõned keskkonnatingimused ning patsiendi mõned seisundid.

HOIATUS.

Monitor on ettekirjutatav seade ja seda tohib kasutada vaid kvalifitseeritud
tervishoiutöötaja.

HOIATUS.

Käesoleva seadme modifitseerimine pole lubatud.

HOIATUS.

Kui kalibreerimist ei viida läbi asjakohase hooldusjuhendi järgi, võib monitori
kalibreerimine olla vale. Valesti kalibreeritud monitor võib anda valesid tulemusi.

HOIATUS.

Kui väljalaskeliitmiku port on kahjustatud, ärge kasutage seadet anesteetiliste gaasidega.
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Hoiatused
Märkus. Monitoriga võib ühendada vaid meditsiinilise kvaliteediga seadmeid.
Märkus. Põhifunktsioonide täitmiseks peab seade esitama täpselt järgmisi näitajaid: süsinikdioksiidi
tase väljahingatavas õhus (CO2) ja hingamissagedus kapnograafilisel uuringul ning
arteriaalse vere hapnikuga küllastatus (SpO2) ja pulsisagedus pulssoksümeetrilisel uuringul.
Kui patsiendil jälgitakse mõlemat funktsiooni, peab seade kuvama kõik need näitajad.

MRT-uuring
HOIATUS.

Ärge kasutage oksümeetriaandureid magnetresonantstomograafia (MRT) uuringu ajal.
Juhtivusvool võib põhjustada põletusi. Andurid võivad mõjutada MRT kujutist ja MRTseade omakorda vähendada oksümeetriliste mõõtmiste täpsust.

HOIATUS.

Ärge kasutage FilterLine™ H komplekti väikelastele/vastsündinutele
magnetresonantstomograafia (MRT) uuringu ajal. FilterLine™ H komplekti
väikelastele/vastsündinutele kasutamine MRT-uuringu ajal võib patsienti vigastada.

ETTEVAATUST! MRT-uuringu ajal tuleb monitor asetada väljapoole MRT ruumi. Monitori kasutamisel
väljaspool MRT ruumi saab etCO2 jälgida FilterLine™ XL-i abil. Lugege osa CO2
jälgimine MRT-uuringu ajal lk 55.
ETTEVAATUST! CO2 proovivõtutoru, mille nimes on H (näitab, et see on ette nähtud kasutamiseks niisutatud
keskkonnas), kasutamine MRT-uuringu ajal võib põhjustada häireid. Soovitatav on
kasutada mitte-H-tüüpi proovivõtutorusid. H-tüüpi proovivõtutorude loetelu vaadake osast
Microstream™-i EtCO2 kulutarvikud lk 142.
Monitori kasutamine defibrillaatoritega
HOIATUS.

Kõik juhtmed ja voolikud, kaasa arvatud SpO2-andurid ja CO2 proovivõtutorud, tuleb hoida
defibrillaatoritest ja nende elektroodidest eemal ning need ei tohi asuda elektroodide või
elektroodide traatide vahel, lähedal või peal, et vähendada monitori ja
defibrillatsioonivarustuse potentsiaalseid häireid.

HOIATUS.

Kõik SpO2-andurid peavad olema täielikult terved ja kahjustamata, et võimaldada
defibrillaatori kasutamine monitoriga.

Häired
HOIATUS.

Ärge vaigistage helilist häiresignaali, kui see võib vähendada patsiendi ohutust.

HOIATUS.

Reageerige süsteemi häiretele alati viivitamatult, sest mõnedes häireolukordades ei pruugita
patsienti jälgida.

HOIATUS.

Enne iga kasutuskorda veenduge, et häirepiirid on jälgitava patsiendi jaoks sobivad.

HOIATUS.

Enne heliliste häiresignaalide ajutist vaigistamist kontrollige nende vaigistuse kestust.

HOIATUS.

Helilise häiresignaali helirõhutasemed, mis on ümbritsevatest helitasemetest väiksemad,
võivad takistada operaatori häireolukorra äratundmist.

ETTEVAATUST! Häirepiiride kõige suuremale väärtusele seadistamine võib kahjustada häiresüsteemi
tõhusust.
Tuleoht
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HOIATUS.

Monitori kasutamisel anesteetikumide, dilämmastikoksiidi või suure kontsentratsiooniga
hapniku manulusel ühendage gaasi väljalaskeavad evakuatsioonisüsteemiga.

HOIATUS.

Monitor ei sobi kasutamiseks tuleohtlike anesteetikumide ja õhu, hapniku või
dilämmastikoksiidi segu manulusel.
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Hoiatused

HOIATUS.

Kokkupuutel laseri, elektrokirurgiliste seadmete (ESU) või suure kuumusega võib
FilterLine™ O2 manulusel süttida. Pea- ja kaelaprotseduuridel, mille käigus kasutatakse
laserit, elektrokirurgilisi seadmeid või suurt kuumust, olge ettevaatlik, et vältida
FilterLine™-i või ümbritsevate kirurgiliste kattelinade süttimist.

Elektrilised
HOIATUS.

Elektrilöögiohu vältimiseks võivad monitori katet eemaldada vaid kvalifitseeritud
hooldustöötajad. Monitori sees ei ole kasutaja hooldatavaid osi.

HOIATUS.

Patsiendi elektrilise isolatsiooni tagamiseks ühendage seade muude seadmetega vaid
elektriliselt isoleeritud vooluahelate kaudu.

HOIATUS.

Ühendage seade vaid kolme juhtmega maandatud haigla kvaliteediga pessa. Kolme
juhtmega pistik tuleb sisestada korralikult ühendatud kolme juhtmega pessa. Kui kolme
juhtmega pesa ei ole, peab kvalifitseeritud elektrik selle paigaldama kehtivate
elektrieeskirjade järgi. Ärge kunagi eemaldage toitepistikust maanduskontakti. Ärge
kasutage mis tahes pikendusjuhtmeid ega adaptereid. Toitejuhe ja pistik peavad olema
terved ja kahjustamata. Elektrilöögiohu vältimiseks tohib seda seadet ühendada vaid
kaitsemaandusega võrgupessa.

HOIATUS.

Veenduge, et monitor paigutatakse nii, et selle võrgutoite pesa võib kohe vajadusel
võrgupesast eemaldada.

HOIATUS.

Kui teil on kahtlusi kaitsemaandusjuhtme korralikus toimimises, käitage seadet sisemisel
akutoitel, kuni võrgutoite kaitsejuhe on täiesti korras.

HOIATUS.

Ärge ühendage seadet seinalüliti või valgusregulaatoriga juhitavasse toitepessa.

HOIATUS.

Välisseadme ühendamisel jadaporti mõõtke alati seadme lekkevoolu. Lekkevool ei tohi
ületada 100 mikroamprit.

HOIATUS.

Elektrilöögiohu vältimiseks tohib seda seadet ühendada vaid kaitsemaandusega võrgupessa.

HOIATUS.

Ekvipotentsiaalse maanduse kasutamisel seadme tagaküljel (vt Joonis 7. Capnostream™20p
tagantvaade lk 29) peab kasutaja kontakti ühendama nii, et oleks välditud juhuslik
lahtiühendumine.

HOIATUS.

Asutuses, kus kasutatakse eemaldatavaid potentsiaalseid ühtlustusjuhtmeid, võib
ekvipotentsiaalset maandust seadme tagaküljel (vt Joonis 7. Capnostream™20p tagantvaade
lk 29) kasutada valikuliseks ühenduseks Capnostream™20p ja elektripaigaldise
potentsiaalse kogumislati vahel. Ekvipotentsiaalset maandust seadme tagaküljel ei tohi
kasutada kaitsemaanduseks.

HOIATUS.

Ühendage kõigepealt toitejuhe alati seadmega ning seejärel ühendage toitejuhe seinapesaga.

ETTEVAATUST! Ruumi või hoone, kus monitori kasutatakse, elektripaigaldis peab vastama seadme
kasutusriigis kehtivatele määrustele.
ETTEVAATUST! Toitejuhe, pistik ja pesa peavad olema kergesti juurdepääsetavad juhuks, kui toide tuleb
kiiresti katkestada.
Elektromagnetilised häired
Katsetamise käigus on leidnud kinnitust seadme vastavus standardi EN60601-1-2 nõuetele meditsiiniseadmete
kohta. See standard on kehtestatud selleks, et tagada tüüpilise meditsiinipaigaldise korral piisav kaitse ohtlike
häiringute eest.
Kuna aga tervishoiuasutustes on levinud raadiosageduslike saatjate ja muude elektrilise müra allikate (näiteks
mobiiltelefonide, mobiilsete kahepoolsete raadiosaatjate, elektriseadmete) kasutamine, on võimalik, et selliste
häiringute kõrge tase häireallika vahetu läheduse või suure tugevuse tõttu võib põhjustada käesoleva seadme
töös häireid.

Portatiivne voodiäärne kapnograaf/pulssoksümeeter
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Määratlused

HOIATUS.

Kõrgsageduslike elektrokirurgiliste seadmete kasutamine monitori lähedal võib tekitada
monitori töös häireid ja vähendada mõõtmistulemuste täpsust.

HOIATUS.

Ärge kasutage monitori koos tuumaspinntomograafiaga (MRT, TMR, NMT), sest see võib
segada monitori tööd.

HOIATUS.

Kaasaskantavaid raadiosideseadmeid (sealhulgas välisseadmeid, nagu antennikaablid ja
välisantennid) tuleb kasutada vähemalt 30 cm (12 tolli) kaugusel Capnostream™20p
monitori mis tahes osadest, kaasa arvatud selle kaablitest. Vastasel juhul võib see
halvendada seadme töövõimet.

Märkus. Capnostream™20p monitori heitenäitajad võimaldavad seda kasutada tööstuspiirkondades ja
haiglates (standardi EN 55011 klass A). Kui seda kasutatakse elamupiirkonnas (mille puhul
nõutakse tavaliselt standardi EN 55011 klassi B), ei pruugi see seade pakkuda
raadiosageduslike sideteenuste piisavat kaitset. Kasutajal võib olla vaja võtta
leevendusmeetmeid, nagu seadmete ümberpaigutamine või ümbersuunamine.

Määratlused
Märkus. Märkus lisatakse selleks, et juhtida tähelepanu protseduuridele või tingimustele, mida võib muidu
valesti mõista või kahe silma vahele jätta, ja selgitada näiliselt vastuolulisi või segadusttekitavaid olukordi.
Ettevaatust! Ettevaatuse tähis lisatakse selleks, et juhtida tähelepanu protseduurile, mille täpne mittejärgimine
võib tuua kaasa seadmete kahjustusi või hävimise.
Hoiatus. Hoiatus lisatakse selleks, et juhtida tähelepanu seadme kasutamise, puhastamise ja hooldamisega
seotud ohtlikele olukordadele, mis võivad põhjustada operaatori või patsiendi vigastusi või surma.
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Ülevaade
Selles kasutusjuhendis antakse juhiseid Capnostream™20p monitori paigaldamise ja kasutamise kohta.
Capnostream™20p on portatiivne voodiäärne monitor, mis võimaldab jälgida pidevalt patsiendi:

•
•
•
•
•

lõppekspiratoorset süsinikdioksiidi (EtCO2) – süsinikdioksiidi sisaldust väljahingatavas õhus,
hingamissagedust (RR),
fraktsioonilist sissehingatavat süsinikdioksiidi (FiCO2) – süsinikdioksiidi sisaldust
sissehingamisel,
hapnikuga küllastatust (SpO2),
pulsisagedust (PR).

Seade esitab ka Integrated Pulmonary Index™-i (allpool nimetatakse IPI-ks) väärtuse ehk numbrilise väärtuse,
mis ühendab neli peamist Capnostream™20p mõõdetavat näitajat, et anda lihtne ülevaade patsiendi
ventilatoorsest seisundist. Need ühendatud näitajad on etCO2, RR, SpO2 ja PR. IPI arvutatakse vaid nende nelja
näitaja põhjal ja muid näitajaid arvesse ei võeta.
Lisaks esitab seade apnoede arvu tunnis (A/hr) ja hapniku desaturatsiooni indeksi (ODI), mida kasutatakse
apnoe ja hapniku desaturatsiooni sündmuste kindlakstegemiseks ning kvantifitseerimiseks üle 22 aasta vanustel
patsientidel järgmiselt.

•
•

A/hr: hingamispauside (pikkusega vähemalt 10 sekundit) arv patsiendil kas viimase tunni
jooksul (põhikuval) või keskmiselt tunnis ajaperioodi jooksul (apnoe ja O2 desaturatsiooni
kuval).
ODI: kordade arv, mil SpO2 väärtus langes algtasemelt 4% või rohkem ja naasis algtasemele
240 sekundi jooksul või kiiremini kas viimase tunni jooksul (põhikuval) või keskmiselt tunnis
ajaperioodi jooksul (apnoe ja O2 desaturatsiooni kuval).

A/hr ja ODI näidud ei ole saadaval igal pool. A/hr ja ODI funktsiooni lisamiseks oma seadmele kirjutage
aadressil Capnographyinfo@covidien.com.

Sihtotstarve
Capnostream™20p kombineeritud kapnograafia/pulssoksümeetria monitor ja selle tarvikud on ette nähtud
professionaalsetele tervishoiutöötajatele väljahingatava ja sissehingatava süsinikdioksiidi kontsentratsiooni ning
hingamissageduse pidevaks mitteinvasiivseks mõõtmiseks ja jälgimiseks ning arteriaalse vere hemoglobiini
funktsionaalse hapnikuga küllastatuse (SpO2) ja pulsisageduse pidevaks mitteinvasiivseks jälgimiseks. See on
ette nähtud kasutamiseks vastsündinud, laps- ja täiskasvanud patsientidel haiglates, haigla tüüpi asutustes ning
haiglasisese transportimise keskkondades.
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Spetsiifilised kasutusnäidustused

Capnostream™20p tohib kasutada vaid kvalifitseeritud tervishoiutöötaja.
Capnostream™20p monitor esitab arstile integreeritud kopsuindeksi (integrated pulmonary index, IPI). IPI
põhineb neljal monitori mõõdetaval näitajal: lõppekspiratoorne süsinikdioksiid, hingamissagedus, hapnikuga
küllastatus ja pulsisagedus. IPI on täiskasvanud või lapspatsiendi ventilatoorse seisundi ühisindeks, mis
esitatakse skaalal 1–10, mille puhul 10 näitab optimaalset kopsude seisundit. IPI jälgimisel kuvatakse üks
väärtus, mis kujutab patsiendi kopsunäitajaid ja teavitab arste muutustest patsiendi kopsude seisundis.
IPI-t kasutatakse elutähtsate näitajate jälgimise abivahendi, mitte asendajana.

Spetsiifilised kasutusnäidustused
Monitori kasutamise lisanäidustus on teabe kogumine apnoe ja hapniku desaturatsiooni sündmuste
kindlakstegemiseks täiskasvanud patsientidel (22-aastastel ja vanematel) haigla intensiivraviosakonnas ning
muudes ruumides nendest sündmustest teavitamise ning nendega seotud apnoede arvu tunnis (A/hr) ja hapniku
desaturatsiooni indeksi (ODI) arvutamise teel.

Kes peavad seda juhendit lugema?
Seda kasutusjuhendit peavad lugema:

•
•
•
•

Capnostream™20p kasutavad tervishoiutöötajad,
seadmete haldajad, kes vastutavad seadmete vastavuse eest asutuse eeskirjadele,
uurijad või laboritöötajad, kes patsiendiandmeid alla laadivad,
tehnilised töötajad, kes ühendavad Capnostream™20p RS-232-liidese kaudu arvutiga.

HOIATUS.

USA föderaalseaduste piirangute kohaselt võib käesolevat seadet müüa vaid arst või arsti
tellimusel.

Tehnilise toe kontaktandmed
Capnostream™20p monitoriga seotud tehniliste probleemide korral pöörduge Medtronicu tehnilise toe poole
järgmistel kontaktandmetel.
Põhja-Ameerika: tel: 1-888-ORIDION (674-3466), faks: (781) 453-2722; väljaspool Põhja-Ameerikat:
tel: + (972) 2-589-9104, faks: + (972) 2-582-8868; e-post: Capnographytechnicalsupport@medtronic.com.

Sümbolid
Monitori korpusel on järgmised sümbolid.
Tabel 1. Monitoril olevad sümbolid

Sümbol

Kirjeldus
Monitori SISSE/VÄLJA nupp

Märgutuli „Võrgutoide SEES”

Märgutuli „SEADE SEES”

Sündmuse valimine
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Sümbolid

Sümbol

Kirjeldus
Patsiendi vastuvõtt/väljalaskmine

Pumba väljalülitamine

Häiresignaalide ajutine vaigistamine

BF-tüüpi defibrillaatorikindel kaitse
Gaasi sisselaskeava
Gaasi väljalaskeava
Ekvipotentsiaalne maandus
USB-välkmäluseadme ühendusport

CE-märgis

Ainult ettekirjutusel kasutamiseks
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete
direktiiv

Järgige kasutusjuhiseid
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Sissejuhatus

2. peatükk

Tehnoloogia ülevaade
Sissejuhatus
Funktsioonid
Tehnoloogia ülevaade

Sissejuhatus
Capnostream™20p voodiäärne monitor võimaldab täpset pidevat kapnograafilist ja pulssoksümeetrilist jälgimist
intubeeritud ning mitteintubeeritud patsientidel vastsündinutest täiskasvanuteni. Microstream™-i tehnoloogiat,
patenditud FilterLine™-i etCO2 kulutarvikuid ja pulssoksümeetria tehnoloogiat kasutav Capnostream™20p
võimaldab etCO2 ja SpO2 samaaegselt probleemideta jälgida.

Funktsioonid

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kahe näitaja monitor, mis toetab CO2 ja SpO2 mõõtmisega praegusi ravistandardeid.
Integrated Pulmonary Index™ (IPI), mis annab lihtsa, selge ja igakülgse ülevaate patsendi
ventilatoorsest seisundist ning trendidest.
Apnoede arv tunnis ja hapniku desaturatsiooni indeks võimaldavad teha kindlaks ning
kvantifitseerida apnoe ja hapniku desaturatsiooni sündmusi (kui see funktsioon on olemas).
Lihtne kasutajaliides värvilise ekraaniga.
Sageli kasutatavatele funktsioonidele pääseb juurde 2 klõpsuga.
72 tunni trendid patsiendi ajaloo jälgimiseks.
Häirete vaatamine ühe klõpsuga.
SARA™ (Smart Alarm for Respiratory Analysis) – sisemine nutika kapnograafia häirete
haldamise tehnoloogia, mis vähendab kliiniliselt ebaoluliste häirete esitamist.
Sündmuste tähistamine sündmuste ja ravimi manustamise võrdlemiseks muutustega patsiendi
seisundis.
Juhtumite salvestamine patsiendifailide korraldamise kergendamiseks.
Õekutse.
Valikuline sisemine printer.
USB-väljund patsiendiandmete salvestamiseks USB-välkmäluseadmetele.
Analoogväljund kasutamiseks unelaboratooriumis ja muus laborikeskkonnas.
RS-232-port andmete edastamiseks.

Tehnoloogia ülevaade
Selles osas antakse põhiline ülevaade kapnograafiast ja pulssoksümeetriast.
Mis on kapnograafia?
Kapnograafia on mitteinvasiivne meetod süsinikdioksiidi sisalduse jälgimiseks väljahingatavas õhus (EtCO2),
et hinnata patsiendi ventilatoorset seisundit.
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Tehnoloogia ülevaade

Capnostream™20p kasutab Microstream™-i mittehajuvat infrapunast (non-dispersive infrared, NDIR)
spektroskoopiat, et mõõta pidevalt CO2 sisaldust igal hingetõmbel, CO2 sisaldust väljahingamise lõpus (EtCO2),
CO2 sisaldust sissehingamisel (FiCO2) ja hingamissagedust.
Infrapunaspektroskoopiat kasutatakse infrapunakiirgust neelavate molekulide kontsentratsiooni määramiseks.
Et neeldumine on proportsionaalne neelavate molekulide kontsentratsiooniga, saab kontsentratsiooni määrata
neeldumise võrdlemisega teadaoleva standardiga.
Microstream™-i etCO2 kulutarvikud juhivad sisse- ja väljahingatavate gaaside proovi hingamisaparaadi
kulutarvikust või otse patsiendist (oraalse/nasaalse kanüüli kaudu) monitori CO2 mõõtmiseks. Proovist
eraldatakse niiskus ja patsiendi eritised, säilitades samal ajal CO2 lainekuju.
Proovivõtu voolukiirus 50 ml/min vähendab vedelike ja eritiste kogunemist ning seega ummistuste ohtu
proovivõtutorus intensiivraviosakonna niiskes keskkonnas.
Microstream™-i CO2-andurisse jõudnud gaasiproov liigub läbi mikroproovikambri (15 mikroliitrit). See üliväike
kogus uhutakse kiiresti läbi, võimaldades kiiret tööd ja CO2 täpset mõõtmist isegi suure hingamissageduse
juures.
Micro Beami infrapunakiirguse allikas valgustab mikroproovikambrit ja võrdluskambrit. See firmapärane
infrapunakiirguse allikas tekitab vaid kindlate lainepikkustega kiirgust, mis vastab CO2 neeldumisspektrile.
Seetõttu ei ole vajalik kompenseerimine, kui sisse- ja väljahingatavas õhus esineb erinevas kontsentratsioonis
N2O, O2, anesteetikume ning veeauru. Mikroproovikambrit ja võrdluskambrit läbivat infrapunakiirgust
mõõdetakse infrapunadetektoritega.
Monitori mikroprotsessor võrdleb mõlema detektori signaale ja arvutab CO2 kontsentratsiooni.
Mis on pulssoksümeetria?
Pulssoksümeetria põhineb järgmisel:

•
•

punase ja infrapunakiirguse erinev neeldumine (spektrofotomeetria) oksühemoglobiinis ja
desoksühemoglobiinis,
muutused arteriaalse vere mahus kudedes pulsitsükli ajal (pletüsmograafia) ja seega valguse
neeldumises selles veres.

Pulssoksümeeter mõõdab arteriaalse vere hapnikuga küllastatust (SpO2), juhtides punase ja infrapunakiirguse
arterioolidesse ning mõõtes muutusi valguse neeldumises pulsitsükli ajal. Oksümeetri anduris paiknevad punast
ja infrapunakiirgust kiirgavad väikese võimsusega valgusdioodid (LED-id) toimivad valgusallikatena ja
fotodiood fotodetektorina.
Et valguse neeldumine oksühemoglobiinis ja desoksühemoglobiinis on erinev, seotakse veres neelduva punase
ja infrapunakiirguse hulk hemoglobiini hapnikuga küllastatusega. Arteriaalse vere hemoglobiini hapnikuga
küllastatuse määramiseks kasutab monitor arteriaalse vere voolu pulseerivat iseloomu. Süstoli ajal siseneb uus
arteriaalse vere kogus impulsina veresoontevõrgustikku ning veremaht ja valguse neeldumine suurenevad.
Diastoli ajal saavutavad veremaht ja valguse neeldumine madalaima taseme. Monitori SpO2 mõõtmised
põhinevad maksimaalse ja minimaalse neeldumise erinevusel (mõõtmised süstoli ja diastoli ajal).
Keskendumine valguse neeldumisele pulseerivas arteriaalses veres kõrvaldab mittepulseerivate neeldurite,
näiteks kudede, luude ja venoosse vere mõjud.
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Lahtipakkimine ja ülevaatamine
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3. peatükk

Capnostream™20p monitor
Lahtipakkimine ja ülevaatamine
Akupaki paigaldamine
Monitori paigaldamine
Perioodilise hoolduse plaanimine
Tarvikud
Nupud, näidikud ja ühendused
Esipaneeli juhtnupud
Monitori sisselülitamine
Ekraani standardjaotised
Numbriline põhikuva
Monitori seiskamine
Ekraanil liikumine
Kuupäeva, kellaaja, keele ja muude valikute seadistamine
Kuva aegumine
Capnostream™20p: kasutamise kontrollnimekiri

Selles peatükis kirjeldatakse monitori füüsilisi osi ja kasutamiseks ülesseadmist.
Peatüki lõpus on toodud Capnostream™20p kasutamise kontrollnimekiri, mis kergendab paigaldamise,
seadistamise ja töö alustamise protsessi. Tehke kontrollnimekirjast koopia ja järgige monitori ülesseadmisel
selles esitatud samme.

Lahtipakkimine ja ülevaatamine
Pakkige monitor lahti ja kontrollige enne edasisi protseduure kõiki selle osi.
 MONITORI LAHTIPAKKIMISEKS JA ÜLEVAATAMISEKS TOIMIGE JÄRGMISELT.
1. Eemaldage Capnostream™20p monitor ja tarvikud ettevaatlikult karbist.
2. Veenduge, et on olemas kõik lisatud pakkelehel loetletud osad:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capnostream™20p monitor,
kasutusjuhend,
kaks 3,15 A kiire rakendumise ja madala lahutusvõimega sulavkaitset,
FilterLine™-i alustuskomplekt,
vooluvõrgu toitejuhe,
SpO2-anduri pakk,
SpO2 pikendusjuhe,
printeripaberi rull (üks paigaldatud ja üks lisarull),
akupakk,
CD lisadokumentatsiooniga (RS-232 Capnostreami andmeedastusprotokollid, patsiendiandmete
edastamise rakendusmärkmed ja käesolev kasutusjuhend muudes keeltes).

3. Kontrollige iga osa.
Kui mõni osa on kahjustatud või puudub, pöörduge kohaliku esindaja poole.

22

Portatiivne voodiäärne kapnograaf/pulssoksümeeter

Akupaki paigaldamine
Märkus. Monitori lahtipakkimisel tuleb pakendijäätmed kõrvaldada pakendijäätmete kõrvaldamisele
kehtivate kohalike eeskirjade järgi.

Akupaki paigaldamine
HOIATUS.

Seadme kasutamisel peab aku olema alati paigaldatud, et tagada varutoide hetkelise või
ajutise voolukatkestuse korral.

HOIATUS.

Patareiluuk peab töö ajal või vahelduvvoolutoitega ühendatuna alati olema suletud.

Monitor töötab võrgu- või akutoitel. Sellel on laetav liitiumioonakupakk. Akupaki paigaldamiseks avage
monitori küljel olev akukate, nagu allpool näidatud.

Aku
ühenduspesa
Kinnitushoob

Akukambri luuk

Joonis 1. Akupaki paigaldamine

 AKUPAKI PAIGALDAMISEKS TOIMIGE JÄRGMISELT.
1. Lükake akukambri luugil olevad kaks vabastusriivi sissepoole ja avage akukambri luuk.
2. Hoidke akupakki juhtmetega paremale, pöörake kinnitushoob üles horisontaalasendisse ja asetage akupakk
monitori sisse.
3. Lükake akupakk täielikult sisse.
4. Hoidke akut allavajutatuna ja lukustage see oma kohale, pöörates kinnitushoova vertikaalasendisse.
5. Ühendage akujuhe aku ühenduspesaga, tagades, et eenduvate soontega külg on paremal pool nii, et juhe
sobitub pesaga. Lükake juhtmed tagasi monitori sisse.

Kinnitushoob
Aku
ühenduspesa

Joonis 2. Akupaki lähivaade
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Akupaki paigaldamine

6. Joondage akukambri luugil olevad eendid monitori korpuses olevate piludega, sulgege luuk ja lükake kaks
vabastusriivi väljapoole.
7. Laadige akupakki enne esimest kasutamist, asetades selle monitori ja ühendades monitori vooluvõrku, kuid
mitte seda sisse lülitades. Akupakk laetakse täis, milleks kulub umbes 12 tundi. Kui akupakk on täis laetud,
võite monitori sisse lülitada ja seda kasutama hakata. Kui monitor ei ole seinakontakti ühendatud, ei tööta
see monitoriga kaasasoleva akukomplektiga, kui seda pole enne laetud.
Enne monitori kasutamist ilma võrgutoiteta veenduge, et akupakk on täielikult laetud. Täielikult laetud akupakk
tagab 2,5 tundi tööd (printerit kasutamata). Kui monitor on ühendatud vooluvõrku, laetakse akupakki
automaatselt. Tühjenenud akupaki täislaadimine võtab umbes 12 tundi.
Kui hakkate monitori kasutama, siis veenduge, et akuikoon monitori ekraani alumises vasakus nurgas näitab, et
aku on täis. Üksikasju lugege osast Aku- ja võrgutoite kontrollimine allpool.
Kui akupakk pole paigaldatud, kuvatakse ekraanil aku puudumise ikoon
ja teade NO BATTERY
INSTALLED (Aku pole paigaldatud). Enne aku paigaldamist või vahetamist on mõistlik monitor välja lülitada.
HOIATUS.

Seadmes peab alati olema paigaldatud eemaldatav aku. Kui akut ei ole paigaldatud, töötab
seade korralikult võrgutoitel, kuid võrgutoite kadumise korral monitor ei tööta.

HOIATUS.

Aku vahetamiseks lülitage kõigepealt monitor välja ja ühendage seade vooluvõrgust lahti.
Ärge proovige akut eemaldada või ühendada, kui seade on sisse lülitatud või vooluvõrguga
ühendatud.

Märkus. Kui aku ei ole täielikult laetud, näitab akuikoon aku laetuse taset.

Aku- ja võrgutoite kontrollimine
Enne iga kasutuskorda tuleb kontrollida aku laetust ja võrgutoite ühendust.
 AKU KONTROLLIMISEKS TOIMIGE JÄRGMISELT.
1. Vajutage monitori sisselülitamiseks nuppu ON/OFF (sisse/välja)

.

2. Vaadake ekraani alumises vasakus nurgas oleva akuikooni näidatavat laetuse taset.

Aku laetuse
näidik

Joonis 3. Menüüriba koos aku laetuse näidikuga

3. Kui olete aku varem täis laadinud, peaks akuikoon näitama, et aku on täis.
Märkus. Monitori käivitumisel näitab aku laetuse näidik pärast monitori sisselülitamist umbes 15
sekundi jooksul täis akut. Seejärel värskendab monitor aku laetuse näidikut ja näitab tegelikku
laetuse taset.

Laadige akupakki vaid siis, kui ekraanil kuvatakse teade BATTERY LOW (Aku tühjeneb). Aku laadimiseks
veenduge, et monitor on ühendatud vooluvõrku. Süttib monitori esipaneelil olev oranž võrgutoite märgutuli

.

Korraliku töötamise tagamiseks veenduge monitori kasutamisel alati, et oranž võrgutoite märgutuli põleb. See
tagab, et aku on kasutamise ajal täielikult laetud ja monitor on valmis võrgutoite kadumiseks või patsiendi
teisaldamiseks. Kui patsient tuleb teise kohta viia, võib monitori vooluvõrgust lahti ühendada ja transportida
seda koos patsiendiga. Teisaldamise järel tuleb monitor uuesti vooluvõrku ühendada.
Akupaki käsitsemine
ETTEVAATUST! Ärge kastke akupakki vette, sest see võib põhjustada rikkeid.
ETTEVAATUST! Laadige akupakki vaid monitori sees, et vältida akupaki võimalikku kuumenemist, süttimist
või purunemist.
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Monitori paigaldamine

Aku säilitamine
Akupakki tuleb hoida jahedas kuivas kohas, mitte monitori sees. Selle laetus väheneb aja jooksul. Akupaki
laetuse taastamiseks tuleb seda enne kasutamist laadida. Laadige aku täis minimaalselt kord 3 kuu jooksul.
Hoidke temperatuuril -20 kuni 25 °C.
ETTEVAATUST! Monitori hoidmine või transportimine keskkonnatingimustes, mis erinevad tehnilistes
andmetes toodutest, mõjutab monitori tööomadusi ning kahjustab akut ja/või monitori.
Aku kõrvaldamine
ETTEVAATUST! Ärge visake akupakki tulle, sest see võib plahvatada.
Akude kõrvaldamisel või ringlussevõtul järgige kehtivaid seadusi ja ringlussevõtu juhiseid.
Aku- ja võrgutoite kasutamine
Kui monitor töötab võrgutoitel ja esineb voolukatkestus, lülitub see automaatselt sisemisele akutoitele.
Varuvõrgutoite kestus, mis sõltub aku mahtuvusest, on kuni 2,5 tundi. Monitori sätted, kaasa arvatud
häiresätted, säilitatakse akutoitel. Kui sätted on määratud asutuse vaikesätetes, jäävad nimetatud sätted monitori
mällu isegi siis, kui monitoril pole üldse toidet, ning on uuesti kättesaadavad monitori sisselülitamisel. Sarnaselt
jäävad seadme trendiandmed monitori mällu isegi siis, kui monitoril pole üldse toidet, ning on uuesti
kättesaadavad monitori sisselülitamisel.
Kui monitor saab voolu välisest toiteallikast, põleb oranž võrgutoite märgutuli sõltumata akupaki olekust.
Roheline sisselülitamise märgutuli põleb, kui monitor on sisse lülitatud.
Kui oranž võrgutoite märgutuli ei põle ja roheline sisselülitamise märgutuli põleb, siis töötab monitor akutoitel.
Akuikoon näitab akupaki umbkaudset laetust. Kui akutoidet jätkub veel umbes 15 minutiks (võrdub umbes
14,0 V-ga), kuvatakse teade BATTERY LOW (Aku tühjeneb).

Monitori paigaldamine
Capnostream™20 seadme alakülg sobitub 100 mm VESA™* standardsele paigaldusplaadile. (Näitena võib
tuua GCX-i paigaldusplaadi mudeli FLP-002-17C, mis sobitub GCX-i ratastega käru mudelile RS-0006-64D.)
VESA™* paigaldusplaati saab tellida Medtronicult, osa number on 010713. Järgige nende toodete asjakohaseid
kasutusjuhiseid.

Kummijalad (4)

Paigaldusavad (4)

Joonis 4. Monitori alakülg
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Perioodilise hoolduse plaanimine

ETTEVAATUST! Ärge eemaldage monitori alaküljelt kummijalgu. Need kummijalad on vajalikud monitori
kasutamiseks laual, et vältida monitori soovimatut liikumist kasutamise ajal. Isegi kui
kummijalgu parajasti ei kasutata, on soovitatav need edaspidiseks oma kohal hoida.

Perioodilise hoolduse plaanimine
Kui teie asutusel on perioodilise hoolduse andmebaas, kandke monitor sellesse andmebaasi perioodiliseks
kalibreerimiseks. Kalibreerimine on vajalik esimese 1200 töötunni järel (või 12 kuu pärast, sõltuvalt sellest,
kumb enne kätte jõuab) ja seejärel iga 4000 töötunni järel (või 12 kuu pärast, sõltuvalt sellest, kumb enne kätte
jõuab). Töötundide arv kuvatakse kohe pärast monitori sisselülitamist ja monitori hoolduskuval. Üksikasju
kalibreerimise ja muude hooldustoimingute kohta lugege osast Hooldus ja veaotsing lk 116.

Tarvikud
Saadaolevad tarvikud
Allpool on toodud Capnostream™20p saadaolevate tarvikute loetelu.
Tabel 2. Capnostream™20p tarvikud

Tarvik

Medtronicu osa
number

Paber (6 rulli)

010516

Paber sobib Capnostream™20p sisseehitatud
printerile. Monitor tarnitakse ühe paberirulli ja
ühe varupaberirulliga. Paberi paigaldamise
juhiseid lugege osast Printeripaberi rulli
vahetamine lk 120.

Paigaldusadapteri plaat
(Vesa™*)

010713

Kasutatakse Capnostream™20p
paigaldamiseks GCX-i ratastega kärudele ja
muudele paigaldusalustele. Paigaldamise
juhiseid lugege osast Monitori paigaldamine
lk 25.

Kiirvabastusega

011782

Klamber sobib paigaldusstatiivile [statiivi posti
läbimõõt 19 mm (0,75 tolli) kuni 38 mm
(1,5 tolli)] või paigaldusrööpale [rööpa suurus
10 mm (0,39 tolli) x 25 mm (0,98 tolli)].
Kiirvabastusmehhanismiga.
Kaasas paigaldusadapteri plaat.

Ratastega käru koos korviga

Ei ole Medtronicu laos

GCX-i mudel RS-0006-64D
Ratastega käru komplekt 96,52 cm (38 tolli)
postiga ja 12,7 cm (5 tolli) kohalelibistatava
paigaldusplaadiga, sh 53,34 cm (21 tolli) alus,
10,16 cm (4 tolli) rattad, 4,54 kg (10 naela)
vastukaal, käepide ning 15,24 cm (6 tolli) korv.
Ratastega käru kasutamiseks on vaja
paigaldusplaati.

Bernoulli saatja

011892

Kasutatakse koos Bernoulli/Oxineti
haiglasüsteemiga. Lugege osa Kasutamine
koos haigla patsiendiandmete süsteemidega
lk 114.

Akupakk

BP01000

Aku paigaldamise juhiseid lugege osast
Akupaki paigaldamine lk 23.

Õekutse juhe

011149

Juhtme pikkus 3,5 meetrit. Juhe tarnitakse
ilma klemmideta, nii et seda saab süsteemi
jaoks kohandada. Seadistamise juhiseid
lugege osast Õekutse funktsioon lk 111.

statiiviklamber

paigaldusadapter
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Nupud, näidikud ja ühendused

Tarvik

Medtronicu osa
number

Digitaalne/analoogne (D/A)
kaabel

PM20ACB

USA toitejuhe

014256

Euroopa toitejuhe

014255

Kasutamine
Kasutatakse andmete edastamiseks
Capnostream™20p-st analoogseadmesse,
nagu polüsomnograaf. Seadistamise juhiseid
lugege osast Analoogandmete väljastamine
Capnostream lk 106.

Monitori paigaldusplaat
Paigalduskomplekt sisaldab VESA™* paigaldusadapterit (100 × 100 mm kuni 75 × 75 mm), mille saab
kinnitada monitori alaküljele, nagu eespool kirjeldatud. See võimaldab paigaldada monitori väga
mitmesugustele GCX-i statiividele ja alustele, sealhulgas GCX-i ratastega käru mudelile RS-0006-64D.
Lisateabe saamiseks monitori paigaldamise lahenduste kohta võtke ühendust GCX-iga (www.gcx.com).
Pange tähele, et monitori paigaldamisel ratastega kärule või muule statiivile on stabiilsuse tagamiseks oluline
kasutada statiivi, mille ratastega aluse läbimõõt on vähemalt 53,5 cm (21 tolli).
Printeripaber
Monitoris kasutatakse järgmiste andmetega termoprinteripaberit.
Tabel 3. Printeripaberi andmed

Komponent

Väärtus

Paberi laius

58 mm (2 ¼ tolli)

Paberirulli läbimõõt (maksimaalne)

40 mm (1 1/2 tolli)

Paberi pikkus (maksimaalne)

15,2 meetrit (50 jalga)

Märkus. Mõni tootja kasutab teistsuguse paksusega paberit, nii et muu tootja 15,2-meetrise rulli
läbimõõt võib ületada maksimaalse võimaliku läbimõõdu ega pruugi monitorisse mahtuda.

Tehnilistele andmetele vastavaid varupaberirulle võib saada Medtronicult (6-rullise paki osa number 010516)
või Põhja-Ameerikas aadressilt www.thermalpaperdirect.com (mudeli number 22550).

Nupud, näidikud ja ühendused
Allpool on toodud monitori eest-, tagant- ja külgvaated, millel on näidatud ekraan, juhtelemendid ja
välisühenduste kohad.
Monitori eestvaade
Monitori esipaneelil on ekraan, toimingunupud ja juhtnupp.
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Nupud, näidikud ja ühendused

12

1

11

10

2

3

4

5

6
8
7
9
Joonis 5. Capnostream™20p eestvaade

Tabel 4. Capnostream™20p eestvaade esitab numbrite tähenduse.
Tabel 4. Capnostream™20p eestvaade

Number

28

Nimetus

Kirjeldus

Number

Nimetus

Kirjeldus

1

Monitori toide
SISSE/VÄLJA

Nupplüliti

7

Häiresignaali
ajutise
vaigistamise
nupp

Vaigistab helilise
häiresignaali ajutiselt
kaheks minutiks.

2

Võrgutoite
märgutuli

Oranž tuli

8

Punane häire
märgutuli

Märgutuli, mis vilgub suure
tähtsusega häirete korral
(lugege osa Suure
tähtsusega häired lk 72).

3

Monitori
sisselülitamise
märgutuli

Roheline tuli

9

Kollane häire
märgutuli

Märgutuli, mis süttib või
vilgub sõltuvalt häire
olekust (lugege osa Häire
kuvamine lk 69).

4

Sündmusenupp

Alustab protsessi kiir- või
üksikasjaliku sündmuse
märgise lisamiseks
trendiandmetele.

10

Juhtnupp

Pöördnupp, mida
kasutatakse ekraanil
liikumiseks ja vajutamisega
funktsiooni valimiseks.

5

Patsiendi
vastuvõtu/
väljalaskmise
nupp

Võimaldab juhtumit alustada
ja lõpetada ning sisestada
patsiendi ID.

11

Ekraan

Ekraan, millel kuvatakse
patsiendi andmed,
menüüriba, patsiendi režiim,
kuupäev ja kellaaeg ning
muu teave või veateated.

6

Pumba
väljalülitamise
nupp

Lülitab kapnograafi pumba
määratud ajaks välja, et
kaitsta monitori
aspiratsiooniprotseduuride
ajal.

12

Kandesang

Võimaldab monitori kanda.
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Esipaneeli juhtnupud

Esipaneeli juhtnupud
Alltoodud joonisel on esitatud lähivaade juhtelementidest, mida kujutab Joonis 5. Capnostream™20p eestvaade
lk 28 ja kirjeldab eespool Tabel 4. Capnostream™20p eestvaade.

Joonis 6. Esipaneeli juhtnupud

Monitori tagapaneel
Monitori tagapaneelil on toite- ja sideühendused.
9

4

8
3

2

1

6
5

10

7
Joonis 7. Capnostream™20p tagantvaade

Tabel 5. Capnostream™20p tagantvaade kirjeldab monitori tagakülje ühenduste funktsioone.
Tabel 5. Capnostream™20p tagantvaade

Number
1

Funktsioon
Sulavkaitsmehoidik

Kirjeldus
Kaks 3,15 A kiire
rakendumise ja madala
lahutusvõimega
sulavkaitset.
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Number
6

Funktsioon
Analoogväljund

Kirjeldus
15 kontaktiga haarav
D-tüüpi pesa 7
kanaliga
analoogväljundile.

29

Esipaneeli juhtnupud

Number

Funktsioon

Kirjeldus

Number

Funktsioon

2

Võrgutoite pesa

Võrgutoite
ühenduspesa.

7

Potentsiaalne
ühtlustusklemm

3

USB-port

Välkmäluseadme
ühendamiseks.

8

Tootja sildid

4

RS-232

9 kontaktiga haarav
D-tüüpi pesa RS-232
andmesideühenduseks.

9

Kandesang

5

Õekutse

Pesa õekutsesüsteemi
ühendamiseks.

10

Toitejuhtme
tõmbetõkis

Kirjeldus
Potentsiaalse
ühtlustusjuhtme
ühendamiseks.

Monitori vasak- ja paremvaade
Monitori vasakul küljel on akukamber ja patsiendiliidese ühenduskohad.

1

2

5

3

4

Joonis 8. Capnostream™20p vasakvaade

Tabel 6 kirjeldab monitori vasaku külje funktsioone.
Tabel 6. Capnostream™20p vasakvaade

Number

30

Funktsioon

Kirjeldus

1

FilterLine™-i sisendport

FilterLine™-i ühendamiseks monitoriga.
Varustatud automaatselt sulguva luugiga.

2

Gaasi väljalaskeava

Evakuatsioonisüsteemi ühendamiseks monitori
kasutamisel anesteetiliste gaaside manulusel.
Gaasi väljalaskeava on kidadega liitmik, mis on
ette nähtud 3/32-tollise siseläbimõõduga voolikule.

3

SpO2,

SpO2-anduri ühendamiseks monitoriga
pikendusjuhtme abil.

4

Akukamber

Siia paigaldatakse akupakk.

5

Vöötkoodi silt

Monitori seerianumbri ja mudelinumbriga
vöötkood.
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Monitori sisselülitamine

Monitori paremal küljel on vaid paberirull, mida kasutatakse patsiendi aruannete väljaprintimiseks, ja nupud
selle printeri juhtimiseks. Seda printerirulli hoidikut kujutab Joonis 48. Paberirulli sisestamine printerisse lk 120
ja juhiseid printerirulli vahetamise kohta on toodud osas Printeripaberi rulli vahetamine lk 120.

Monitori sisselülitamine
Selles osas selgitatakse, kuidas monitori sisse lülitada.
ETTEVAATUST! Monitor on ette nähtud ainult patsiendi täiendavaks jälgimiseks. Seda peab kasutama koos
kliiniliste näitajate ja haigusnähtudega.
ETTEVAATUST! Monitori korraliku töötamise tagamiseks kasutage ainult Microstream™-i EtCO2
kulutarvikuid ja Nellcor™-i andureid.
 MONITORI SISSELÜLITAMISEKS TOIMIGE JÄRGMISELT.
1. Ühendage toitejuhe monitori tagaküljel olevasse võrgutoite pessa (vt Joonis 7. Capnostream™20p
tagantvaade lk 29). Pange juhtme ümber toitejuhtme tõmbetõkis ja pingutage seda, et toitejuhe kogemata
monitori küljest lahti ei tuleks.
2. Ühendage toitejuhe vooluvõrku.
3. Süttib esipaneelil olev oranž võrgutoite märgutuli.
ETTEVAATUST! Kui oranž tuli ei sütti, töötab monitor vaid akutoitel ja lõpetab töö aku tühjenemisel.
4. Vajutage monitori sisselülitamiseks
järgmiselt.

•
•
•

esipaneelil olevat nuppu ON/OFF (sisse/välja). Seade toimib

Süttib roheline sisselülitamise märgutuli, mis näitab, et monitor on sisse lülitatud.
Ekraanil kuvatakse mõneks sekundiks liivakella kujutis ja seejärel umbes 5 sekundiks sinine
monitori tervituskuva, samal ajal kui monitor viib läbi enesekontrolli.
Punane ja kollane häire märgutuli süttivad lühiajaliselt ning valjuhääldi piiksatab.

ETTEVAATUST! Kui punane ja kollane häire märgutuli ei sütti või valjuhääldi ei tee häält, siis ei tohi
monitori kasutada, vaid see tuleb saata hooldusse.

•

Kuulete pumpa mõneks sekundiks sisse lülitumas ja seejärel välja lülitumas. Kui aga
monitoriga on ühendatud FilterLine™, jääb pump tööle.
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Joonis 9. Tervituskuva

Ekraani standardjaotised
Pärast sinist tervituskuva ilmub kuva, mis palub teil kustutada trendide mälu. Selle kuva selgitust lugege osast
Patsiendijuhtumite ja patsiendi ID lk 44. Selle kuva järel ilmub põhikuva.
Põhikuval esitatakse CO2 ja SpO2 teave koos IPI väärtuse ning muu teabega, mis on tavaliselt ka enamikul
muudel kuvadel. Selles osas selgitatakse kuva põhijaotisi.
Põhikuva võib andmeid esitada kahes põhivormingus: graafiliselt või numbriliselt. Vaikekuva on allpool
kirjeldatud standardkuva. Numbrilise vormingu korral esitatakse andmed suurte ja kergesti loetavate
numbritena, mida ei sega lainekujude graafiline esitus. Numbrilise kuva kohta lugege osast Numbriline
põhikuva lk 37.

32
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Standardne põhikuva
Kahel alltoodud joonisel kujutatud tüüpilisel standardsel põhikuval esitatakse FilterLine™-i ja SpO2-anduriga
jälgitava patsiendi andmed ning lainekujud.

Päiseala

Reaalajalised
CO2 andmed

CO2
lainekuju.

Reaalajalised
SpO2 andmed

Reaalajalised
IPI ning A/hr
ja ODI
numbrilised
andmed

Menüüriba

IPI trendiandmed
Joonis 10. Tüüpiline põhikuva

Joonis 11. Tüüpiline põhikuva, kui A/hr ja ODI pole saadaval
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Põhikuva koosneb järgmistest jaotistest.

•
•
•
•
•
•

Päiseala – kirjeldus lk 35
Menüüriba – kirjeldus lk 35
Reaalajalised IPI andmed trendi graafilise kuvamisega – kirjeldus lk 38
A/hr ja ODI andmed – kirjeldus lk 36 (kui on olemas)
Reaalajalised CO2 andmed ja CO2 lainekuju – kirjeldus lk 35
Reaalajalised SpO2 andmed – kirjeldus lk 35

Enamikul muudest kuvadest on päiseala, menüüriba, reaalajalised CO2 andmed ja reaalajalised SpO2 andmed.
Kuvalt kuvale liikumisel kuvab monitor enamasti alati päise, menüüriba, reaalajaliste CO2 numbriliste andmete
ja reaalajaliste SpO2 numbriliste andmete jaotised. Reaalajaliste CO2 ja SpO2 andmete pidev kuvamine paremal
võimaldab jälgida patsienti pidevalt isegi süsteemi sätete muutmisel või patsiendi ajaloo vaatamisel
trendikuvadel.
IPI funktsiooni esitamist kuval võib keelata osana asutuse vaikesätetest. (Kui patsiendi tüüp on
väikelaps/vastsündinu, keelatakse IPI automaatselt ja standardsel põhikuval kuvatakse IPI trendi lainekuju
asemel SpO2 lainekuju.) Lisateavet lugege osast 7. peatükk Integrated Pulmonary Index™ lk 63. IPI
funktsiooni keelamisel neid andmeid põhikuval ei esitata. Sellise põhikuva näidet kujutab Joonis 12. Standardne
põhikuva ilma IPI funktsioonita lk 34.
Päiseala

Reaalajalised
CO2 andmed

CO2 lainekuju.

A/hr ja ODI
andmed
Reaalajalised
SpO2
andmed
SpO2 lainekuju

Menüüriba

Joonis 12. Standardne põhikuva ilma IPI funktsioonita
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Päiseala
Päiseala kuvatakse alati ekraani ülemises osas ja sisaldab alltoodud tabelis loetletud teavet.
4
1

5

2

6
Joonis 13. Päiseala

3

7

Tabel 7 kirjeldab päiseala elemente.
Tabel 7. Päiseala

Komponent

Funktsioon

Kirjeldus

1

Kellaaeg/kuupäev

Kuvab valitud vormingus kellaaja ja kuupäeva.

2

Patsiendi tüüp

Näitab patsiendirežiimi. Valikud on ADULT (Täiskasvanu), PEDIATRIC 1-3 YRS
(1–3-aastane laps), PEDIATRIC 3-6 YRS (3–6-aastane laps), PEDIATRIC 6-12 YRS
(6–12-aastane laps) ja INFANT/NEONATAL (Väikelaps/vastsündinu) (alla 1 aasta
vanuste väikelaste puhul).

3

Kuva nimi

Kuvab praeguse kuva nime.

4

Teateala

Sellel alal kuvatakse häireid ja seadme olekut selgitavad teated.

5

Patsiendi ID

Kui antud juhtumi puhul on sisestatud patsiendi ID, kuvatakse see siin.

6

Häiresignaali
oleku näidik

Näitab, kas helilised häiresignaalid on lubatud, ajutiselt keelatud või püsivalt keelatud.

7

USB näidik

Näitab, kas USB-välkmäluseade on parajasti monitoriga ühendatud.

Menüüriba
Monitori ekraani allosas paikneb kasutatavate valikute ja funktsioonidega menüüriba. Vasakul küljel on aku
laetuse näidik. Paremal küljel on valjuhääldi helitugevuse regulaator.
Menüüriba muutub sõltuvalt sellest, millised valikud ja funktsioonid on konkreetsel kuval kasutatavad. Mõnel
kuval on kindlates piirkondades täiendavaid valitavaid võimalusi.
Reaalajalised CO2 andmed
Sellel alal esitatakse reaalajalised etCO2 ja FiCO2 väärtused koos valitud ühikutega ning hingamissagedus (RR)
hingetõmmete arvuna minutis. Numbrilised andmed kuvatakse paremal ja lainekuju vasakul. Üksikasju
kuvatava teabe kohta lugege osast Capnostream™20p monitori kuvatavad CO2 andmed lk 53.
Kui ületatakse CO2 häirepiir, vallandab seade häire: vastavad numbrid vilguvad, numbrid kuvatakse punase või
kollase taustaga (sõltuvalt sellest, kas tegemist on suure tähtsusega [kiireloomulise] või hoiatava häirega) ning
kuva päisealal kuvatakse teade.
Kuva seda ala saab valida, nagu oleks see menüüvalik. Selle ala valimine annab juurdepääsu seadistuskuvale
CO2näitaja väärtuste muutmiseks.
Reaalajalised SpO2 andmed
Sellel alal esitatakse alati reaalajalised numbrilised SpO2 andmed. SpO2, PR ja pletüsmograafia lainekuju või
pulsilöökide riba. (Kui IPI on lubatud ja seega SpO2 lainekuju ei kuvata, näitab SpO2 pulsilööke roheline riba
selle kasti vasakus osas.)
Üksikasju kuvatavate SpO2 andmete kohta lugege osast 6. peatükk, Pulssoksümeetria Capnostream™20p
monitoriga lk 57.
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Kui ületatakse SpO2 häirepiir, vallandab seade häire: vastavad numbrid vilguvad, numbrid kuvatakse punase või
kollase taustaga (sõltuvalt sellest, kas tegemist on suure tähtsusega [kiireloomulise] või hoiatava häirega) ning
kuva päisealal kuvatakse teade.
Kuva seda ala saab valida, nagu oleks see menüüvalik. Selle ala valimine annab juurdepääsu seadistuskuvale
SpO2 näitaja väärtuste muutmiseks, sealhulgas pulsilöökide tooni sisse- või väljalülitamiseks.
Reaalajalised IPI andmed trendi graafilise kuvamisega
Sellel alal esitatakse numbriliselt IPI reaalajaline väärtus, mis võtab kokku neli näitajat (etCO2, RR, SpO2, PR),
et anda kiire ülevaade patsiendi hingamise seisundist. IPI trendi graafik näitab selle väärtuse trendi valitud
ajaperioodi jooksul (vaikeperiood on üks tund).
IPI trendi graafikul näitavad punased ja kollased horisontaaljooned vastavalt kehtivaid suure tähtsusega
(kiireloomulise) ja hoiatava häire piire.
Lisateavet selle näitaja kohta lugege osast 7. peatükk, Integrated Pulmonary Index™ lk 63.
Kui ületatakse IPI häirepiir, vallandab seade häire: vastavad numbrid vilguvad, numbrid kuvatakse punase või
kollase taustaga (sõltuvalt sellest, kas tegemist on suure tähtsusega [kiireloomulise] või hoiatava häirega) ning
kuva päisealal kuvatakse teade.
Mõne patsiendi puhul ei ole IPI andmed saadaval, lisateavet lugege osast 7. peatükk, Integrated Pulmonary
Index™ lk 63.
A/hr ja ODI andmed
Sellel alal esitatakse A/hr ja ODI väärtused (kui see funktsioon on olemas).
Lisateavet A/hr ja ODI kohta lugege osast Apnoede arv tunnis ja hapniku desaturatsiooni indeks lk 65.
Kui apnoede arv mis tahes ühes tunnis viimase 12 tunni jooksul ületab seadistatud väärtuse, kuvatakse ekraanil
visuaalne hoiatus tärnina, mis ilmub A/hr väärtuse juurde ja teavitab kasutajat, et tuleks vaadata A/hr ja O2
desaturatsiooni kuva. A/hr ja O2 desaturatsiooni kuva juurde pääseb menüünupuga REPORTS (Aruanded).
Lisateavet A/hr visuaalse häire kohta lugege osast A/hr visuaalne hoiatus lk 66.
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Numbriline põhikuva
Päiseala

Reaalajalised
CO2
andmed

Reaalajalised
IPI numbrilised
andmed ning
IPI trendiandmed ja
A7hr ja ODI
andmed

Reaalajalised
SpO2
andmed

Menüüriba
Joonis 14. Tüüpiline numbriline põhikuva

Numbriline kuva koosneb järgmistest jaotistest.

•
•
•
•
•
•

Päiseala lk 37
Menüüriba lk 35
Reaalajalised IPI andmed trendi graafilise kuvamisega lk 38
Reaalajalised CO2 andmed lk 35
Reaalajalised SpO2 andmed lk 35
A/hr ja ODI andmed lk 36 (kui on olemas)

Päiseala
Päiseala on samasugune kui standardse põhikuva päiseala.
Menüüriba
Menüüriba on samasugune kui standardse põhikuva menüüriba.
Reaalajalised CO2 andmed
Sellel alal esitatakse reaalajalised etCO2 ja FiCO2 väärtused koos valitud ühikutega ning hingamissagedus (RR)
hingetõmmete arvuna minutis. Andmed esitatakse vaid numbriliselt ja sellise suurusega, et neid saab kergesti
lugeda ka kaugemalt. Üksikasju kuvatava teabe kohta lugege osast Capnostream™20p monitori kuvatavad CO2
andmed lk 53.
Kui ületatakse etCO2, FiCO2 või RR häirepiir, vallandab seade häire: vastavad numbrid vilguvad, numbrid
kuvatakse punase või kollase taustaga (sõltuvalt sellest, kas tegemist on suure tähtsusega kiireloomulise või
hoiatava häirega) ning kuva päisealal kuvatakse teade.
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Kuva seda ala saab valida, nagu oleks see menüüvalik. Selle ala valimine annab juurdepääsu seadistuskuvale
CO2 näitaja väärtuste muutmiseks.
Reaalajalised SpO2 andmed
Sellel alal esitatakse reaalajalised SpO2 andmed. Andmed esitatakse numbriliselt ja sellise suurusega, et neid
saab kergesti lugeda ka kaugemalt. Nagu ka standardsel kuval, esitatakse vaid need näitajad, mis on mõõdetud
parajasti seadmega ühendatud anduriga. Üksikasju kuvatavate SpO2 andmete kohta lugege osast 6. peatükk,
Pulssoksümeetria Capnostream™20p monitoriga lk 57.
Kui ületatakse SpO2 häirepiir, vallandab seade häire: vastavad numbrid vilguvad, numbrid kuvatakse punase või
kollase taustaga (sõltuvalt sellest, kas tegemist on kiireloomulise või hoiatava häirega) ning kuva päisealal
kuvatakse teade.
A/hr ja ODI andmed
Sellel alal esitatakse A/hr ja ODI väärtused (kui see funktsioon on olemas).
Lisateavet A/hr ja ODI kohta lugege osast Apnoede arv tunnis ja hapniku desaturatsiooni indeks lk 65.
Kui apnoede arv mis tahes ühes tunnis viimase 12 tunni jooksul ületab seadistatud väärtuse, kuvatakse ekraanil
visuaalne hoiatus tärnina, mis ilmub A/hr väärtuse juurde ja teavitab kasutajat, et tuleks vaadata A/hr ja O2
desaturatsiooni kuva. A/hr ja O2 desaturatsiooni kuva juurde pääseb menüünupuga REPORTS (Aruanded).
Lisateavet A/hr visuaalse häire kohta lugege osast A/hr visuaalne hoiatus lk 66.
Reaalajalised IPI andmed trendi graafilise kuvamisega
Sellel alal esitatakse numbriliselt IPI reaalajaline väärtus, mis võtab kokku neli näitajat (etCO2, RR, SpO2, PR),
et anda kiire ülevaade patsiendi hingamise seisundist. Numbrilise väärtuse all olev IPI trendi graafik näitab selle
väärtuse trendi valitud ajaperioodi jooksul.
IPI trendi graafikul näitavad punased ja kollased horisontaaljooned vastavalt kehtivaid kiireloomulise häire ja
hoiatava häire piire.
Lisateavet selle näitaja kohta lugege osast 7. peatükk, Integrated Pulmonary Index™ lk 63.
Kui ületatakse IPI häirepiir, vallandab seade häire: vastavad numbrid vilguvad, numbrid kuvatakse punase või
kollase taustaga (sõltuvalt sellest, kas tegemist on suure tähtsusega [kiireloomulise] või hoiatava häirega) ning
kuva päisealal kuvatakse teade.

Monitori seiskamine
Patsiendi jälgimise lõpetamisel tuleb monitor seisata järgmiselt.
1. Eemaldage patsiendilt FilterLine™ ja SpO2-andur.
2. Monitori väljalülitamiseks vajutage selle esiküljel olevat SISSE/VÄLJA nuppu.
3. Kui monitor on ühendatud vooluvõrguga vahelduvvooluadapteri kaudu, võib selle nüüd vooluvõrgust
lahutada. Monitori laadimise jätkamiseks mõõtmiste mittetegemise perioodil tuleb see jätta vooluvõrguga
ühendatuks. Monitor jätkab sisemise aku laadimist isegi väljalülitatud olekus.
Ettevaatust!

Kasutage monitori väljalülitamiseks alati nuppu ON/OFF (sisse/välja). Monitori
väljalülitamiseks ärge eemaldage akut ega lahutage seda vooluvõrgust. Kui monitori
väljalülitamiseks eemaldatakse aku ja lahutatakse see vooluvõrgust, võivad
seadistusandmed kaotsi minna.

Ekraanil liikumine
Ekraanil saab valikuid teha ja väärtusi seadistada juhtnupuga. Juhtnupp töötab sarnaselt tavalisele arvutihiirele.
Seda kasutatakse ka klaviatuurina tähtede ja numbrite sisestamiseks.
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Kuupäeva, kellaaja, keele ja muude valikute seadistamine

 EKRAANIL LIIKUMISEKS TOIMIGE JÄRGMISELT.
1. Pöörake juhtnuppu paremale või vasakule, et liikuda ekraanil järgmise ala juurde, mis tõstetakse esile sinise
raamiga.
2. Valiku tegemiseks vajutage juhtnuppu, kuni see klõpsatab.
 TÄHTEDE JA NUMBRITE SISESTAMISEKS TOIMIGE JÄRGMISELT.
1. Andmete sisestamiseks tärkidena pöörake juhtnuppu ekraanil liikumiseks ja seejärel klõpsake ekraanil
sisendandmete plokil.
Andmeploki sisu kustutatakse ja esimese märgi asemele ilmub väike kollase taustaga kast. Selles kastis on
must täht A.
2. Juhtnupu pööramisel paremale või vasakule kuvatakse kogu tähestik ja numbrid 0–9, tagasilükke sümbol ←,
tühik ning sisestussümbol .
3. Kui kuvatakse soovitud märk, vajutage juhtnuppu, kuni see klõpsatab. Sisestatud märk kuvatakse tavalise
värviga (valge) ja kollane kast liigub järgmise märgi kohale.
4. Pöörake jälle juhtnuppu, et alustada uue märgi valimist.
5. Tärkide sisestamise lõpetamiseks vajutage viimase tähe või sümboli sisestamise järel juhtnuppu kaks korda.
 SÄTETE MUUTMISEKS TOIMIGE JÄRGMISELT.
1. Kui olete kuval, kus saab sätteid muuta, pöörake juhtnuppu, kuni soovitud säte on sinise raamiga esile
tõstetud.
2. Sätte valimiseks vajutage juhtnuppu, kuni see klõpsatab.
3. Pöörake juhtnuppu, kuni kuvatakse soovitud uus säte.
4. Sätte seadistamiseks vajutage juhtnuppu, kuni see klõpsatab.
5. Jätkake sätete valimist või pöörake juhtnuppu, et valida nupp BACK (Tagasi) või HOME (Põhikuva).
Konfiguratsiooni muutmine
Enamikul valikukuvadel jõustuvad ühe või enama süsteeminäitaja muutmisel uued sätted alles siis, kui lahkute
kuvalt nupuga HOME (Põhikuva) või BACK (Tagasi). Kui lahkute valikukuvalt mõne ekraani all oleva
esipaneeli nupu vajutamisega või ootate üle ühe minuti ning kuva aegub ja lähtestub, siis muudetud sätteid ei
salvestata.

Kuupäeva, kellaaja, keele ja muude valikute seadistamine
Monitori esmakordsel sisselülitamisel vaadake päise ülemist vasakut nurka, et kontrollida kuupäeva ja kellaaja
õigsust.
 KUUPÄEVA, KELLAAJA, KEELE VÕI MUUDE VALIKUTE MUUTMISEKS TOIMIGE JÄRGMISELT.
1. Valige juhtnupu abil põhikuva menüüribalt nupp SYSTEM (Süsteem).
2. Kuupäeva ja kellaaja seadistamiseks valige ning muutke juhtnupuga igat sätet.
3. Kuvatava keele seadistamiseks muutke keelt juhtnupuga.
4. Uued sätted (sealhulgas keel) jäävad jõusse kuni monitori väljalülitamiseni. Kuvatava keele ja muude sätete
püsiva muutmise kohta lugege osast Asutuse vaikesätete muutmine lk 124.
5. Mõne muu loetletud näitaja muutmiseks valige soovitud suvand ja seejärel menüünupp HOME (Põhikuva)
põhikuvale naasmiseks.
6. Kui A/hr ja ODI ei ole saadaval, siis seda valikut sellel kuval ei esitata.
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Kuva aegumine

Joonis 15. Süsteemi seadistuskuva

Kuva aegumine
Kuva aegumine
Kõik seadistus- ja süsteemikuvad aeguvad, kui 60 sekundi jooksul juhtnuppu ei kasutata, ja ekraan naaseb
põhikuva juurde.
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Capnostream™20p: kasutamise kontrollnimekiri
Capnostream™20p monitori kiireks ja sujuvaks paigaldamiseks ning kasutamiseks järgige alltoodud juhiseid.
 1.

Pakkige monitor lahti.

•
•
•
 2.

•
•
•
•

Ühendage toitejuhe vooluvõrku.
Süttib monitori esiküljel olev oranž võrgutoite märgutuli.
Vajutage monitori sisselülitamiseks esipaneelil olevat nuppu ON/OFF (sisse/välja)
Süttib roheline sisselülitamise märgutuli, mis näitab, et monitor on sisse lülitatud.

.

Pange tähele, et monitori töötamise ajal peavad põlema nii oranž võrgutoite märgutuli kui
ka roheline sisselülitamise märgutuli.
Kontrollige, et kuvatav kuupäev ja kellaaeg oleksid õige.
Valige juhtnupu abil menüüribalt nupp SYSTEM (Süsteem).
Soovi korral muutke sellel kuval olevaid sätteid, sh kuupäeva ja kellaaega.
Valige juhtnupu abil põhikuva menüüribalt funktsioon PATIENT TYPE (Patsiendi tüüp).
Valige vajaduse järgi ADULT (Täiskasvanu), PEDIATRIC (Laps) (vanuse järgi) või
INFANT/NEONATAL (Väikelaps/vastsündinu).

Ühendage FilterLine™.

•
•

 7.

Ühendage toitejuhe monitori tagaküljel olevasse võrgutoite pessa. Pange juhtme ümber
toitejuhtme tõmbetõkis ja pingutage seda, et toitejuhe kogemata monitori küljest lahti ei
tuleks.

Valige patsiendi tüüp ja režiim.

•
•
 6.

Paigaldamise juhiseid lugege osast Akupaki paigaldamine lk 23.

Muutke kuupäeva, kellaaega või keelt.

•
•
•
 5.

Veenduge, et printeris on paberit.

Lülitage monitor sisse.

•

 4.

Veenduge, et on olemas kõik lisatud pakkelehel loetletud osad.

Paigaldage akupakk.

•
 3.

Eemaldage Capnostream™20p monitor ja tarvikud karbist.

Lükake FilterLine™-i sisendpordi kate lahti ja ühendage sobiv FilterLine™.
Ühendage FilterLine™ patsiendiga, nagu kirjeldatakse FilterLine™-i kasutusjuhistes.
Proovivõtutoru liitmik tuleb keerata päripäeva monitori CO2-porti, kuni seda ei saa enam
rohkem pöörata, et tagada kindel ühendus monitoriga. See aitab vältida gaasilekkeid
ühenduskohas mõõtmise ajal ja tagada mõõtmistulemuste täpsuse.

Ühendage SpO2-andur.

•
•

Ühendage SpO2 pikendusjuhe kindlalt monitori SpO2-anduri porti ja seejärel ühendage
pikendusjuhtmega sobiv SpO2-andur.
Ühendage SpO2-andur selle kasutusjuhiste järgi patsiendiga.

 8.

Pärast ühe või mõlema anduri ühendamist monitoriga on see kasutusvalmis.

 9.

Kontrollige häirepiire.

•
•

Kontrollige häirepiiride vaikeväärtusi ja vajaduse korral tehke asutuse vaikesätetes
püsivaid muudatusi.
Üksikasju häirete kohta lugege osast Häired ja teated lk 68.
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 10. Avage patsiendijuhtum.

•
•

Patsiendiandmete salvestamiseks on soovitatav avada patsiendijuhtum, et andmeid oleks
kerge jälgida ja välja otsida. Patsiendijuhtumi avamine on vajalik tabelivormis
juhtumiaruande salvestamiseks.
Juhiseid lugege osast Patsiendijuhtumite ja patsiendi ID kasutamine lk 44.

 11. Printige patsiendiandmed.

•
•

Valige soovitud tüüpi patsiendiaruanne ja vajutage kuval olevat nuppu PRINT
(Printimine).
Üksikasju lugege osast 11. peatükk, Aruanded lk 91.

 12. Seadistage õekutse funktsioon (võimaluse korral; õekutse ühenduse tarvikud tuleb osta eraldi).

•
•
•

Ühendage õekutse juhe monitori tagaküljel olevasse õekutse pessa ja ühendage juhtme
teine ots asutuse süsteemiga vastavalt asutuse nõuetele. Veenduge, et kõik juhtmed on
ühendatud ja ühendused pingutatud.
Lubage monitoris õekutse funktsioon, nagu kirjeldatakse osas Õekutse funktsioon lk 111.
Veenduge, et monitori ja õekutsesüsteemi vaheline side toimib.

 13. Seadistage andmete analoogväljundi funktsioon (võimaluse korral; analoogsüsteemi ühenduse
tarvikud tuleb osta eraldi).

•
•
•

Ühendage Oridioni D/A (digitaalne/analoogne) andmesidekaabel (osa number
PM20ACB) monitori tagaküljele ja kaabli teine ots vajaduse järgi analoogsüsteemiga,
nagu polüsomnograaf. Veenduge, et kõik juhtmed on ühendatud ja ühendused pingutatud.
Seadistage monitoris andmete analoogväljundi funktsioon, nagu kirjeldatakse osas
Analoogandmete väljastamine Capnostream lk 106.
Veenduge, et monitori ja süsteemi vaheline andmeside toimib.

 14. Seadistage Bernoulli süsteemi liides (võimaluse korral; keskne seiresüsteem ja tarvikud tuleb osta
eraldi).

•
•
•
•

Ühendage klientsild monitori tagaküljel olevasse RS-232-porti. Veenduge, et kõik
ühendused on tehtud ja korralikult pingutatud.
Veenduge, et klientsild on ohutult paigaldatud.
Veenduge, et Capnostream™20p monitori, klientsilla ja Bernoulli keskjaama vaheline
side toimib.
Üksikasju lugege osast Kasutamine koos haigla patsiendiandmete süsteemidega lk 114.

 15. Seadistage andmeside USB kaudu (USB-välkmäluseade tuleb osta eraldi).

•
•
•
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Ühendage USB-välkmäluseade monitori tagaküljele.
Valige soovitud tüüpi patsiendiaruanne ja vajutage kuval olevat nuppu Start USB
(Käivita USB).
Üksikasju lugege osast Andmeedastus USB-andmesidepordi kaudu lk 101.
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Capnostream™20p monitori kasutamine
Monitori patsiendi jaoks ettevalmistamine
Patsiendijuhtumite ja patsiendi ID kasutamine
Patsiendi sündmuste sisestamine
Häiresignaali ja pulsi helitugevuse muutmine
Häire viivitus
Evakuatsioonisüsteemi kasutamine
Pumba väljalülitamine aspiratsiooniks või loputamiseks
Demorežiim
Monitori kuvamenüüde viitekaart

Monitori patsiendi jaoks ettevalmistamine
ETTEVAATUST! Kui mõni monitori reaktsioon ei ole piisav, ärge kasutage monitori. Selle asemel pöörduge
kohaliku esindaja poole.
Allpool on toodud juhised monitori patsiendi jaoks ettevalmistamiseks.
 MONITORI PATSIENDI JAOKS ETTEVALMISTAMISEKS TOIMIGE JÄRGMISELT.
1. Monitori sisselülitamiseks vajutage esipaneelil olevat nuppu ON/OFF (sisse/välja)

.

2. Täielikku sisselülitamise protseduuri kirjeldatakse osas Monitori sisselülitamine lk 31.
3. Veenduge, et süttivad nii roheline sisselülitamise märgutuli kui ka oranž võrgutoite märgutuli.
ETTEVAATUST! Kui oranž tuli ei sütti, töötab monitor vaid akutoitel ja lõpetab töö aku tühjenemisel. Lugege
osa Monitori sisselülitamine lk 31.
4. Punane ja kollane häire märgutuli süttivad lühiajaliselt ning valjuhääldi piiksatab.
ETTEVAATUST! Kui punane ja kollane häire märgutuli ei sütti või valjuhääldi ei tee häält, siis ei tohi
monitori kasutada, vaid see tuleb saata hooldusse.
5. Kontrollige, kas kuupäev ja kellaaeg vastavad praegusele kuupäevale ja kellaajale. Kui ei, reguleerige aega
süsteemi kuva kaudu, nagu kirjeldatakse osas Kuupäeva, kellaaja, keele ja muude valikute seadistamine
lk 39.
6. Ühendage monitoriga üks või kaks andurit käesoleva kasutusjuhendi juhiste järgi. Andurite ühendamise
kohta lugege osast FilterLine lk 53 ja osast SpO2-anduri ühendamine monitoriga lk 60.
Pärast ühe või mõlema anduri ühendamist monitoriga on see kasutusvalmis.
Kui FilterLine™ ei ole ühendatud, siis CO2 lainekuju ei esitata ja kuvatakse teade FILTERLINE
DISCONNECTED (FilterLine lahti ühendatud).
Kui SpO2-andur ei ole ühendatud, siis SpO2 lainekuju ei esitata ja kuvatakse teade SpO2 SENSOR
DISCONNECTED (SpO2-andur lahti ühendatud).
Kapnograafia funktsiooni (etCO2) või pulssoksümeetria funktsiooni (SpO2) saab kasutada ilma teist funktsiooni
kasutamata. Kui soovite kasutada vaid üht funktsiooni, siis ühendage AINULT selle funktsiooni andur ja
monitor töötab korralikult.
Märkus. Capnostream™20p monitor on ette nähtud kasutamiseks korraga vaid ühel patsiendil.
Patsiendi tüübi seadistamine
Monitor võimaldab seadistada viit erinevat alltoodud patsiendi tüüpi.
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Infant/Neonatal (Väikelaps/vastsündinu): vastsündinud kuni ühe aasta vanused patsiendid.



Pediatric 1-3 yrs (1–3-aastane laps): patsiendid vanuses üks kuni kolm aastat.



Pediatric 3-6 yrs (3–6-aastane laps): patsiendid vanuses kolm kuni kuus aastat.



Pediatric 6-12 yrs (6–12-aastane laps): patsiendid vanuses kuus kuni kaksteist aastat.



Adult (Täiskasvanu): 12-aastased ja vanemad patsiendid.

Patsiendi tüüp kuvatakse ekraani vasakus ülanurgas. Patsiendi tüübi seadistamine on kohustuslik.
Monitori algne patsiendi vaiketüüp on ADULT (Täiskasvanu). Patsiendi tüübi muutmisel saab vaikeväärtuseks
praegune patsiendi tüüp.
ETTEVAATUST! Hingamise näitajad arvutatakse erinevate patsiendi tüüpide puhul erinevalt. Õige patsiendi
tüübi valimine on seega väga oluline. Vale säte põhjustab vigu patsiendi hingamise
jälgimises ja mõjutab patsiendi IPI väärtust.
 PATSIENDI TÜÜBI MUUTMISEKS TOIMIGE JÄRGMISELT.
1. Kui ekraanil kuvatav patsiendi tüüp on antud patsiendi jaoks õige, siis ei ole vaja patsiendi tüüpi muuta. Kui
soovite seda muuta, siis valige juhtnupu abil põhikuva menüüribalt funktsioon PATIENT TYPE (Patsiendi
tüüp).
2. Pöörake juhtnuppu patsiendi tüübi muutmiseks ja vajutage juhtnuppu muudatuse salvestamiseks. See
muudatus jääb jõusse kuni patsiendi tüübi vahetamiseni.
Monitoril on täiskasvanu/lapse ja väikelapse/vastsündinu jaoks sõltumatud häirepiiride sätted, mida saab
konfigureerida vastava vanuserühma füsioloogia põhjal. Asjakohast teavet lugege osast Häirepiiride muutmine
lk 69.

Patsiendijuhtumite ja patsiendi ID kasutamine
Väga soovitatav on siduda kõik monitoris talletatavad andmed patsiendi ID-ga, mis võimaldab tuvastada nende
päritolu konkreetselt patsiendilt. See võimaldab siduda salvestatud trendiandmed patsiendi ID-ga ja aitab vältida
mitme patsiendi andmete segiajamist ühel trendi väljaprindil või andmete allalaadimisel.
 UUE JUHTUMI ALUSTAMISEKS TOIMIGE JÄRGMISELT.
1. Kui patsient on monitoriga ühendatud, vajutage monitori esipaneelil patsiendi vastuvõtu/väljalaskmise
nuppu
. Ekraanil kuvatakse väli PATIENT ID (Patsiendi ID) ja ID väljale ilmub automaatselt loodud
14-kohaline ID-number:
PATIENT ID

20101209072645

2. See automaatselt loodud ID-number sisaldab juhtumi seansi alguskuupäeva ja -kellaaega (vormingus
AAAAKKPPttmmss, mis näitab seansi alustamise aastat, kuud, päeva, tundi, minutit ja sekundit).
Automaatselt loodud ID-numbri kasutamiseks valige juhtnupu abil nupp START CASE (Alusta juhtumit) ja
klõpsake juhtumi alustamiseks nuppu START CASE.
3. Soovi korral ID-numbri muutmiseks pöörake juhtnuppu, et tõsta väli PATIENT ID (Patsiendi ID) kuval
siniselt esile, ja klõpsake juhtnuppu. Sisestage juhtnupu abil uus tärkidest koosnev patsiendi ID, pöörates ja
vajutades juhtnuppu tähtede ning numbrite valimiseks. Tühiku sisestamiseks pöörake juhtnuppu, kuni tähe
või numbri asemel ilmub tühi nelinurk, ja klõpsake tühiku sisestamiseks. Märkate, et parajasti täidetav koht
on kollaselt esile tõstetud. Patsiendi ID maksimaalne lubatav pikkus on 20 märki. Lõpetamiseks valige
sisestussümbol . Juhiseid tähtede ja numbrite sisestamiseks lugege osast Ekraanil liikumine lk 38.
4. Kui soovite antud patsiendi tüüpi muuta, saab seda teha sellel kuval, kasutades patsiendi tüübi valimiseks ja
muutmiseks juhtnuppu.
5. Valige juhtnupu abil nupp START CASE (Alusta juhtumit).
Märkus. Nupu START CASE (Alusta juhtumit) vajutamisel alustatakse juhtumit ja see nupp muutub
nüüd nupuks STOP CASE (Lõpeta juhtum).
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Patsiendi sündmuste sisestamine
Märkus. Uut juhtumit ei saa alustada enne eelmise juhtumi lõpetamist nupuga STOP CASE (Lõpeta
juhtum).
Märkus. Kui te pole kindel, kas monitor jälgib parajasti juhtumit, klõpsake patsiendi
vastuvõtu/väljalaskmise nuppu
, et avada kuva, millel on nupp START CASE (Alusta
juhtumit). Nupp START CASE (Alusta juhtumit) näitab praegust olekut: kui juhtumit pole
alustatud, on sellel kiri START CASE (Alusta juhtumit), ja alustatud juhtumi korral on sellel kiri
STOP CASE (Lõpeta juhtum).

6. Juhtumi lõpetamiseks pärast patsiendi jälgimise lõppu vajutage patsiendi vastuvõtu/väljalaskmise nuppu
ja seejärel valige nupp STOP CASE (Lõpeta juhtum). Sellega tähistatakse selle patsiendi andmete lõpp.
Juhtumi lõpetamine kustutab trendide mälu ja nupu STOP CASE (Lõpeta juhtum) vajutamisel kuvatakse
hoiatus STOPPING THE CASE WILL ERASE TREND MEMORY; PRESS "STOP CASE" AGAIN
TO CONFIRM (Juhtumi lõpetamine kustutab trendide mälu, kinnitamiseks vajutage uuesti nuppu „Lõpeta
juhtum”). Kui soovite juhtumi- või trendiandmeid edastada või printida, tuleb seda teha enne juhtumi
lõpetamist. Kui te ei soovi juhtumit lõpetada, pöörake lihtsalt juhtnuppu, et eemaldada küsimus ekraanilt ja
jätkata juhtumit. Kui soovite juhtumi lõpetada, klõpsake uuesti juhtnuppu.
7. Kui kasutaja lõpetab jälgimise ja lülitab monitori välja nuppu STOP CASE (Lõpeta juhtum) vajutamata,
siis jätkatakse juhtumit monitori uuesti sisselülitamisel. Kuid kui monitor sellisel juhul uuesti sisse
lülitatakse, kuvatakse hoiatus, et kasutaja peaks enne uue jälgimisseansi alustamist trendiandmed kustutama
ja juhtumi sulgema (patsiendi ID kustutamiseks). Seda kuva kujutab Joonis 34. Trendide mälu teade lk 89.
Medtronic soovitab tungivalt seda teha, et vältida patsiendiandmete segiajamist. Kuid kui kavatsete sama
patsiendi jälgimist jätkata, võite trendi- ja juhtumiandmed säilitada.
Nuppude YES (Jah) ja CONFIRM? (Kinnitada?) klõpsamine kuval, mida kujutab Joonis 34. Trendide mälu
teade lk 89, kustutab trendide mälu ja sulgeb antud juhtumi ning kustutab seega monitorist kõik seda juhtumit
puudutavad andmed.
HOIATUS.

Monitor saab korraga talletada vaid üht juhtumit. Trendide mälu sisaldab vaid praeguse
juhtumi andmeid ja juhtumi lõpetamisel trendide mälu kustutatakse.

Monitor salvestab automaatselt patsiendiandmed ning kõigi sündmuste kuupäeva ja kellaaja sõltumata
patsiendijuhtumi võimaluse kasutamisest või mittekasutamisest. Kuni trendide mälu pole kustutatud, säilitatakse
neid andmeid monitoris, kuni trendide mälu saab täis ja trendiandmete algus kirjutatakse üle uute andmetega.
(Lisateavet trendide mälu mahu kohta lugege osast 10. peatükk, Trendide kasutamine lk 82.) Kuid juhtumi
väljaprintidele lisatakse vaid andmed, mis on salvestatud pärast antud juhtumi alustamist (isegi kui trendide
mälu sisaldab ka praegusele juhtumile eelnevaid andmeid). Samas kuvatavad trendiandmed ja trendide
väljaprindid sisaldavad kõiki trendide mälus olevaid andmeid.

Patsiendi sündmuste sisestamine
Patsiendi ajaloo talletamisel monitoris on sageli kasulik salvestada patsiendi sündmused, mis võivad salvestatud
näite mõjutada. Monitor võimaldab salvestada väga mitmesuguseid patsiendi sündmusi. On kaks valikut:
kiirsündmused ja üksikasjalikud sündmused.
Kui monitor on seadistatud kiirsündmuste salvestamiseks, asetatakse sündmusenupu ( ) vajutamisel trendide
mällu märgis, mis näitab, et nupu vajutamise kuupäeval ja kellaajal toimus sündmus. Kiirsündmuse märgise
näite esitab Tabel 20. Tabelivormis trendikuva näide.
Üksikasjalikud sündmused võimaldavad arstil salvestada rohkem üksikasju. On kolm sündmuste kategooriat:
ravimi manustamine, patsiendi füüsiline aktiivsus ja sekkumised. Neid sündmusi saab märkida monitori mällu,
et kergendada patsiendi ravi jälgimist ning lisada neid trendikuvadele ja andmeväljunditele.
 ÜKSIKASJALIKE SÜNDMUSTE KASUTAMISEKS TOIMIGE JÄRGMISELT.
1. Vajutage monitori esipaneelil olevat sündmusenuppu
.
2. Ekraanil kuvatakse järgmine tabel. Klõpsake juhtnupuga sündmusel.
3. Klõpsake juhtnuppu uuesti, et sündmus salvestada ja naasta põhikuvale HOME.
Portatiivne voodiäärne kapnograaf/pulssoksümeeter
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Häiresignaali ja pulsi helitugevuse muutmine

Alltoodud tabelis on esitatud tehase vaikesätted. Sündmuste nimesid saab muuta asutuse vaikesätete kaudu,
nagu kirjeldatakse osas Asutuse vaikesätete muutmine lk 124.
Tabel 8. Sündmuste märgised

MEDICATION
(Ravim)

PATIENT
(Patsient)

INTERVENED
(Sekkumine)

Fentanyl (Fentanüül)

EATING (Söömine)

OXYGEN (Hapnik)

Versed

DRINKING (Joomine)

SUCTION
(Aspiratsioon)

MIDAZOLAM
(Midasolaam)

COUGHING
(Köhimine)

ADJ AIRWAY
(Hingamistoru
reguleerimine)

Morphine (Morfiin)

AMBULATING
(Kõndimine)

NARCAN

Demerol (Demerool)

CHEST PT (Rindkere
füsioteraapia)

ROMAZICON

Propofol (Propofool)

TURNED (Pööramine)

NEB TX
(Nebulisaatorravi)

SURFACTANT
(Pindaktiivne aine)

SNORING
(Norskamine)

STIMULATED
(Stimulatsioon)

Other (Muu)

OTHER (Muu)

CO2 insuffl* (CO2
insufleerimine)
ABG (Arteriaalsed
veregaasid)
OTHER (Muu)

* CO2 insufleerimine
Kui monitor on seadistatud üksikasjalike sündmuste salvestamiseks, kuid te ei soovi kindla sündmuse nime
tähistada, salvestatakse sündmusenupu
kaks korda vajutamisel tähistamata sündmus sarnaselt kiirsündmuse
märgisele. See on kasulik, kui üksikasjade tähistamiseks ei ole aega.

Häiresignaali ja pulsi helitugevuse muutmine
Patsiendi häiresignaali ja pulsitooni helitugevust saab suurendada või vähendada. Pulsitooni saab ka SpO2
menüü kaudu välja lülitada. Vaikimisi on pulsitoon välja lülitatud.
Häiresignaali helitugevus
 HÄIRESIGNAALI HELITUGEVUSE SUURENDAMISEKS VÕI VÄHENDAMISEKS TOIMIGE JÄRGMISELT.
1. Valige juhtnupu abil valjuhääldi ikoon menüüriba paremal küljel.
Valjuhääldi
helitugevuse
ikoon
Joonis 16. Menüüriba

2. Häiresignaali helitugevuse regulaatori valimiseks klõpsake juhtnuppu üks kord.
3. Pöörake juhtnuppu helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks. Juhtnupu pööramisel esitatakse valitud
helitugevusega signaal. Uue helitugevuse seadistamiseks klõpsake juhtnuppu kaks korda.

Joonis 17. Häiresignaali helitugevuse valimine
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Häire viivitus
Märkus. Häiresignaali helitugevust ei saa häiresignaali helitugevuse regulaatori kaudu nulli viia. Helilist
häiresignaali saab keelata ainult asutuse vaikesätete kaudu.

Pulsitooni helitugevus
Monitori saab seadistada tähistama igat pulsilööki kuuldava piiksatusega. Tehasest tarnimisel on monitori
pulsitoon välja lülitatud.
Pulsitooni saab ka SpO2 menüü kaudu välja lülitada. Vaikimisi on pulsitoon välja lülitatud.
Pulsitooni helitugevuse seadistamine
Pulsitooni helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks valige juhtnupu abil valjuhääldi ikoon ja klõpsake
kaks korda pulsitooni helitugevuse sätte valimiseks.

Joonis 18. Pulsitooni helitugevuse valimine

Pulsitooni helitugevuse saab nulli viia.
Pulsitooni sisse-/väljalülitamine
 PULSITOONI SISSELÜLITAMISEKS TOIMIGE JÄRGMISELT.
1. Valige juhtnupu abil kuval SpO2 ala. Klõpsake juhtnuppu, et avada SpO2 seadistuskuva.
2. Pöörake juhtnuppu, et tõsta esile säte PULSE TONE (Pulsitoon), klõpsake juhtnuppu selle sätte valimiseks,
pöörake juhtnuppu üks kord sätte SISSE lülitamiseks ja vajutage juhtnuppu uuesti valiku sisestamiseks.
3. Nüüd saadab igat pulsilööki üks piiksatus. Pulsitooni väljalülitamiseks korrake protseduuri ja lülitage säte
PULSE TONE (Pulsitoon) välja.
Häiresignaali helitugevuse vaikesätted
Häiresignaali helitugevuse asutuse vaikesätteks saab seada ühe kolmest alltoodud valikust kuval Institutional
Defaults>Monitor (Asutuse vaikesätted > Monitor). Need valikud määravad helilise häiresignaali helitugevuse
seadme sisselülitamisel. Lisateavet asutuse vaikesätete kohta lugege osast Asutuse vaikesätted lk 124.
Tabel 9. Helilise häiresignaali helitugevus

Helilise häiresignaali helitugevuse
säte

Kirjeldus

Maximum (Maksimaalne)

Helilise häiresignaali helitugevus lülitub seadme sisselülitamisel
maksimaalsele tasemele sõltumata varasematest sätetest.

Last Setting (Viimane säte)

Helilise häiresignaali helitugevus jääb seadmes viimati seadistatud
tasemele isegi pärast seadme välja- ja seejärel sisselülitamist.

Audio Off (Heli väljas)

Heliline häiresignaal on välja lülitatud.

ETTEVAATUST! Säte „Audio off” (Heli väljas) (mis vaigistab häiresignaali püsivalt) tuleks asutuse
vaikesätetes valida vaid siis, kui hooldaja jälgib patsienti ka muul viisil, et vältida häirete
mittemärkamist.

Häire viivitus
Seadistada saab häire viivituse (paljude häirete korral). Lisateavet vt osast Häire viivitus lk 71.
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Evakuatsioonisüsteemi kasutamine

Evakuatsioonisüsteemi kasutamine
Kui patsiendile manustatakse anesteetilisi gaase, võib monitoriga ühendada evakuatsioonisüsteemi. Gaasi
väljalaskeava on kidadega liitmik, mis on ette nähtud 3/32-tollise siseläbimõõduga voolikule. Ühendage
evakuatsioonisüsteem sobiva vooliku kaudu gaasi väljalaskeavaga, mis paikneb FilterLine™-i ja SpO2 pordi
vahel, nagu näitab Joonis 19 allpool.
Gaasiproovide kõrvaldamine peab toimuma standardsete töömeetoditega või gaaside kõrvaldamist puudutavate
kohalike eeskirjade järgi.

Evakuatsioonisüsteemi ühenduskoht

Joonis 19. Evakuatsioonisüsteemi ühenduskoht

Pumba väljalülitamine aspiratsiooniks või loputamiseks
Kasutage aspiratsiooni või loputamise ajal režiimi Pump Off (Väljalülitatud pump). Režiimis Pump Off
(Väljalülitatud pump) on pump seisatud, et kaitsta monitori vedelike sissetõmbamise eest, mis võib põhjustada
rikkeid.
Väljalülitatud pumba režiimis lülitatakse CO2-mooduli pump määratud ajaks välja (OFF), et vältida vedelike
tungimist monitori.
HOIATUS.

Kui seade kuvab teate FILTERLINE BLOCKAGE (FilterLine’i ummistus), vahetage
FilterLine™ välja.

 PUMBA REŽIIMI MUUTMISEKS TOIMIGE JÄRGMISELT.
1. Enne loputamist või aspiratsiooni vajutage monitori esiküljel olevat nuppu Pump Off (Väljalülitatud pump)
.
CO2-mooduli pump lülitub välja, algab aja mahalugemine ja kuvatakse kuva Pump Off (Väljalülitatud
pump). Aja mahalugemise taimer kuvatakse CO2 lainekuju ajal.
Märkus. Kui pump on välja lülitatud, siis CO2 ei jälgita ning hingamise lainekuju, etCO2, FiCO2 või
hingamissageduse numbrilisi väärtusi ei kuvata. SpO2 ja pulsisageduse jälgimine jätkub.

2. Režiimi Pump Off (Väljalülitatud pump) lõpetamiseks vajutage uuesti nuppu Pump Off (Väljalülitatud
pump).
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Demorežiim

3. Režiimi Pump Off (Väljalülitatud pump) saab pikendada, valides juhtnupuga menüüvaliku EXTEND
TIMER (Pikenda taimerit).
Kui monitor on režiimis Pump Off (Väljalülitatud pump), kuvatakse ekraani ülaosas teatealal taimer, mis näitab
tundide ja minutite koguarvu, mille jooksul CO2 jälgimine on olnud välja lülitatud.
Kui taimer lõpuni jõuab või kui väljute režiimist Pump Off (Väljalülitatud pump) käsitsi nupu Pump Off
(Väljalülitatud pump) abil, lülitub pump sisse ja CO2 jälgimist jätkatakse. Monitor naaseb automaatselt
põhikuvale.
Märkus. Nupp Pump Off (Väljalülitatud pump) ei toimi graafilistel ja tabelivormis trendikuvadel
kerimisel.

Demorežiim
Capnostream™20p monitor võimaldab vaadata varem salvestatud standardandmeid, et kuvada näide monitori
väljanägemisest standardsetes mõõtmistingimustes. Demorežiim võimaldab arstidel ja tehnikutel aru saada,
mida ekraanil patsientide jälgimise ajal kuvatakse, ning seda saab kasutada väljaõppeks enne tegelike
patsientide ühendamist monitoriga.
 DEMOREŽIIMI KASUTAMISEKS TOIMIGE JÄRGMISELT.
1. Demorežiimi avamiseks klõpsake ekaani alumises osas menüüribal nuppu SYSTEM (Süsteem) ja seejärel
SERVICE (Hooldus). Sisestage hooldusparool (lugege osa Asutuse vaikesätete muutmine lk 124), et avada
hoolduskuva.
2. Klõpsake hoolduskuva menüüribal nuppu DEMO MODE (Demorežiim). Monitor läheb demorežiimi ning
kuvab varem salvestatud CO2 ja SpO2 andmed. Demorežiimis tööd näitab päisel kuvatav teade DEMO
MODE (Demorežiim) oranžil vilkuval taustal. Samuti kuvatakse teade DEMO MODE - PRERECORDED
DATA (Demorežiim - varem salvestatud andmed). Kui seade on demorežiimis, ei saa kasutaja kasutada
hooldus- ega kalibratsiooni kontrollimise funktsioone.
3. Demorežiimist väljumiseks tuleb monitor esiküljel olevast SISSE/VÄLJA nupust välja lülitada. Monitori
uuesti sisselülitamisel naaseb see tavalisse tööolekusse.

Monitori kuvamenüüde viitekaart
Alltoodud kaardil on kujutatud menüüde vooskeem Capnostream™20p erinevatel kuvadel liikumiseks.
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Monitori kuvamenüüde viitekaart

TREND
SYSTEM
PATIENT TYPE
ALARMS
REPORTS

(Täiskasvanud)

PRINT

(Pediaatriline/väikela
ps/vastsündinu)

ZOOM IPI

(kui IPI on lubatud)

Joonis 20. Kuvamenüüde viitekaart A/hr ja ODI olemasolu korral
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Monitori kuvamenüüde viitekaart

TREND
SYSTEM
PATIENT TYPE
ALARMS
PRINT
ZOOM IPI

(kui IPI on lubatud)

Joonis 21. Kuvamenüüde viitekaart A/hr ja ODI puudumise korral
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Microstream™-i EtCO2 kulutarvikud

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

5. peatükk

Kapnograafia Capnostream™20p monitoriga
Microstream™-i EtCO2 kulutarvikud
FilterLine
Capnostream™20p monitori kuvatavad CO2 andmed
Reguleeritavad CO2 näitajad
CO2 jälgimine MRT-uuringu ajal

Microstream™-i EtCO2 kulutarvikud
HOIATUS.

Lõdvad või kahjustunud ühendused võivad ventilatsiooni segada või põhjustada vigu
hingamisgaaside mõõtmisel. Ühendage kõik osad kindlalt ja kontrollige ühendusi lekete
suhtes standardsete kliiniliste meetoditega.

HOIATUS.

Kui FilterLine™-i tungib liiga palju niiskust (st ümbritsevast keskkonnast või ebatavaliselt
niiske õhu hingamisel), kuvatakse Capnostream™20p teatealal teade Clearing FilterLine
(FilterLine’i puhastamine). Kui FilterLine™-i ei saa puhastada, kuvatakse põhikuval CO2
lainekuju alal ja Capnostream™20p teatealal teade FilterLine Blockage (FilterLine’i
ummistus). (Kui lainekuju ala ei ole, kuvatakse teade vaid teatealal.) Teate FilterLine
Blockage (FilterLine’i ummistus) ilmumisel vahetage FilterLine™ välja.

HOIATUS.

Kokkupuutel laseri, elektrokirurgiliste seadmete (ESU) või suure kuumusega võib
FilterLine™ O2 manulusel süttida. Pea- ja kaelaprotseduuridel, mille käigus kasutatakse
laserit, elektrokirurgilisi seadmeid või suurt kuumust, olge ettevaatlik, et vältida
FilterLine™-i või ümbritsevate kirurgiliste kattelinade süttimist.

ETTEVAATUST! Enne kasutamist lugege hoolikalt Microstream™-i etCO2 kulutarvikute kasutusjuhiseid.
ETTEVAATUST! Monitori korraliku töötamise tagamiseks kasutage ainult Microstream™-i etCO2
kulutarvikuid.
ETTEVAATUST! Microstream™-i EtCO2 kulutarvikud on ette nähtud kasutamiseks ühel patsiendil ja neid ei
tohi ümber töödelda. Ärge püüdke FilterLine™-i puhastada, desinfitseerida ega läbi
puhuda, sest see võib monitori kahjustada.
ETTEVAATUST! Kõrvaldage Microstream™-i etCO2 kulutarvikud standardsete töömeetoditega või saastunud
meditsiinijäätmete kõrvaldamist puudutavate kohalike eeskirjade järgi.
ETTEVAATUST! Kapnograafia abil jälgimisel sedatsiooni ajal pidage meeles, et sedatsioon võib põhjustada
hüpoventilatsiooni ja CO2 lainekuju moondumist või kadumist. Lainekuju sumbumine või
kadumine näitab, et patsiendi hingetoru seisundit tuleb hinnata.
ETTEVAATUST! Patsientide jälgimisel ülaendoskoopia abil võib endoskoobi asendist tingitud suukaudse
hingamistee blokeerumine põhjustada madalate näitude ja ümarate lainekujude perioode.
Olukord ilmneb rohkem kõrgete hapniku manustamistasemetega.
ETTEVAATUST! Kui CO2 jälgimise ajal tehakse CO2 insufleerimine, tõusevad etCO2 väärtused vastavalt
märkimisväärselt ja see võib põhjustada seadme häireid ning ebanormaalselt kõrgeid
lainekujusid, kuni CO2 patsiendist evakueeritakse.
Märkus. Proovivõtutoru ühendamisel monitoriga sisestage proovivõtutoru liitmik päripäeva monitori
CO2-porti, kuni seda ei saa enam rohkem pöörata, et tagada kindel ühendus monitoriga. See
aitab vältida gaasilekkeid ühenduskohas mõõtmise ajal ja tagada mõõtmistulemuste täpsuse.
Märkus. CO2 proovivõtutoru ühendamise järel veenduge, et monitori ekraanil kuvatakse CO 2
väärtused.
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FilterLine™-i ühendamine
Märkus. Monitoriga kasutatavatel CO2 proovivõtutorudele on märgitud hapniku ülapiir, mida võib
proovivõtutoru kaudu manustada. Proovivõtutorul märgitud hapnikutasemest kõrgemal võivad
CO2 näidud väheneda, mille tulemus on väiksemad CO2 väärtused.

Põhiprintsiibid
Microstream™-i etCO2 kulutarvikute valimisel tuleb arvesse võtta järgmist:

•
•
•
•
•

kas patsient on intubeeritud või mitteintubeeritud,
kas patsiendil kasutatakse mehaanilist ventilatsiooni,
kasutusaeg,
patsiendi suurus ja kehamass,
kas patsient hingab nina, suu või vaheldumisi suu ja nina kaudu.

Lisateabe saamiseks pöörduge kohaliku esindaja poole.
Valige sobiv FilterLine™ ja ühendage see enne monitoriga ning seejärel patsiendi hingamistoruga. Õigesti
ühendamise tagamiseks lugege hoolikalt Microstream™-i etCO2 kulutarvikute kasutusjuhiseid.
Microstream™-i EtCO2 kulutarvikud
Microstream™-i etCO2 kulutarvikute loetelu on esitatud osas Microstream™-i EtCO2 kulutarvikud lk 142.
Märkus. Smart-tooted on ette nähtud oraalseks ja nasaalseks proovivõtuks.
H-tooted on ette nähtud pikaajaliseks kasutamiseks.
Märkus. Selles kasutusjuhendis kasutatud üldine termin FilterLine™ on samaväärne mis tahes
Microstream™-i etCO2 kulutarvikuga.
Märkus. Loetletud tooted on saadaval ka muu suurusega patsientidele ette nähtud versioonidena.

Loetelus kirjeldatakse põhilisi saadaolevaid tooteid. Lisateavet Microstream™ FilterLine™-ide või nende
toodete muude suuruste ja pakendamisvõimaluste kohta leiate veebisaidilt
http://www.covidien.com/rms/brands/microstream.

FilterLine™-i ühendamine
Enne patsiendi kapnograafilist jälgimist tuleb monitori ja patsiendiga ühendada sobiv FilterLine™.
 ÜHENDAMISEKS TOIMIGE JÄRGMISELT.
1. Lükake FilterLine™-i sisendpordi kate lahti ja ühendage sobiv FilterLine™. Keerake
FilterLine™-i liitmik päripäeva monitori külge, kuni seda ei saa enam rohkem pöörata.
2. Ühendage FilterLine™ patsiendiga, nagu kirjeldatakse FilterLine™-i kasutusjuhistes.
Kui FilterLine™ on ühendatud, hakkab monitor kohe hingetõmbeid otsima, kuid ei näita hingetõmmete
puudumise olekut enne ühegi tõelise hingetõmbe toimumist.
Märkus. Kui Capnostream™20p monitor jäetakse 30 minutiks või kauemaks tööle FilterLine™-i
ühendamata, läheb Capnostream™20p monitori CO2 funktsioon automaatselt ooterežiimi.
Sellisel juhul läheb monitori CO2 jälgimise funktsioon automaatselt ooterežiimi ja lähtestub
FilterLine™-i ühendamisel. See lähtestumine võtab tavaliselt 30 sekundit, kuid võib võtta kuni
180 sekundit.

Capnostream™20p monitori kuvatavad CO2 andmed
Capnostream™20p monitori põhikuval esitatakse reaalajalised CO2 andmed. Kuvatavad andmed hõlmavad
järgmist:
 Reaalajalised etCO2 ja FiCO2 väärtused koos valitud ühikuga (kasutatavate ühikute kohta lugege osast
Capnostream™20p monitori kuvatavad CO2 andmed lk 53),
 Reaalajalised FiCO2 väärtused koos valitud ühikuga (kasutatavate ühikute kohta lugege osast
Reguleeritavad CO2 näitajad lk 55),
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Capnostream™20p monitori kuvatavad CO2 andmed

 hingamissagedus (RR) hingetõmmete arvuna minutis,
 CO2 lainekuju.

EtCO2, FiCO2
hingamissageduse
väärtused.

CO2 lainekuju.

Joonis 22. CO2 andmed Capnostream™20p monitoril

Lisaks võib monitor kuvada CO2 andmed trendina, esitades kellaaja, kuupäeva, etCO2, RR-i, häired, sündmused
ja märgise CASE START (Juhtumi algus). Lisateavet trendikuva kohta lugege osast 11. peatükk, Trendide
kasutamine lk 82.
Kõrge või madala EtCO2 häirepiiri ületamisel hakkavad vastavad numbrid vilkuma, et teavitada
tervishoiutöötajat sellest näitajast.
Paljudele häiretele saab seadistada viivituse, nii et need häired esitatakse vaid siis, kui näitaja ületab häirepiire
teatud arv sekundeid. Seda saab seadistada asutuse vaikesätete kaudu. Lisateavet asutuse vaikesätete kohta
lugege osast Asutuse vaikesätted lk 124.
Numbrilise põhikuva valimisel CO2 lainekuju ei kuvata. Selle asemel esitatakse CO2 andmed suures kirjas, mis
kergendab nende lugemist isegi kaugemalt. Numbrilise põhikuva CO2 ala kujutab Joonis 23. Numbrilise
põhikuva CO2 ala, allpool.
Märkus. Nii vastsündinud kui ka täiskasvanud patsientide puhul on ekraanil kuvatav EtCO2 numbriline
väärtus CO2 maksimaalne väärtus viimase 20 sekundi jooksul, mida värskendatakse kord
sekundis. EtCO2 häire esitamine põhineb ekraanil kuvataval EtCO2 väärtusel.
Märkus. Merepinnast oluliselt kõrgemal võivad EtCO2 väärtused olla väiksemad merepinna kõrgusel
esinevatest väärtustest vastavalt Daltoni osarõhkude seadusele. Monitori kasutamisel
merepinnast oluliselt kõrgemal on soovitatav EtCO2 häire sätteid vastavalt reguleerida.
Märkus. Mõõtmisrežiim korrigeerib CO2 väärtust BTPS-i sätte (kehatemperatuur, rõhk, küllastatus)
järgi, mis eeldab, et alveolaarsed gaasid on veeauruga küllastunud. BTPS peaks olema
patsiendi mõõtmise ajal sisse lülitatud. Muul juhul võib selle CO2 seadistuskuvalt välja
lülitada.

Joonis 23. Numbrilise põhikuva CO2 ala
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Reguleeritavad CO2 näitajad
Capnostream™20p monitor võimaldab reguleerida mõningaid CO2 mõõtmiseks kasutatavaid sätteid patsientide,
asutuse või muude vajaduste järgi. Nende sätete ajutiseks muutmiseks kuni seadme väljalülitamiseni järgige
alltoodud juhiseid. Muudatuste määramise kohta asutuse vaikesäteteks, mis jäävad jõusse isegi pärast monitori
väljalülitamist, lugege osast CO2 näitajad lk 131.
 CO2 SÄTETE MUUTMISEKS TOIMIGE JÄRGMISELT.
1. Viige juhtnupp põhikuval CO2 alasse, nii et see tõstetakse siniselt esile. Klõpsake juhtnuppu.
2. Avaneb CO2 seadistuskuva. Viige juhtnupp näitaja juurde, mida soovite muuta, ja klõpsake selle valimiseks.
Liigutage juhtnuppu soovitud sätte valimiseks ja klõpsake valiku sisestamiseks. Muudetavate sätete loetelu
esitab Tabel 10. Reguleeritavad CO2 näitajad allpool.
3. Viige juhtnupp nupu HOME (Põhikuva) juurde ja klõpsake selle valimiseks. Ekraan naaseb mõne sekundi
pärast põhikuva juurde ka siis, kui antud kuval ei tehta enam lisatoiminguid, kuid kuva sellisel viisil
aegumise ja põhikuvale (HOME) naasmise korral muudatusi ei salvestata.
4. Näitajate muudatused jäävad jõusse kuni seadme väljalülitamiseni.
Tabel 10. Reguleeritavad CO2 näitajad

Näitaja

Valikud

Tehase vaikesäte

BTPS*

On (Sees) / Off (Väljas)

On (Sees)

FiCO2 Display (FiCO2 kuvamine)

On (Sees) / Off (Väljas)

On (Sees)

Pump-Off Timeout (minutes) (Pumba
väljalülitamise ajalõpp (minutites))

5, 10, 15 või 30

15

CO2 Waveform Scale (mmHg) (CO2 lainekuju
skaala (mm Hg))

50, 100, 150, Auto

Auto

EtCO2 Scale for Trend Display (EtCO2 skaala
trendikuva jaoks)

50, 100, 150

50

RR Scale for Trend Display (Hingamissageduse
skaala trendikuva jaoks)

50, 100, 150

50

Sweep Speed** (mm/sec) (Laotuskiirus (mm/s))
[antud patsienditüübi korral]

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

6,3

A/hr Visual Alert Level (Apnea/Hr)
(A/hr visuaalse hoiatuse tase (apnoed/h))
[kui on olemas]

1–99

10

* BTPS tähistab mõõtmisel kasutatavat standardparandust kehatemperatuuri, rõhu ja küllastatuse järgi. BTPS peaks
olema kõigi mõõtmisprotseduuride ajal SEES. Kalibreerimisprotseduuride ajal lülitab seade BTPS-i paranduse
automaatselt välja ja nende protseduuride järel uuesti sisse. Kasutaja ei pea BTPS-i sätet muutma.
** Lautoskiirus on kiirus, mille juures lainekuju lõpetab graafiku ühe tsükli, et katta kogu ekraan ühe korra.
Märkus. Pange tähele, et kui lainekuju skaalat muudetakse CO2 seadistuskuval või asutuse
vaikesätetes kuvatakse CO2 lainekuju, mille ülemised väärtused ületavad skaala ülemist
taset, ebatäielikult, nii et kõrgemad väärtused on ära lõigatud. Seetõttu on lainekuju
vaikeskaala Auto.

CO2 jälgimine MRT-uuringu ajal
HOIATUS.

Ärge kasutage FilterLine™ H komplekti väikelastele/vastsündinutele
magnetresonantstomograafia (MRT) uuringu ajal. FilterLine™ H komplekti
väikelastele/vastsündinutele kasutamine MRT-uuringu ajal võib patsienti vigastada.
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ETTEVAATUST! MRT-uuringu ajal tuleb monitor asetada väljapoole MRT ruumi. Monitori kasutamisel
väljaspool MRT ruumi saab EtCO2 jälgida FilterLine™ XL-i abil, mis suurendab süsteemi
pikkust.
ETTEVAATUST! CO2 proovivõtutoru, mille nimes on H (näitab, et see on ette nähtud kasutamiseks niisutatud
keskkonnas), kasutamine MRT-uuringu ajal võib põhjustada häireid. Soovitatav on
kasutada mitte-H-tüüpi proovivõtutorusid. H-tüüpi proovivõtutorude loetelu vaadake osast
Microstream™-i EtCO2 kulutarvikud lk 142.
EtCO2 mitteinvasiivset jälgimist magnetresonantstomograafia (MRT) uuringu ajal võib teha monitori,
FilterLine™ XL-i ja sobiva CO2 proovivõtutoru abil.
 MONITORI KASUTAMISEKS MRT-UURINGU AJAL TOIMIGE JÄRGMISELT.
1. Paigutage monitor väljapoole MRT ruumi. Ruumi seinas peab olema auk (umbes 10 cm läbimõõduga).
2. Ühendage FilterLine™ XL monitoriga ja viige FilterLine™ XL läbi MRT ruumi seinas oleva augu.
3. Ühendage FilterLine™ XL patsiendiga.
Märkus. FilterLine™ XL-i suurema pikkuse tõttu võivad viivitused olla pikemad ja reaktsioonid seega
aeglasemad.

FilterLine™ XL-i ostmiseks pöörduge kohaliku esindaja poole.
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Capnostream™20p monitori kuvatavad SpO2 andmed
Reguleeritavad SpO2 näitajad
SpO2 häirepiiri teade

Nellcor™-i SpO2-andurid
HOIATUS.

Enne kasutamist lugege hoolikalt anduri kasutusjuhiseid, sealhulgas kõiki hoiatusi,
ettevaatusabinõusid ja juhiseid.

HOIATUS.

Ärge kastke andurit vette, lahustitesse ega puhastusvahenditesse (andur ja liitmikud ei ole
veekindlad). Ärge steriliseerige kiirguse, auru ega etüleenoksiidiga. Korduvkasutatavate
pulssoksümeetria andurite puhastamise juhiseid lugege anduri kasutusjuhistest.

HOIATUS.

Enne SpO2-andurite kasutamist veenduge, et andur on terve. Kahjustatud andureid
(rebenenud, kulunud [kriimustatud] või katmata optilisi osasid, traate või metalli) ei tohi
kasutada. Kahjustatud andurite kasutamine võib patsiendi ohtu seada ja põhjustada
vigastusi. Monitori kaitsmine südamedefibrillaatori tühjenemise toimete vastu sõltub
sobivate SpO2 juhtmete ja andurite kasutamisest, mis on loetletud Tabel 11 lk 58.

HOIATUS.

Kasutage SpO2 mõõtmiseks ainult Nellcor™-i andureid. Muud andurid võivad põhjustada
vigu monitori töös.

HOIATUS.

Ärge kasutage oksümeetriaandureid magnetresonantstomograafia (MRT) uuringu ajal.
Juhtivusvool võib põhjustada põletusi. Andurid võivad mõjutada MRT kujutist ja MRTseade omakorda vähendada oksümeetriliste mõõtmiste täpsust.

HOIATUS.

Pulssoksümeetria anduri vale paigaldamine või kasutamine võib põhjustada koekahjustusi.
Kontrollige anduri paigalduskohta vastavalt kasutusjuhistele. Ärge paigaldage andurit liiga
tugevalt või liigset jõudu rakendades. Ärge mähkige andurit, paigaldage sellele täiendavat
teipi või jätke seda liiga kauaks ühte kohta. Kui anduri all oleval nahal tekib ärritus, muutke
anduri asukohta.

ETTEVAATUST! Ühel patsiendil kasutamiseks mõeldud andureid ja kleepuvaid andureid võib kasutada ainult
ühel patsiendil. Ärge kasutage ühe patsiendi andurit või kleepuvat andurit teisel patsiendil.
Märkus. Selles seadmes kasutatavaid hapnikuandureid (muundureid) võib klassifitseerida pindmiste
seadmetena, mis puutuvad nahaga kokku piiratud aja jooksul. Andurid on läbinud
soovitatavad biosobivuse katsed ja vastavad seega standardi ISO 10993-1 nõuetele.
Märkus. Kuna hemoglobiini valguse neeldumine sõltub lainepikkusest ja kuna LED-ide keskmine
lainepikkus varieerub, peab jälgimissüsteem teadma anduri punase LED keskmist
lainepikkust, et SpO2 täpsemalt mõõta. Jälgimisel valib jälgimissüsteemi tarkvara
koefitsiendid, mis sobivad üksiku anduri punase LED lainepikkusega; nimetatud koefitsiente
kasutatakse seejärel SpO2 määramiseks. Lisaks reguleeritakse anduri LED-de valguse
intensiivsust automaatselt, et kompenseerida koe paksuse erinevused. Need funktsioonid
annavad koos SpO2 funktsiooni automaatse kalibreerimise.

Andmete värskendamise periood, andmete keskmise arvutamine ja signaali töötlemine
OxiMax™ algoritmi signaali täiendav töötlemine laiendab automaatselt SpO2 ja pulsisageduse mõõtmiseks
vajalike andmete hulka sõltuvalt mõõtmistingimustest OxiMax™ algoritm pikendab automaatselt vajalikku
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dünaamilist keskmistamisaega seitsme (7) sekundi võrra halvenenud või keerulistel mõõtmistingimustel, mida
põhjustab madal verevarustus, tehissignaal, ümbritsev valgus, elektrokauter, muud häired, nimetatud tegurite
kombinatsioon, mille tulemus on dünaamilise keskmistamise suurenemine. Kui saadud sünaamiline
keskmistamisaeg on SpO2 puhul pikem kui 20 sekundit, määrab algoritm pulsi otsimise biti, jätkates samas
SpO2 ja pulsisageduse väärtuste värskendamist igal sekundil.
Selliste mõõtmistingimuste laienemisel võib vajalike andmete hulk jätkuvalt suureneda. Kui dünaamiline
keskmistamisaeg on pulsisageduse puhul 40 sekundit ja/või 50 sekundit, on tehnilise häireseisundi tulemus
järgmine: algoritm määrab pulsi aegumise biti ja jälgimissüsteem annab nullküllastatuse, mis näitab puldi kao
seisundit, mis peaks põhjustama helilise häire.
Funktsionaalsed testrid ja patsiendi simulaatorid
Mõningaid kaubanduslikult kättesaadavate funktsionaalsete testrite ja patsiendi simulaatorite mudeleid võib
kasutada Covidien Nellcor™ jälgimissüsteemide, andurite ja kaablite nõuetekohase funktsioneerimise
kinnitamiseks. Vaadake testimisseadme kasutusjuhendit kasutatud testri mudeli spetsiifiliste protseduuride
kohta. Kuigi sellised seadmed võivad olla kasulikud kinnitamisel, et andur, juhtmed ja jälgimissüsteem
funktsioneerivad, ei sobi need vajalike andmete andmiseks, et hinnata süsteemi SpO2 mõõtmiste täpsust
nõuetekohaselt.
SpO2 mõõtmiste täpsuste täielikult hindamiseks on vaja minimaalselt anduri lainepikkuse omaduste
kohandamist ning anduri ja patsiendi koe keerulist optilist koostoimimist. Teada olevad testrid ei hõlma
nimetatud omadusi. SpO2 mõõtmiste täpsust saab hinnata ainult in vivo võrreldes jälgimissüsteemi näite SaO2
mõõtmiste väärtustega, mis saadi samal ajal võetud arteriaalsest verest, kasutades laboratoorsed COoksümeetrit.
Mitmed funktsionaalsed testrid ja patsiendi simulaatorid on mõeldud jälgimissüsteemi prognoositava
kalibreerimiskõvera liideseks ning võivad sobida jälgimissüsteemi ja/või anduritega kasutamiseks. Kõik sellised
seadmed pole aga kohandatud OxiMax™ digitaalse kalibreerimissüsteemiga kasutamiseks. Kuigi see ei mõjuta
simulaatori kasutamist süsteemi funktsionaalsuse kinnitamisel, võivad kuvatud SpO2 mõõtmise väärtused
erineda testimisseadme sätetest. Nõuetekohaselt funktsioneerivate jälgimissüsteemide puhul on nimetatud
erinevus aja jooksul ning jälgimissüsteemilt jälgimissüsteemile korratav testimisseadme toimivuse
spetsifikatsioonides.
Nellcor™-i SpO2-andurite valimine
Anduri valimisel võtke arvesse patsiendi kehamassi ja aktiivsust, verevarustuse piisavust, kasutatavaid anduri
paigalduskohti ning jälgimise oodatavat kestust. Anduri mudelite kokkuvõtte esitab Tabel 11. Nellcor™-i
SpO2-andurid allpool. Lisateabe saamiseks pöörduge kohaliku esindaja poole.
Nellcor™-i pulssoksümeetria andurid hõlmavad valgusdioode (LED-sid), mis kiirgavad punast valgust
lainepikkusel umbes 660 nm ning infrapunakiirgust lainepikkusel umbes 900 nm. Anduri LED kogu optiline
väljundvõimsus on väiksem kui 15 mW. Nimetatud teave võib olla kasulik näiteks fotodünaamilist ravi
teostavatele klinitsistidele.
Tabel 11. Nellcor™-i SpO2-andurid

Hapnikuandur
Hapnikuandur OXIMAX™
(kasutamiseks ühel patsiendil)
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Mudel

Patsiendi
kehamass

MAX-N

< 3 kg või > 40 kg

MAX-I

3 kuni 20 kg

MAX-P

10 kuni 50 kg

MAX-A

> 30 kg

MAX-AL

> 30 kg

MAX-R

> 50 kg

MAX-FAST

> 40 kg
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Hapnikuandur

Mudel

Hapnikuandur OXIMAX™ OxiCliq™
(kasutamiseks ühel patsiendil)

Patsiendi
kehamass

P

10 kuni 50 kg

A

> 30 kg

D-YS

> 1 kg

Kasutamiseks koos Dura-Y anduriga:
kõrvaklamber (korduvkasutatav, mittesteriilne)
Pedi-Check™-i laste pistelise kontrolli
klamber (korduvkasutatav, mittesteriilne)

D-YSE

30 kg

D-YSPD

3 kuni 4 kg

Hapnikuandur OXIMAX™ Oxiband™
(korduvkasutatav ühekordse mittesteriilse
kleeppinnaga)

OXI-A/N

< 3 kg või > 40 kg

OXI-P/I

3 kuni 40 kg

Hapnikuandur OXIMAX™ Durasensor™
(mittesteriilne, korduvkasutatav)

DS-100A

> 40 kg

Nellcor™ Preemie SpO2-andur, mittekleepuv
(kasutamiseks ühel patsiendil)

SC-PR

< 1,5 kg

Nellcor™ Neonatal SpO2-andur, mittekleepuv
(kasutamiseks ühel patsiendil)

SC-NEO

1,5 kuni 5 kg

Nellcor™ Adult SpO2-andur, mittekleepuv
(kasutamiseks ühel patsiendil)

SC-A

> 40 kg

Nellcor™ Adult respiratoorne andur, SpO2,
RR

10068119

> 30 kg

Nellcor™-i painduv SpO2-andur
(mittesteriilne, korduvkasutatav)

FLEXMAX

≥ 20 kg

FLEXMAX-P

≥ 20 kg

Anduri juhe DOC-10

DOC-10

Pole kohaldatav

Anduri juhe OC-3

OC-3

Pole kohaldatav

OXIMAX™

Mitmekohaline hapnikuandur
Y™ (mittesteriilne, korduvkasutatav)

Dura-

Töötingimused
HOIATUS.

Pulssoksümeetria näite ja pulsisignaale võivad mõjutada mõned keskkonnatingimused, vead
anduri paigaldamisel ning patsiendi mõned seisundid.

HOIATUS.

SpO2-anduri vale paigaldamine või sobimatu kasutuskestus võib põhjustada koekahjustusi.
Kontrollige anduri paigalduskohta vastavalt anduri kasutusjuhistele.

HOIATUS.

Kasutage ainult Nellcor™-i heakskiidetud andureid ja pulssoksümeetria juhtmeid. Muud
andurid või oksümeetriajuhtmed võivad põhjustada vigu monitori töös ning suurendada
elektromagnetilist emissiooni või vähendada elektromagnetilist häirekindlust.

Ebaõigeid mõõtmistulemusi võib põhjustada:

•
•
•
•
•
•

anduri vale paigaldamine,
anduri paigaldamine vererõhumanseti, arterikateetri või intravaskulaarse liiniga jäsemele,
ümbritsev valgustus,
patsiendi pikaajaline ja/või ülemäärane liikumine,
intravaskulaarsed värvained või väliselt aplitseeritud värv, näiteks küünelakk või värviline kreem,
anduri paigalduskoha läbipaistmatu materjaliga katmata jätmine eredalt valgustatud ruumis.

Pulsisignaal võib kaduda järgmistel põhjustel:

•
•

andur on paigaldatud liiga tihedalt,
anduriga jäsemel täidetakse vererõhumansett,
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•
•

andurist proksimaalselt esineb arteri ummistus,
halb perifeerne verevarustus.

Puhastage paigalduskohta ja eemaldage sealt kõik ained, näiteks küünelakk. Kontrollige regulaarselt, et andur
on jätkuvalt patsiendil õiges asukohas.
Valige sobiv andur, paigaldage see juhiste järgi ning järgige kõiki anduriga kaasas olevates kasutusjuhistes
esitatud hoiatusi ja ettevaatusabinõusid.
Tugevad valgusallikad, näiteks kirurgilised valgustid (eriti ksenoonlampidega), bilirubiini ravilambid,
luminofoorlambid, infrapuna-soojenduslambid ja otsene päikesevalgus võivad SpO2-anduri tööd segada.
Valgusallikatest põhjustatud häirete vältimiseks veenduge, et andur on paigaldatud õigesti, ja katke anduri
paigalduskoht läbipaistmatu materjaliga.
ETTEVAATUST! Kui eredalt valgustatud ruumis ei kaeta anduri paigalduskohta läbipaistmatu materjaliga,
võivad mõõtmistulemused olla ebatäpsed.
Kui patsiendi liikumine põhjustab probleeme, proovige teha järgmist.
 Veenduge, et andur on õigesti ja kindlalt paigaldatud.
 Paigaldage andur vähem liikuvasse kohta.
 Kasutage kleepuvat andurit, mis talub patsiendi mõningast liikumist.
 Kasutage uut, värske kleepribaga andurit.
Kui tulemusi mõjutab halb verevarustus, kaaluge MAX-R-i anduri kasutamist. See teeb mõõtmised
ninavaheseina eesmisest sõelluuarterist, mida varustab sisemine unearter. Selle anduriga saab teha mõõtmisi ka
siis, kui perifeerne verevarustus on suhteliselt halb.
Näitude täpsus madala verevarustuse puhul (tuvastati IR pulsi modulatsiooni amplituud vahemikus 0,03% kuni
1,5%) valideeriti, kasutades patsiendi simulaatori signaale. SpO2- ja pulsisageduse väärtused varieerusid
jälgimisvahemiku ulatuses nõrga signaali tingimuste vahemikus ning neid võrreldi teada olevate
sisendsignaalide tegeliku küllastatuse ja pulsisagedusega.

SpO2-anduri ühendamine monitoriga
Enne patsiendi pulssoksümeetrilist jälgimist tuleb monitori ja patsiendiga ühendada sobiv SpO2-andur.
 SPO2-ANDURI ÜHENDAMISEKS TOIMIGE JÄRGMISELT.
1. Ühendage SpO2 pikendusjuhe kindlalt monitori SpO2-anduri porti ja seejärel ühendage pikendusjuhtmega
sobiv Nellcor™-i SpO2-andur.
2. Ühendage Nellcor™-i SpO2-andur selle kasutusjuhiste järgi patsiendiga, kasutades Nellcori SpO2-anduri
pikendusjuhet.
3. Kui SpO2-andur ühendatakse pikendusjuhtme ja monitoriga, hakkab monitor kohe pulssi otsima. Kuni anduri
patsiendile asetamiseni kuvatakse teated NO PULSE FOUND (Pulssi ei leitud) ja SpO2 SENSOR NOT
ON PATIENT (SpO2-andur ei paikne patsiendil). See on keskmise tähtsusega häire ja seda saadab iga
kolmekümne sekundi järel kolmekordne piiksatus. Häireteate ja piiksumise vältimiseks võite ühendada
pikendusjuhtme monitoriga, kuid ühendada SpO2-anduri pikendusjuhtmega alles siis, kui on aeg patsient
monitoriga ühendada.

Capnostream™20p monitori kuvatavad SpO2 andmed
Capnostream™20p monitori põhikuval esitatakse reaalajalised SpO2 andmed. Kuvatavad andmed hõlmavad
järgmist.
 SpO2 Numeric (SpO2 numbriline väärtus),
 Pulse Rate (Pulsisagedus)
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 Sat Seconds figure (Sat Secondsi näitaja) (selle funktsiooni selgitust lugege osast SpO2 häired ja
SatSeconds lk 80),
 Plethysmograph (Pletüsmograafia; SpO2 lainekuju),
 Häirenäidik
SpO2,
SpO2 lainekuju riba
(pletüsmograafia)
Häirenäidik
Pulse Rate
(Pulsisagedus)
Sat Seconds

Joonis 24. SpO2 andmed monitoril Capnostream™20p – standardkuva

Standardsel põhikuval, millel IPI on lubatud (standardse põhikuva vaikevälimus), esitatakse pletüsmograafia
(SpO2 lainekuju) rohelise vertikaalribana kuva SpO2 alal (Sat Secondsi väärtusest vasakul). Riba näitab
pulsilööke, tõustes ja langedes koos patsiendi pulsilöökidega. Häirenäidik (kollane siksakiline joon eespool
toodud joonisel) kuvatakse, kui sissetulev signaal on ebapiisav või halvenenud. Kui signaal on piisav, näidikut
ei kuvata.
Kui IPI esitamine põhikuval on keelatud (lugege osa IPI sätted lk 64 ja osa Asutuse vaikesätted lk 124),
on põhikuva SpO2 ala selline, nagu kujutab Joonis 25. SpO2 andmed monitoril Capnostream™20p –
standardkuva keelatud IPI korral allpool. Pletüsmograafiline lainekuju pole normaliseeritud, kasutades
reaalajalist anduri signaali, et peegeldada suhtelist pulsi tugevust.
SpO2 lainekuju
(pletüsmograafia)

SpO2, Sat
Secondsi ja
pulsisageduse
väärtused

Joonis 25. SpO2 andmed monitoril Capnostream™20p – standardkuva keelatud IPI korral

Lisaks võib monitor kuvada SpO2 andmed trendina, esitades kellaaja, kuupäeva, SpO2, pulsisageduse (PR),
häired, sündmused ja juhtumi märgised patsientide eristamiseks. Lisateavet trendikuva kohta lugege osast 11.
peatükk, Trendide kasutamine lk 82.
Kõrge või madala SpO2 häirepiiri ületamisel hakkab vastav näit vilkuma, et teavitada tervishoiutöötajat sellest
näitajast.
Numbrilise põhikuva valimisel SpO2 lainekuju ei kuvata. Selle asemel esitatakse SpO2 andmed suures kirjas,
mis kergendab nende lugemist isegi kaugemalt. Numbrilise põhikuva SpO2 ala kujutab Numbriline põhikuva
lk 37.
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SpO2, Sat
Secondsi ja
pulsisageduse
väärtused

Joonis 26. Numbrilise põhikuva SpO2 ala

Reguleeritavad SpO2 näitajad
Capnostream™20p monitor võimaldab reguleerida mõningaid SpO2 mõõtmiseks kasutatavaid sätteid
patsientide, asutuse või muude vajaduste järgi. Nende sätete ajutiseks muutmiseks kuni seadme väljalülitamiseni
järgige alltoodud juhiseid. Muudatuste määramise kohta asutuse vaikesäteteks, mis jäävad jõusse isegi pärast
monitori väljalülitamist, lugege osast Asutuse vaikesätted lk 124.
 SPO2 SÄTETE MUUTMISEKS TOIMIGE JÄRGMISELT.
1. Viige juhtnupp põhikuval SpO2 alasse, nii et see tõstetakse siniselt esile. Klõpsake juhtnuppu.
2. Avaneb SpO2 seadistuskuva. Viige juhtnupp näitaja juurde, mida soovite muuta, ja klõpsake selle
valimiseks. Liigutage juhtnuppu soovitud sätte valimiseks ja klõpsake valiku sisestamiseks. Muudetavate
sätete loetelu esitab Tabel 12. Reguleeritavad SpO2 parameetrid allpool.
3. Viige juhtnupp nupu HOME (Põhikuva) juurde ja klõpsake selle valimiseks. Ekraan naaseb mõne sekundi
pärast põhikuva juurde ka siis, kui antud kuval ei tehta enam lisatoiminguid.
4. Näitajate muudatused jäävad jõusse kuni seadme väljalülitamiseni.
Tabel 12. Reguleeritavad SpO2 parameetrid

Näitaja

Valikud

Tehase vaikesäte

Pulse Tone (Pulsitoon)

On (Sees) / Off (Väljas)

On (Sees)

Sat Sec (Sat Seconds)

On (Sees) / Off (Väljas)

On (Sees)

SpO2 Scale for Trend Display (SpO2
skaala trendikuva jaoks)

0–100, 50–100

50-100

PR Scale for Trend Display
(Pulsisageduse skaala trendikuva jaoks)

150, 300

150

Sweep Speed** (mm/sec)
(Laotuskiirus (mm/s))
[antud patsienditüübi korral]

3, 6,3, 12,5, 25

25

** Lautoskiirus on kiirus, mille juures lainekuju lõpetab graafiku ühe tsükli, et katta kogu ekraan ühe korra.

SpO2 häirepiiri teade
Kui SpO2 häirepiir on seatud väärtusele alla 85%, kuvatakse päisealal teade „SpO2 LOW ALARM LIMIT: xx”
(Madala SpO2 häirepiir: XX), mis näitab häirepiiri SpO2 LOW (SpO2 madal).
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7. peatükk

Integrated Pulmonary Index™
Sissejuhatus
Hoiatused
IPI kuvamine
IPI sätted

Sissejuhatus
Integrated Pulmonary Index™ (allpool nimetatakse IPI-ks) on numbriline väärtus, mis ühendab neli peamist
Capnostream™20p mõõdetavat näitajat, et anda lihtne ülevaade patsiendi üldisest ventilatoorsest seisundist.
Need ühendatud näitajad on EtCO2, RR, SpO2 ja PR. IPI arvutatakse vaid nende nelja näitaja põhjal ja muid
näitajaid arvesse ei võeta.
IPI arvutamisel kasutatakse nende nelja näitaja hetkeväärtusi ja interaktsioone, põhinedes teadaolevatel
kliinilistel andmetel. Seega annab IPI varakult teada ventilatoorses seisundis esinevast muutusest, mida ei
pruugi näidata ühegi mainitud nelja näitaja hetkeväärtus eraldi. IPI on ette nähtud täiendava teabe andmiseks
patsiendi seisundi kohta, sageli enne seda, kui EtCO2, RR-i, SpO2 või PR-i väärtused jõuavad kliiniliselt
olulisele tasemele.
Eriti kasulik on IPI trendi graafik (esitatakse Capnostream™20p põhikuval), sest see esitab patsiendi
ventilatoorse seisundi trendi ühe kergesti jälgitava graafikuna ja võib seega hoiatada hooldajaid muutustest
patsiendi seisundis. IPI olulisus ei seisne seega ainult absoluutarvulises väärtuses, vaid ka selle seostes
varasemate väärtustega, nii et graafikul saab kuvada patsiendi seisundi üles- või allasuunalise trendi ning
teavitada hooldajat tähelepanu või sekkumise vajadusest.

Joonis 27. IPI trendi graafik

Medtronicult võib saada tehnilist teavet IPI algoritmi üksikasjade kohta.
Et indeksi puhul kasutatakse nii CO2 kui ka SpO2 jälgimisel saadud andmeid, on see kasutatav vaid mõlema
näitaja jälgimise korral.
Indeksi väärtus on 1–10 ja neid väärtusi selgitatakse alltoodud tabelis.
Indeksi väärtus

Patsiendi seisund

10

Normaalne

8-9

Normaalses vahemikus

7

Normaalse vahemiku lähedal, vajab tähelepanu

5-6

Vajab tähelepanu ja võib vajada sekkumist

3-4

Vajab sekkumist

1-2

Vajab kohest sekkumist
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Hoiatused
Märkus. Patsiendi IPI väärtuse tõlgendamine võib erinevates kliinilistes keskkondades olla erinev.
Näiteks spetsiifiliste hingamisraskustega patsiendid (erinevalt normaalse tervisega
patsientidest, keda jälgitakse sedatsiooni või valuravi ajal) võivad vajada madalamat madala
IPI hoiatuse läve, mis arvestab nende vähenenud hingamismahtu.

IPI on kasutatav kõigi kolme lapspatsientide rühma (1–3-aastased, 3–6-aastased ja 6–12-aastased) ning
täiskasvanud patsientide puhul. See ei ole kasutatav vastsündinud/väikelastest patsientide (kuni ühe aasta
vanused patsiendid) puhul ja seetõttu seda vastsündinute/väikelaste kuvadel ei esitata.

Hoiatused
HOIATUS.

Enne patsiendi jälgimise alustamist veenduge, et patsiendi tüüp on õigesti valitud. Vale
patsiendi tüübi valimine võib põhjustada patsiendi IPI andmetes vigu.

HOIATUS.

Kui patsiendi puhul vallandub madala IPI hoiatus, peavad meditsiinitöötajad patsiendi
seisundit kontrollima, et teha kindlaks meditsiinilise ravi vajadus.

IPI kuvamine
IPI esitatakse põhikuval ja on kõigi Capnostream™20p funktsioonide puhul saadaval vaikevalikuna koos
muude patsiendi näitajatega, nagu etCO2 või SpO2. Põhikuval esitatakse nii IPI numbriline väärtus kui ka trendi
graafik.
IPI funktsiooni võib keelata asutuse vaikesätete kuval; lisateavet selle kohta lugege altpoolt. Vastsündinu
mõõtmisrežiimis on IPI funktsioon automaatselt keelatud.

IPI sätted
 IPI SÄTETE MUUTMISEKS TOIMIGE JÄRGMISELT.
1. Klõpsake põhikuva alumises osas menüüribal nuppu SYSTEM (Süsteem).
2. Avaneb süsteemi seadistuskuva. Viige juhtnupp näitaja juurde, mida soovite muuta, ja klõpsake selle
valimiseks. Liigutage juhtnuppu soovitud sätte valimiseks ja klõpsake valiku sisestamiseks. Muudetavate IPI
sätete loetelu esitab Tabel 13. Reguleeritavad IPI sätted, allpool.
3. Viige juhtnupp nupu HOME (Põhikuva) juurde ja klõpsake selle valimiseks. Ekraan naaseb mõne sekundi
pärast põhikuva juurde ka siis, kui antud kuval ei tehta enam lisatoiminguid.
4. Kui IPI hoiatus on keelatud, ei kuvata seda põhikuval ega ühelgi muul kuval. See on häirepiiride kuval
loetletud, kuid tuhm.
5. Näitajate muudatused jäävad jõusse kuni seadme väljalülitamiseni.
Tabel 13. Reguleeritavad IPI sätted

Näitaja

Valikud

Tehase vaikesäte

Home IPI Display (IPI kuvamine
põhikuval)

1 hour (1 tund), 2 hour (2 tundi),
4 hour (4 tundi)

1 tundi

IPI Alert (IPI hoiatus)

Enabled (Lubatud) / Disabled
(Keelatud)

Disabled (Keelatud)

IPI kuvamise ja hoiatuse sätteid saab püsivamalt muuta asutuse vaikesätete kaudu, mida kirjeldatakse osas
Asutuse vaikesätted lk 124. IPI põhikuval kuvamise sätteid saab muuta kuval Asutuse vaikesätted: Trend ja
madala IPI hoiatust (lubatud või keelatud) kuval Asutuse vaikesätted: Monitor. Madala IPI hoiatuse häirepiire
saab muuta kuval Asutuse vaikesätted: Häirepiirid: Täiskasvanu/lapse sätted.
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8. peatükk

Apnoede arv tunnis ja hapniku desaturatsiooni
indeks
Sissejuhatus
Apnoede arv tunnis
Hapniku desaturatsiooni indeks (ODI)
Apnoe ja O2 desaturatsiooni aruanne
Jälgimine A/hr ja ODI funktsiooniga
Nutika A/hr ja ODI kuvamine põhikuval
A/hr ja ODI sätted
A/hr ja ODI demorežiim

Sissejuhatus
Apnoede arvu tunnis (A/hr) ja hapniku desaturatsiooni indeksi (ODI) algoritmid on osa Medtronicu välja
töötatud nutika kapnograafia innovatiivsetest algoritmidest. Nutikas kapnograafia lihtsustab CO2 jälgimist
Microstream™-i võimaldavates toodetes, et suurendada patsiendi ohutust ja parandada kliinilist töövoogu.
A/hr ja ODI ei ole saadaval igal pool. Nende algoritmide lisamiseks oma seadmele kirjutage aadressil
Capnographyinfo@covidien.com.
A/hr ja ODI võimaldavad kergesti kindlaks teha ning kvantifitseerida apnoe ja hapniku desaturatsiooni
sündmusi patsiendi haiglas viibimise ajal.
A/hr ja ODI funktsioon teavitab apnoe ja hapniku desaturatsiooni sündmustest ning arvutab nendega seotud
apnoede arvu tunnis (A/hr) ja hapniku desaturatsiooni indeksi (ODI). A/hr ja ODI funktsioon võimaldab arstil
teha Capnostream™20p abil kindlaks kõrvalekaldeid patsientide hingamises ja vere hapnikuga rikastamises
nende jälgimisel haiglas viibimise ajal. A/hr ja ODI on saadaval vaid täiskasvanud patsientidele (22-aastased ja
vanemad).
A/hr ja ODI kuvatakse reaalajaliselt põhikuval ning kergesti loetaval apnoe ja O2 desaturatsiooni aruande kuval,
mille saab lisada trükitud aruannetele ning mis on saadaval ka USB-välkmäluseadmele eksporditava
failivorminguna.

Apnoede arv tunnis
Apnoe on periood, mille jooksul hingamine peatub või ulatuslikult väheneb. Capnostream™20p monitori
arvutatav ja põhikuval kuvatav apnoede arv tunnis (A/hr) näitab vähemalt 10-sekundiliste hingamispauside arvu
patsiendil viimase tunni aja jooksul.
Apnoe ja O2 desaturatsiooni aruande kuval on A/hr apnoede keskmine arv tunnis valitud 2-, 4-, 8- või
12-tunnise perioodi jooksul. Sellel kuval esitatakse ka ≥ 10-sekundiliste, 10–19-sekundiliste, 20–30-sekundiliste
ja > 30-sekundiliste apnoe sündmuste arv valitud ajaperioodi jooksul.
See A/hr väärtus näitab hooldajale patsiendi hingamise korrapärasust.
Capnostream™20p apnoede arv tunnis
Capnostream™20p seadmes näitab apnoede arv tunnis seda, mitu korda hingamine tunni aja jooksul kümneks
sekundiks või kauemaks peatus. Et see on tunnipõhine näitaja, kuvatakse ekraanil kriipsjooned kuni ühe tunni
möödumiseni jälgimise alustamisest.
A/hr on praegu saadaval vaid täiskasvanud patsientidele, kes on 22-aastased või vanemad. See ei ole saadaval
väikelastele (vanuses 0–1) ega alla 22 aasta vanustele patsientidele.

Portatiivne voodiäärne kapnograaf/pulssoksümeeter

65

Hapniku desaturatsiooni indeks (ODI)

A/hr visuaalne hoiatus
A/hr visuaalne hoiatus, mis esitatakse tärnina A/hr väärtuse juures, teavitab hooldajat sellest, et apnoede arv mis
tahes ühes tunnis viimase 12 tunni jooksul ületab seadistatud väärtuse. (A/hr visuaalse hoiatuse vallandamise
vaikeväärtus on 10.) Tärn ilmub vaid A/hr visuaalse hoiatuse vallandamisel ja seda värskendatakse üks kord iga
10 minuti jooksul. Ekraanil olev visuaalne hoiatus teavitab hooldajat, et tuleks vaadata apnoe ja O2
desaturatsiooni kuva ning uurida lähemalt patsiendi hingamismustreid. A/hr visuaalse hoiatuse vallandamise
väärtuse muutmise kohta lugege osast Reguleeritavad CO2 näitajad lk 55.

Hapniku desaturatsiooni indeks (ODI)
Hapniku desaturatsiooni indeks (ODI) näitab SpO2 „lohke” ehk kordade arvu, mil SpO2 väärtus langes
algtasemelt 4% või rohkem ja naasis algtasemele 240 sekundi jooksul või kiiremini. (See tähendab hapnikuga
küllastatuse protsenti, mitte patsiendi praeguse SpO2 taseme protsenti.) Algtase luuakse, kui 20-sekundilise
perioodi vältel tuvastatakse püsiv ja stabiilne SpO2 väärtus (vahemikus ±1 SpO2 punkti (%)). Nimetatud algtase,
mida värskendatakse kord sekundis, on ümardatud maksimaalne SpO2 nimetatud 20 sekundi jooksul. Kui
eespool toodud määratluse alusel ei saa kehtivat algtaset luua, hoitakse eelmist algtaset.
Põhikuval esitatakse eelmise tunni ODI. Väiksem ODI (st selliste juhtude väiksem arv) näitab patsiendi vere
hapnikuga küllastatuse suuremat stabiilsust. Et see on tunnipõhine indeks, kuvatakse ekraanil kriipsjooned kuni
ühe tunni möödumiseni jälgimise alustamisest.
Apnoe ja O2 desaturatsiooni aruande kuval on ODI SpO2 „lohkude“ keskmine arv tunnis valitud 2-, 4-, 8- või
12-tunnise perioodi jooksul.
ODI on praegu saadaval vaid täiskasvanud patsientidele, kes on 22-aastased või vanemad. See ei ole saadaval
väikelastele (vanuses 0–1) ega alla 22 aasta vanustele patsientidele.

Apnoe ja O2 desaturatsiooni aruanne
Ekraanil kuvatavad ja prinditud apnoe ja desaturatsiooni aruanded esitavad ülevaatliku pildi A/hr ning ODI
sündmuste arvust määratud 2-, 4-, 8- või 12-tunnise perioodi jooksul. Need aruanded esitavad nii üksikasju
patsiendi A/hr ja ODI oleku kohta kui ka üldise ülevaate, mis aitab hooldajal jälgida patsiendi trende nendes
valdkondades. Lisateavet selle aruande kohta lugege osast Apnoe ja O2 desaturatsiooni aruanne lk 91.

Jälgimine A/hr ja ODI funktsiooniga
Patsientide jälgimisel A/hr ja ODI funktsiooniga pidage meeles järgmist.
ETTEVAATUST! Pange tähele, et A/hr ja ODI ei teavita hüpopnoe sündmustest.
ETTEVAATUST! Apnoede arv tunnis (A/hr) ja hapniku desaturatsiooni indeks (ODI) ei ole apnoe-hüpopnoe
indeks (AHI), mis saadakse tavapärasel polüsomnograafilisel uuringul, ning neid ei tohi
sellena tõlgendada.
ETTEVAATUST! Apnoede arv tunnis (A/hr) ja hapniku desaturatsiooni indeks (ODI) ei näita uneaegseid
hingamishäireid ning neid ei tohi kasutada nende diagnoosimiseks.
ETTEVAATUST! Häiresignaalid ja mürarikas keskkond võivad A/hr ning ODI väärtusi mõjutada. Lugege
alltoodud märkust seadme sätete soovitatavate muudatuste kohta magava patsiendi puhul.
ETTEVAATUST! Monitor esitab A/hr ja ODI kogu jälgimisperioodi jooksul, kuid ei suuda kindlaks teha, kas
patsient magab. Kui patsient anduri eemaldab, võib monitor näidata apnoesid, mida
tegelikult aset ei leidnud.
ETTEVAATUST! Opioidanalgeetikumide ja rahustite manustamine võib hingamist pärssida ning põhjustada
ajutisi apnoe ja O2 desaturatsiooni sündmusi, mis võivad peegelduda A/hr ja ODI
väärtustes.
ETTEVAATUST! A/hr näitajast täielikult arusaamiseks lugege kogu kasutajale mõeldud teavet.
ETTEVAATUST! ODI väärtusi võivad mõjutada pulssoksümeetria mooduli kasutatavad algoritmid.
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Nutika A/hr ja ODI kuvamine põhikuval
Märkus. Pange tähele, et A/hr ja ODI arvutamisel kasutatakse patsiendi tüüpi. Seetõttu on oluline
patsiendi tüüp õigesti valida. Samal põhjusel kustutatakse patsiendi tüübi muutmisel (näiteks
täiskasvanust lapseks) antud patsiendi puhul salvestatud A/hr ja ODI andmed. A/hr ja ODI
pealdisi ei kuvata väikelastest/vastsündinud või lapspatsientide puhul.
Märkus. Et A/hr ja ODI näitavad sündmuste arvu viimase tunni jooksul, ei esitata põhikuval A/hr või
ODI andmeid esimese jälgimistunni jooksul. Need andmed ilmuvad põhikuvale ühe tunni
möödumisel jälgimise alustamisest.
Märkus. Capnostream™20p A/hr ja ODI funktsiooni kasutamisel magava patsiendi korral on
soovitatav ühendada Capnostream™20p seade keskse seirejaamaga, kus häireid tähele
pannakse. Seejärel võib Capnostream™20p voodiäärse monitori häiresignaalide heli
vaigistada, et patsiendi und mitte segada. Helilisi häiresignaale saab vaigistada kuval
SYSTEM > SERVICE > Service password (lugege osa Capnostream™-i hooldusparool
lk 144) > INST DEFAULTS > MONITOR (Süsteem > Hooldus > Hooldusparool > Asutuse
vaikesätted > Monitor). Määrake sellel kuval esitatud loetelus sätte AUDIO ALARM VOLUME
(Helilise häiresignaali helitugevus) väärtuseks AUDIO OFF (Heli väljas). Seda tuleks teha
ainult siis, kui Capnostream™20p jälgitakse pidevalt keskjaamast (või muul viisil), et
hooldajad märkaksid patsiendi häireid, kuigi häiresignaali helitugevus on voodiäärses
Capnostream™20p seadmes välja lülitatud.

Nutika A/hr ja ODI kuvamine põhikuval
A/hr ja ODI esitatakse põhikuval ning on kõigi Capnostream™20p funktsioonide puhul saadaval vaikevalikuna
koos muude patsiendi näitajatega, nagu EtCO2 või SpO2.
A/hr ja ODI funktsiooni võib keelata kuval SYSTEM (Süsteem) või asutuse vaikesätete kuval; lisateavet selle
kohta lugege altpoolt. Väikelastest/vastsündinud ja lapspatsientide puhul on nutika A/hr ning ODI funktsioon
automaatselt keelatud.

A/hr ja ODI sätted
 A/HR JA ODI SÄTETE MUUTMISEKS TOIMIGE JÄRGMISELT.
1. Klõpsake põhikuva alumises osas menüüribal nuppu SYSTEM (Süsteem).
2. Avaneb süsteemi seadistuskuva. Määrake sätte A/hr, ODI DISPLAY (A/hr, ODI kuvamine) väärtuseks
vajaduse järgi ENABLED (Lubatud) või DISABLED (Keelatud).
3. Viige juhtnupp nupu HOME (Põhikuva) juurde ja klõpsake selle valimiseks. Ekraan naaseb mõne sekundi
pärast põhikuva juurde ka siis, kui antud kuval ei tehta enam lisatoiminguid.
4. A/hr ja ODI kuvamise muudatused jäävad jõusse kuni seadme väljalülitamiseni.
A/hr ja ODI sätteid saab püsivamalt muuta asutuse vaikesätete kaudu, mida kirjeldatakse osas Asutuse
vaikesätted lk 124.

A/hr ja ODI demorežiim
A/hr ja ODI kuvamiseks patsienti ühendamata võite seada monitori demorežiimi, klõpsates valikuid
System>Service>Enter Service>Demo Mode (Süsteem > Hooldus > Sisestage hooldusparool >
Demorežiim). (Hooldusparooli kohta lugege osast Capnostream™-i hooldusparool lk 144.)
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Häired ja teated
Sissejuhatus
Häire kuvamine
Teadete tähtsused
Häire viivitus
Häirete tüübid
Näitaja ooterežiim
Häiresignaali vaigistamine
Häirepiiride muutmine
Häiresätete kontrollimine
SpO2 häired ja SatSeconds
Häirepiirid – tehase vaikesätted

Sissejuhatus
Capnostream™20p esitab patsiendi seisundi ja seadme tõrgetega seotud häireid. Häired teavitavad
tervishoiutöötajat sellest, et patsiendi seisund on väljunud kindlaksmääratud piiridest, või näitavad monitori
riistvara rikkeid või töötingimusi.
Monitor esitab nelja tüüpi häireid ja nõuandeid, mida kõiki iseloomustavad kindlad helilised ja/või visuaalsed
signaalid.

•
•
•
•

Suure tähtsusega häired
Keskmise tähtsusega häired
Nõuanded
Vaiksed nõuanded

Suure tähtsusega häirete puhul saab igale häirele soovi korral määrata punase kiireloomulise häire taseme ning
kollase hoiatava taseme, et arst saaks häireolukorra kujunemist jälgida.
Järgnevas tabelis kirjeldatakse häirete esitamist.
Tabel 14. Häirete esitamine

Häire tüüp

Esitus
Heliline
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Numbriline

Teated

Märgutuli

Suure tähtsusega
(patsiendi) häired
(punased suure
tähtsusega
kiireloomulised
häired

Korduv piiksatuste
jada

Vilkuv punane
(välja arvatud NO
BREATH
(hingamine
puudub))

Teateala

Vilkuv punane

Suure tähtsusega
(patsiendi) häire
NO BREATH
(Hingamine
puudub)

Korduv piiksatuste
jada

Numbrid muutuvad
nulliks (0)

Teateala (koos
HINGAMISE
PUUDUMISE häire
algusest möödunud
ajaga) ja lainekuju
ala

Vilkuv punane

Kollased hoiatavad
häired

Puudub

Vilkuv kollane

Teateala

Vilkuv kollane
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Häire kuvamine

Häire tüüp

Esitus
Heliline

Numbriline

Teated

Märgutuli

Keskmise
tähtsusega

Korduv
kolmekordne
piiksatus

Pole kohaldatav

Teateala (mõned
teated ka lainekuju
alal, vt allpool)

Põlev kollane

Nõuanded

Üks piiksatus

Pole kohaldatav

Teateala

Pole kohaldatav

Vaiksed nõuanded

Puudub

Pole kohaldatav

Teateala

Pole kohaldatav

Mõned teated kuvatakse nii lainekuju alal kui ka teatealal. Sellised teated on järgmised.
CO2 lainekuju alal kuvatavad teated.
 FILTERLINE BLOCKAGE (FilterLine'i ummistus)
 PERFORMING AUTO ZERO (Automaatne nullistamine)
 CLEARING FILTER LINE (FilterLine'i puhastamine)
 CO2 ERROR (CO2 viga)
 CO2 STANDBY (CO2 ooterežiim)
 FILTERLINE DISCONNECTED (FilterLine lahti ühendatud)
SpO2 lainekuju alal kuvatavad teated (kui IPI andmete asemel SpO2 lainekuju ala):
 SpO2 SENSOR NOT ON PATIENT (SpO2-andur ei paikne patsiendil)
 SpO2 STANDBY (SpO2 ooterežiim)
 SpO2 SENSOR DISCONNECTED (SpO2-andur lahti ühendatud)
 SpO2 ERROR (SpO2 viga)
 SpO2 SENSOR ERROR (SpO2-anduri viga)
 PULSE NOT FOUND (Pulssi ei leitud)

Häire kuvamine
Visuaalsete märgutulede vaatamiseks on operaatori positsioon monitori ekraani ees. Operaatori positsioon
heliliste signaalide kuulmiseks on mis tahes positsioon monitori lähedal (360° vahemikus).
Häireolukordi näidatakse selgelt kõigi kuvade reaalajaliste numbriliste näitude aladel vilkuvate numbrite ja
numbrite tausta värvi muutmisega: kui väärtus ületab suure tähtsusega patsiendi (kiireloomulise) häire piiri,
vilgub numbrite taust punaselt, kui väärtus ületab hoiatava häire piiri, vilgub numbrite taust kollaselt. (Viimane
on oluline vaid siis, kui valikulised hoiatava häire piirid on aktiveeritud.)
Häire esinemisest teavitatakse ka kõigi kuvade päisealal, et tervishoiutöötaja kohe häiretele reageeriks. Häirete
päisealal kuvamise eelistuste kohta lugege osast Teadete tähtsused lk 71.
Häireolukorra „NO BREATH” (Hingamine puudub) ja „FILTERLINE BLOCKED” (FilterLine'i ummistus)
korral kuvatakse vastav teade nii CO2 lainekuju alal kui ka päisealal. Numbrilise põhikuva korral (kus ei ole
lainekuju ala) kuvatakse see teade vaid päisealal.
Samamoodi kuvatakse häireolukorra „SpO2 SENSOR NOT ON PATIENT“ (SpO2-andur ei paikne patsiendil)
korral vastav teade nii SpO2 lainekuju alal kui ka päisealal. Lubatud IPI funktsiooni või numbrilise põhikuva
korral (kus ei ole lainekuju ala) kuvatakse see teade vaid päisealal.
Häirete esinemist kindlal patsiendil teatud ajaperioodi jooksul saab vaadata trendikuval (üksikasju lugege osast
10. peatükk, Trendide kasutamine ptk 82). Capnostream™20p-l on ka häirete ülevaate kuva, millel esitatakse
parajasti jälgitaval patsiendil viimase tunni aja jooksul esinenud iga tüüpi häirete absoluutarv. Häirete ülevaate
kuva kujutab Joonis 28. Capnostream™20p häirete ülevaate kuva, allpool.
See kuva võimaldab tervishoiutöötajal vaadata, mitu häiret on patsiendil viimase tunni aja jooksul esinenud,
et hinnata selle põhjal patsiendi seisundit. Selle kuva avamiseks klõpsake põhikuva või trendikuva menüüribal
nuppu ALARMS (Häired).
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Joonis 28. Capnostream™20p häirete ülevaate kuva

Häirete ülevaate kuva näitab järgimisi häireid.
 No Breath Alarm (Hingamise puudumise häire),
 EtCO2 High and Low Alarms (Kõrge ja madala etCO2 häired),
 Respiration Rate High and Low Alarms (Kõrge ja madala hingamissageduse häired),
 SpO2 High and Low Alarms (Kõrge ja madala SpO2 häired),
 Pulse Rate High and Low Alarms (Kõrge ja madala pulsisageduse häired),
 Madala IPI hoiatus (IPI Low)
Näitajate kuvamise järjekorda sellel kuval saab muuta asutuse vaikesätete kuval (pärast muudatuse tegemist
mõjutab see nii seda kui ka trendikuvasid). Lisateavet lugege osast Näitajate järjekorra muutmine trendikuval
lk 129.
Häirete ülevaate kuval esitatakse viimase tunni aja jooksul esinenud häirete absoluutarv. Iga tüüpi häiret kujutab
eri värvi horisontaalriba, mille pikkus näitab häirete arvu. Häirete arv esitatakse ribast paremal. Ribal olevad
peened punased vertikaaljooned näitavad aega, mil muudeti häirepiire.
Kõik kuvatavad häired põhinevad seadmes seadistatud suure tähtsusega patsiendi (kiireloomulise) häire piiridel.
Näiteks kui kõrge etCO2 häirepiiriks on seatud 60, kuvatakse häirete ülevaate kuval kõrge etCO2 juures
ülemisest valgest ribast vasakul arv 60. Häirepiiri muutmisel kuvatakse kehtiv piir, kuid häirete arv peegeldab
häire esinemise ajal kehtinud piiri ja näitab seega õigesti iga erineva häirepiiri puhul esinenud häirete arvu.
Häirete ülevaate kuva tühjendatakse monitori väljalülitamisel või trendide mälu kustutamisel.
Kui monitor on töötanud üle tunni aja, esitatakse häirete ülevaate kuval viimase tunni aja jooksul esinenud
häired. Kui monitor on töötanud vähem kui tund aega, esitatakse kuval andmed alates monitori sisselülitamisest.
Trendide mälu kustutamisel esitatakse pärast trendide mälu kustutamist saadud andmed.
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Teadete tähtsused
Häired ja nõuanded kuvatakse monitori päisealal tähtsuse järjekorras. Häire esinemise korral kuvatakse teatealal
vaid häireteated ja nõuandeid ei kuvata enne häireolukorra kõrvaldamist. Näiteks häire RR HIGH ALARM
(Kõrge RR-i häire) korral kuvatakse teatealal see häireteade ja nõuanne SPO2 WEAK. REPOSITION
SENSOR. (SpO2 nõrk. Paigutage andur ümber.) ei kuvata, isegi kui selle teate esitamise tingimus on täidetud.
Kui korraga esineb üle ühe häireolukorra, kuvab monitor iga häireteadet umbes 4 sekundit ja jätkab teadete
järjest kordamist kuni häireolukordade kõrvaldamiseni. Näiteks võivad teatealal vahelduda teated RR HIGH
ALARM (Kõrge RR-i häire) ja SpO2 LOW ALARM (Madala SpO2 häire).
Kui häireolukorda ei ole, kuid on täidetud rohkem kui ühe nõuande esitamise tingimus, kuvatakse igat nõuannet
neli sekundit, nagu eespool kirjeldatud. Nõuandeid kuvatakse kuni tingimuste kõrvaldamiseni või häireolukorra
tekkimiseni, mille puhul kuvatakse nõuande asemel häireteade.

Häire viivitus
Capnostream™20p võimaldab seadistada häiretele (nii helilistele kui ka ekraanil esitatavatele häiresignaalidele)
mitmesekundilise viivituse. Selle funktsiooni kasutamise korral esitatakse häiresignaal (heliline või visuaalne)
vaid siis, kui häireolukord kestab kauem seadistatud viivitusajast.
Kõrge EtCO2, RR-i ja PR-i häireid ning madala SpO2 ja PR-i häireid saab viivitada 10, 15, 20 või 30 sekundit
või üldse mitte (häire viivitus keelatud). Vaikesäte on häire viivituse keelamine. Seda funktsiooni saab kasutada
kõigi patsiendi tüüpide korral.
Häire viivitust saab seadistada asutuse vaikesätete kuval, mille avamiseks klõpsake valikuid
SYSTEM>SERVICE>Input Service Password>INST DEFAULTS>ALARM LIMITS>SET ALARM
DELAY (Süsteem > Hooldus > Sisestage hooldusparool > Asutuse vaikesätted > Häirepiirid > Häire viivituse
sätted).

Häirete tüübid
Suure tähtusega patsiendi (kiireloomulised) häired näitavad, et antud näitaja on ületanud määratud häire piiri.
Iga häireolukorra jaoks on määratud häire vaikepiir. Soovi korral võib häire piire konkreetse asutuse vajaduste
järgi kohandada.
Lisaks annab Capnostream™20p võimaluse määrata patisendi häirete hoiatav häire madalamal väärtusel kui
määrati standardse suure tähtsusega patsiendi (kiireloomulise) häire puhul, et anda teavet hooldajatele ja
võimaldada hooldajal hallata tekkivat olukorda, enne kui see muutub kriitiliseks. Vaikimisi on hoiatavad häired
keelatud. Hoiatavate häirete lubamisel määratakse igale häireolukorrale piir, mis paikneb suure tähtsusega häire
piiri ja normaalse (tervisliku) olukorra vahel ning mis määratakse hoitava häire andmiseks. Hoiatavate häirete
lubamise kohta lugege osast Häirepiiride muutmine lk 78.
Kui mõni näitaja ületab hoiatava häire piiri, hakkab ekraanil vastav numbriline väärtus vilkuma kollaselt, ja kui
näitaja jõuab suure tähtsusega patsiendi (kiireloomulise) häire piirini, hakkab vastav numbriline väärtus vilkuma
punaselt. Lisaks süttib vastavalt kollane või punane häire LED-tuli. Kui kasutaja ei soovi mõne häire puhul seda
hoiatuse süsteemi kasutada, võib suure tähtsusega patsiendi (kiireloomulise) ja hoiatava häire piiri seada samale
tasemele (lugege osa Häirepiiride muutmine lk 78). Siis esitatakse vaid suure tähtsusega patsiendi
(kiireloomulisi) häireid. Kõigi häirete puhul ühetasemelise süsteemi juurde naasmiseks vajutage nuppu Caution
Disable (Keela hoiatavad häired).
Kõigi patsiendihäirete salvestamine ja digitaalne aruandlus hõlmab nii suure tähtsusega patsiendi
(kiireloomulisi) häireid kui ka hoitavaid häireid.
Lisaks on olemas keskmise tähtsusega häired, mis teavitavad arsti seadme probleemidest (erinevalt patsiendi
probleemidest, millest teavitavad suure tähtsusega häired ja hoitavad häired).
Alltoodud joonis on esitatud vaid selgitamiseks ning näitab, kuidas punaseid suure tähtsusega patsiendi
(kiireloomulisi) häireid ja kollaseid hoiatavaid häireid monitoril esitatakse.
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Joonis 29. Häirete esitamise näide

Eeltoodud näites on hingamissagedus ületanud häirepiiri RR HIGH (RR kõrge). Hingamissageduse näit vilgub
punaselt, ülespoole osutav punane nool näitab, et ületatud on ülepiir, ja ekraani ülaosas teatealal kuvatakse teade
RR HIGH ALARM (Kõrge RR-i häire). Lisaks on IPI väärtus allpool madala IPI hoiatuse häirepiiri, mida
näitab IPI väärtuse punaselt vilkumine ja allapoole osutav punane nool. Päisealal kuvatakse ka teade IPI LOW
ALARM (Madala IPI häire) (vahelduvalt teatega RR HIGH ALARM (Kõrge RR-i häire)).
Kollane häire SpO2 väärtuse juures koos allapoole osutava kollase noolega näitab, et on ületatud hoiatava häire
piir SpO2 LOW (SpO2 madal).
Suure tähtsusega häired
Tabel 15. Suure tähtsusega häired

Teade
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Kirjeldus

Korrigeeriv toiming

NO BREATH XXX SECONDS
(Hingamine puudub XXX
sekundit)

XXX sekundit ei ole tuvastatud
tõelisi hingetõmbeid.

Patsient vajab kohest
meditsiinilist tähelepanu.

ETCO2 HIGH ALARM (Kõrge
etCO2 häire)

etCO2 on üle ülemise häirepiiri.

Patsient vajab kohest
meditsiinilist tähelepanu.

ETCO2 LOW ALARM (Madala
etCO2 häire)

etCO2 on allpool alumist
häirepiiri.

Patsient vajab kohest
meditsiinilist tähelepanu.

RR HIGH ALARM (Kõrge RR-i
häire)

Hingamissagedus on üle
ülemise häirepiiri.

Patsient vajab kohest
meditsiinilist tähelepanu.

RR LOW ALARM (Madala RR-i
häire)

Hingamissagedus on allpool
alumist häirepiiri.

Patsient vajab kohest
meditsiinilist tähelepanu.

SPO2 HIGH ALARM (Kõrge
SpO2 häire)

SpO2 on üle ülemise häirepiiri.

Patsient vajab kohest
meditsiinilist tähelepanu.

SPO2 LOW ALARM (Madala
SpO2 häire)

SpO2 on allpool alumist
häirepiiri.

Patsient vajab kohest
meditsiinilist tähelepanu.

PULSE RATE HIGH ALARM
(Kõrge pulsisageduse häire)

Pulsisagedus on üle ülemise
häirepiiri.

Patsient vajab kohest
meditsiinilist tähelepanu.
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Teade

Kirjeldus

Korrigeeriv toiming

PULSE RATE LOW ALARM
(Madala pulsisageduse häire)

Pulsisagedus on allpool alumist
häirepiiri.

Patsient vajab kohest
meditsiinilist tähelepanu.

FICO2 HIGH ALARM (Madala
FiCO2 häire)

FiCO2 on üle ülemise häirepiiri.

Patsient vajab kohest
meditsiinilist tähelepanu.

IPI LOW ALARM* (Madala IPI
häire)

IPI on allpool alumist häirepiiri.

Patsient vajab kohest
meditsiinilist tähelepanu.

SYSTEM RESET, CHECK
SETTINGS (Süsteem lähtestati,
kontrollige sätteid)

Süsteem on lähtestatud ja
naaseb asutuse vaikesätete
juurde.

Lähtestage häirepiirid ja muud
sätted jälgitava patsiendi
vajaduste järgi.

* IPI LOW ALARM (Madala IPI häire) on hoiatus, mis teavitab arsti muutusest patsiendi seisundis. Selle
hoiatuse esitamisel tuleb hinnata muid patsiendi näitajaid.
Keskmise tähtsusega häired
Tabel 16. Keskmise tähtsusega häired

Teade

Kirjeldus

Korrigeeriv toiming

CO2 ERROR (CO2 viga)

On tekkinud viga, mis takistab
CO2 funktsiooni toimimist.

Pöörduge Medtronicu volitatud
töötajate poole.

SpO2 ERROR (SpO2 viga)

On tekkinud viga, mis takistab
SpO2 funktsiooni toimimist.

Pöörduge Medtronicu volitatud
töötajate poole.

SpO2 SENSOR ERROR
(SpO2-anduri viga)

Seadmega ühendatud SpO2andur ei tööta.

Pöörduge Medtronicu volitatud
töötajate poole.

PULSE NOT FOUND
(Pulssi ei leitud)

Tuvastatavat pulssi ei ole.

Patsient vajab kohest meditsiinilist
tähelepanu. Paigutage andur
patsiendil ümber.

FILTERLINE
DISCONNECTED
(FilterLine lahti ühendatud)

FilterLine™ ei ole seadmega
ühendatud.

See esineb vaid siis, kui näitaja
ooterežiim on lubatud.
Sisestage FilterLine™ seadme CO2porti.

SpO2 SENSOR
DISCONNECTED (SpO2andur lahti ühendatud))

SpO2-andur ei ole seadmega
ühendatud.

See esineb vaid siis, kui näitaja
ooterežiim on lubatud.
Sisestage SpO2-andur seadme
SpO2-porti.

SpO2 SENSOR NOT ON
PATIENT (SpO2-andur ei
paikne patsiendil)

Andur ei ole patsiendi küljes.

Asetage andur korralikult patsiendile.

REPLACE SpO2 CABLE
(Asendage SpO2 juhe)

SpO2 juhe on vigane.

Vahetage SpO2 juhe välja.

FILTERLINE BLOCKAGE
(FilterLine'i ummistus)

FilterLine™ on keerdunud või
ummistunud.

Eemaldage FilterLine™ ja ühendage
uuesti. Kontrollige hingamistoru
adapterit ja vajaduse korral vahetage
FilterLine™ välja.

BATTERY LOW
(Aku tühjeneb)

Aku laetuse tase on madal ja
monitor lülitub varsti välja.

Ühendage monitor vooluvõrku.

REMOTE SYSTEM
DISCONNECTED
(Kaugsüsteem lahti
ühendatud)

Capnostream™20p ei ole enam
kaugsüsteemiga ühendatud. See
teade kuvatakse vaid siis, kui see
on hostarvutis lubatud, ja võib olla
erineva sõnastusega sõltuvalt
hostarvuti programmist.

Kontrollige ühendust
kaugsüsteemiga.
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Nõuanded
Tabel 17. Nõuanded

Teade

Kirjeldus

CLEARING FILTERLINE (FilterLine'i
puhastamine)

FilterLine™ on keerdunud või veega ummistunud.
Kuvatakse puhastamise ajal kuni FilterLine™-i
ummistuse kõrvaldamiseni või ummistusoleku
kindlakstegemiseni.

NO USB DEVICE FOUND (USB-seadet ei leitud)

USB-porti ei ole ühendatud sobivat
välkmäluseadet.

USB FLASH FULL (USB-välkmäluseade on täis)

USB-välkmäluseadmel pole ruumi.

USB TIME OUT (USB ajalõpp)

Side USB-välkmäluseadmega lõpetati USBvälkmäluseadme reaktsiooni puudumise tõttu.

SpO2 WEAK. REPOSITION SENSOR. (SpO2
nõrk. Paigutage andur ümber.)
SpO2 WEAK. TOO MUCH LIGHT. (SpO2 nõrk.
Liiga tugev valgus.)
SpO2 WEAK. TRY EAR SENSOR. (SpO2 nõrk.
Proovige kõrvaandurit.)
SpO2 WEAK. TRY NASAL SENSOR. (SpO2 nõrk.
Proovige ninaandurit.)
SpO2 WEAK. TRY ADHESIVE SENSOR. (SpO2
nõrk. Proovige kleepuvat andurit.)
SpO2 WEAK. TRY USING HEADBAND (SpO2
nõrk. Proovige peapaela.)
SpO2 WEAK. SENSOR TOO COLD. (SpO2 nõrk.
Andur on liiga külm.)
SpO2 WEAK. CHECK BANDAGE. (SpO2 nõrk.
Kontrollige sidet.)
SpO2 WEAK. NAIL POLISH? (SpO2 nõrk.
Küünelakk?)
SpO2 WEAK. SENSOR TOO TIGHT? (SpO2
nõrk. Andur on liiga tihedalt?)
SpO2 WEAK DUE TO INTERFERENCE. (SpO2
on nõrk häirete tõttu.)
SpO2 WEAK. CLEAN SENSOR SITE. (SpO2
nõrk. Puhastage anduri paigalduskohta.)

SpO2-moodul tuvastas nõrga pulsi ja esitab
võimalikke põhjuseid.

Vaiksed nõuanded
Tabel 18. Vaiksed nõuanded

Teade
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CO2 WARM UP (CO2
ettevalmistamine)

CO2-moodul valmistub tööks.

CO2 READY (CO2 valmis)

Enne CO2 esimest mõõtmist asendatakse pärast FilterLine™-i
ühendamist ja enne patsiendi hingamise tuvastamist teade CO2
WARM-UP (CO2 ettevalmistamine) teatega CO2 READY (CO2
töövalmis).

CALIBRATION REQUIRED (Vajalik
on kalibreerimine)

CO2 kalibreerimine on aegunud.

MAINTENANCE REQUIRED
(Vajalik on hooldus)

CO2 hooldus on aegunud.

PERFORMING AUTOZERO
(Automaatne nullistamine)

Monitor viib automaatselt läbi nullpunkti kalibreerimise.
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Teade
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USB DATA TRANSFER IN
PROGRESS (Toimub USB
andmeedastus)

Toimub andmeedastus USB kaudu.

RS-232 DATA TRANSFER IN
PROGRESS* (Toimub RS-232
andmeedastus)

Toimub andmeedastus RS-232 kaudu.

USB DATA TRANSFER ABORTED
(USB andmeedastus katkestatud)

Andmeedastus USB kaudu katkestati.

RS-232 DATA TRANSFER
ABORTED (RS-232 andmeedastus
katkestatud)

Andmeedastus RS-232 kaudu katkestati.

USB DEVICE FAILED (USBseadme tõrge)

Monitoriga ühendatud USB-seadmes esines tõrge.

REPORT TRANSFER COMPLETE
(Aruande edastamine lõpule viidud)

Andmete edastamine on lõpule viidud.

CO2 MONITORING HAS BEEN
OFF FOR HH:MM (CO2 jälgimine
on olnud välja lülitatud TT:MM)

Näitab, mitu tundi ja minutit on pump olnud režiimis PUMP OFF
(VÄLJALÜLITATUD PUMP) välja lülitatud.

DEMO MODE – PRERECORDED
DATA (Demorežiim – varem
salvestatud andmed)

Kuvatakse demorežiimis, kui muid teateid ei kuvata.

SPO2 LOW ALARM LIMIT (Madala
SpO2 häirepiir): XX

Kuvatakse, kui madala SpO2 häirepiir on seatud väärtusele alla
85%.

REMOTE SYSTEM CONNECTED*
(Kaugsüsteem ühendatud)

Capnostream™20p on kaugsüsteemiga ühendatud. See teade
kuvatakse vaid siis, kui see on hostarvutis lubatud, ja võib olla
erineva sõnastusega sõltuvalt hostarvuti programmist.

REMOTE SYSTEM
DISCONNECTED* (Kaugsüsteem
lahti ühendatud)

Capnostream™20p ei ole enam kaugsüsteemiga ühendatud.
See teade kuvatakse vaid siis, kui see on hostarvutis lubatud, ja
võib olla erineva sõnastusega sõltuvalt hostarvuti programmist.

INCOMPATIBLE SOFTWARE
VERSION (Sobimatu
tarkvaraversioon)

Kuvatakse asutuse vaikesätete edastamisel.

NO FILE FOUND (Faili ei leitud)

Kuvatakse asutuse vaikesätete edastamisel.

A/hr REQUIRES 1 HOUR OF
DATA (A/hr vajab 1 tunni andmeid)
(kui see funktsioon on olemas)

A/hr näitajat ei kuvata, sest selle väärtuse arvutamiseks on vaja
ühe tunni andmeid ja ühe täistunni andmeid ei ole veel saadaval.

ODI REQUIRES 1 HOUR OF DATA
(ODI vajab 1 tunni andmeid) (kui
see funktsioon on olemas)

ODI näitajat ei kuvata, sest selle väärtuse arvutamiseks on vaja
ühe tunni andmeid ja ühe täistunni andmeid ei ole veel saadaval.

CO2 STANDBY (CO2 ooterežiim)

CO2 ooterežiim on aktiveeritud.

SpO2 STANDBY (SpO2 ooterežiim)

SpO2 ooterežiim on aktiveeritud.

NO BATTERY INSTALLED (Aku
pole paigaldatud)

Aku ei ole seadmesse paigaldatud.

* Kaugsüsteemi kasutamisel võib see teade olla erineva sõnastusega sõltuvalt hostarvuti programmist. Hostarvuti
võib esitada ka teate, mis kuvatakse side peatamisel.

Näitaja ooterežiim
Monitor võimaldab kasutada kapnograafia ja pulssoksümeetria puhul eraldi näitaja ooterežiimi. Selle režiimi
lubamise korral saab kasutaja vajaduse järgi näitaja ooterežiimi aktiveerida. Funktsiooni eesmärk on
võimaldada olukordi, milles seade esitab proovivõtutoru/anduri seadme küljest lahtiühendamisel häire, kuid
lubada kasutajal seda funktsiooni oma soovi järgi välja lülitada.
Valikud on järgmised.
Portatiivne voodiäärne kapnograaf/pulssoksümeeter

75

Näitaja ooterežiim

Vaikimisi: standardne
jälgimine

1. TOIMING
Asutuse vaikesätetes

Standardse jälgimise jätkamine: C02
proovivõtutoru või Sp02-anduri
eemaldamise ajal ainult ekraanil
kuvatav teade ning Sp02-anduri
eemaldamisel patsiendilt keskmise
tähtsusega heliline häire ja ekraanil
kuvatav teade

Näitaja ooterežiimi
lubamine

2. TOIMING
Aktiveerige, vajutades 2
sekundi vältel monitori
esiküljel olevat
häiresignaali vaigistamise
nuppu

Ärge aktiveerige
näitaja ooterežiimi
kapnograafia jaoks
C02 proovivõtutoru
lahutamisel
heliline häire ja
ekraanil kuvatav
teade

Aktiveerige näitaja
ooterežiim
kapnograafia jaoks,
C02 proovivõtutoru
lahutamisel ainult
ekraanil kuvatav
teade

Ärge aktiveerige
näitaja ooterežiimi
pulssoksümeetria
jaoks Sp02-anduri
lahutamisel
seadmelt või
patsiendilt heliline
häire ja ekraanil
kuvatav teade

Aktiveerige näitaja
ooterežiim
pulssoksümeetria
jaoks, Sp02-anduri
lahutamisel
seadmelt või
patsiendilt ainult
ekraanil kuvatav
teade

Standardrežiimis (kui näitaja ooterežiim ei ole lubatud) kuvatakse FilterLine™-i või SpO2-anduri /
pikendusjuhtme seadme küljest eemaldamisel ekraanil teade (vastavaltFILTERLINE DISCONNECTED
(FilterLine lahti ühendatud) või SpO2 SENSOR DISCONNECTED (SpO2-andur lahti ühendatud)), kuid
helilist häiresignaali ei esitata. SpO2-anduri eemaldamisel patsiendi küljest kõlab heliline häiresignaal ja
ekraanil kuvatakse teade. Vaikimisi on näitaja ooterežiim keelatud.
Kui näitaja ooterežiim on lubatud, siis pärast FilterLine™-i ühendamist ja seejärel seadme küljest eemaldamist
esitatakse keskmise tähtsusega heliline häiresignaal FILTERLINE DISCONNECTED (FilterLine lahti
ühendatud). Samamoodi, pärast pulssoksümeetria anduri/pikendusjuhtme ühendamist ja seejärel seadme küljest
eemaldamist esitatakse keskmise tähtsusega heliline häiresignaal SPO2 SENSOR DISCONNECTED (SpO2andur lahti ühendatud). Selle häire eesmärk on vältida FilterLine™-i / SpO2-anduri lubamatut eemaldamist
seadme küljest, näiteks patsientide või nende külastajate poolt.
Kui näitaja ooterežiim on lubatud, siis SpO2-anduri eemaldamisel patsiendi küljest kõlab heliline häiresignaal ja
ekraanil kuvatakse teade, nagu ka standardrežiimis.
Näitaja ooterežiimi lubamiseks klõpsake valikuid SYSTEM > SERVICE > Sisestage hooldusparool > INST
DEFAULTS > MONITOR (Süsteem > Hooldus > Sisestage hooldusparool > Asutuse vaikesätted > Monitor)
ning määrake sätte PARAMETER STANDBY MODE (Näitaja ooterežiim) väärtuseks ENABLED (Lubatud).
Tagasi põhikuvale naasmiseks klõpsake nuppe BACK>BACK>HOME (Tagasi > Tagasi > Põhikuva).
Võib ka esineda olukordi, milles arst soovib kasutada näitaja ooterežiimi, kuid ei soovi nende heliliste
häiresignaalide esitamist FilterLine™-i või SpO2-anduri lahtiühendamisel, sest on lahtiühendamise ise heaks
kiitnud. Sellisel juhul võimaldab monitor panna ühe või mõlemad näitajad selle toimingu ajaks ooterežiimi.
Kui näitaja ooterežiim on asutuse vaikesätete alt lubatud, saab seda aktiveerida järgmiselt.
1. Eemaldage FilterLine™ ja/või SpO2-andur seadme küljest või eemaldage SpO2-andur patsiendilt.
Märkus. Kapnograafia puhul saab näitaja ooterežiimi aktiveerida vaid siis, kui häiret FilterLine™
Disconnected (FilterLine™ lahti ühendatud) parajasti esitatakse või kui FilterLine™ ei ole
pärast seadme sisselülitamist veel sellega ühendatud. Samamoodi saab pulssoksümeetria
puhul näitaja ooterežiimi aktiveerida vaid siis, kui häiret „SpO 2 Sensor Disconnected” (SpO2andur lahti ühendatud) või „SpO2 Sensor Not on Patient” (SpO2-andur ei paikne patsiendil)
parajasti esitatakse või kui SpO2-andur ei ole pärast seadme sisselülitamist veel sellega
ühendatud või pulssi tuvastanud.
Märkus.

76

Kapnograafia puhul ei saa näitaja ooterežiimi aktiveerida, kui monitoriga viiakse parajasti läbi
patsiendi kapnograafilist jälgimist. Samamoodi ei saa pulssoksümeetria puhul näitaja ooterežiimi
aktiveerida, kui monitoriga viiakse parajasti läbi patsiendi pulssoksümeetrilist jälgimist.
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Näitaja ooterežiim

2. Näitaja ooterežiimi aktiveerimiseks vajutage esipaneeli allosas olevat häiresignaali vaigistamise nuppu
(
) vähemalt 2 sekundit. Lainekuju alal (kui see on olemas) ja teatealal kuvatakse nüüd vajaduse järgi uus
teade CO2 STANDBY (CO2 ooterežiim) ja/või SPO2 STANDBY (SpO2 ooterežiim). (Seda peale
asjakohaste häirete FILTERLINE DISCONNECTED (FilterLine lahti ühendatud) või SPO2 SENSOR
DISCONNECTED (SpO2-andur lahti ühendatud) või SpO2 SENSOR NOT ON PATIENT (SpO2-andur ei
paikne patsiendil), mida jätkuvalt lainekuju ja teatealal kuvatakse.)
Märkus. Häiresignaali vaigistamise nupu lühiajaline vajutamine lülitab ikka helilised häiresignaalid
ajutiselt (2 minutiks) välja nagu varemgi.

3. Pärast näitaja ooterežiimi aktiveerimist toimib seade järgmiselt: selles režiimis ei ole CO2 ja/või SpO2 häireid,
seega ei esitata helilisi häiresignaale, Capnostream™20p esipaneelil olev kollane LED ei vilgu, neid häireid ei
salvestata ühegi andmesalvestusmeetodiga ega edastata keskjaamadesse, ei esitata õekutse näite jne.
4. Mõlema näitaja ooterežiimi korraga aktiveerimiseks avage need ühekaupa või vajutage nende korraga
avamiseks häiresignaali vaigistamise nuppu (
patsiendi või seadmega ühendatud.

), kui FilterLine™ on lahti ühendatud ja SpO2-andur ei ole

Kapnograafia näitaja ooterežiimist väljumiseks ühendage FilterLine™ uuesti. Pulssoksümeetria näitaja
ooterežiimist väljumiseks ühendage SpO2-andur uuesti patsiendi ja seadmega. (Seega kui kasutaja ei tea, et
monitor on näitaja ooterežiimis, põhjustab lihtsalt FilterLine™-i uuesti ühendamine monitoriga või SpO2-anduri
uuesti ühendamine patsiendiga monitori väljumise näitaja ooterežiimist ning jälgimise jätkumise.)
Tabel 19. Teadete ja häirete olek erinevates näitaja ooterežiimi olukordades

Funktsioon

Olek keelatud näitaja
ooterežiimi korral

Olek lubatud, kuid
aktiveerimata näitaja
ooterežiimi korral

Olek lubatud ja aktiveeritud
näitaja ooterežiimi korral

Ekraanil kuvatav teade
FilterLine™ disconnected
(FilterLine™ lahti ühendatud;
seadmest) / SpO2 sensor
disconnected (SpO2-andur
lahti ühendatud; seadmest)

Jah

Jah

Jah

Häiresignaal FilterLine™
disconnected (FilterLine™
lahti ühendatud; seadmest) /
SpO2 sensor disconnected
(SpO2-andur lahti ühendatud;
seadmest)

Ei

Jah

Ei

Keskmise tähtsusega heliline
häiresignaal „SpO2 Sensor
not on Patient” (SpO2-andur
ei paikne patsiendil)

Jah

Jah

Ei

Ekraanil kuvatav teade „SpO2
Sensor not on Patient” (SpO2andur ei paikne patsiendil)

Jah

Jah

Jah

Teade CO2 Standby (CO2
ooterežiim) / SpO2 Standby
(SpO2 ooterežiim)

Ei

Ei

Jah

Suure tähtsusega (patsiendi)
häired

Jah

Jah

Ei (ooterežiimis oleva näitaja
puhul)

Vilkuv punane ja kollane LED
Capnostream™20p
esipaneelil suure tähtsusega
(patsiendi) häirete ajal

Jah

Jah

Ei (ooterežiimis oleva näitaja
puhul, sest ooterežiimis oleva
näitajaga seotud suure
tähtsusega (patsiendi) häireid
sellisel juhul ei eksisteeri)
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Häiresignaali vaigistamine

Funktsioon

Suure tähtsusega (patsiendi)
häirete salvestamine või
kaugjaamadesse edastamine

Olek keelatud näitaja
ooterežiimi korral

Olek lubatud, kuid
aktiveerimata näitaja
ooterežiimi korral

Olek lubatud ja aktiveeritud
näitaja ooterežiimi korral

Jah

Jah

Ei (ooterežiimis oleva näitaja
puhul, sest ooterežiimis oleva
näitajaga seotud suure
tähtsusega (patsiendi) häireid
sellisel juhul ei eksisteeri)

Häiresignaali vaigistamine
Häiresignaali ajutiseks vaigistamiseks/keelamiseks vajutage häiresignaali vaigistamise nuppu:

.

Häiresignaali vaigistamise nupu vajutamisel vaigistatakse kõik helilised häiresignaalid 2 minutiks. See hõlmab
nii juba esitatavaid häiresignaale kui ka neid häiresignaale, mida võidakse 2 minuti jooksul esitada.
Häiresignaalide 2-minutilist vaigistamist saab tühistada häiresignaali vaigistamise nupu teistkordse
vajutamisega.
Visuaalsed häired jäävad alles. Kui häiresignaali vaigistamise periood on aktiivne, kuvatakse ekraanil
kriipsjoontest ristiga kelluke (
). Pidevjoontest ristiga kelluke (
asutuse sätete kaudu püsivalt keelatud.

) kuvatakse, kui helilised häiresignaalid on

Kui häiresignaalid on asutuse vaikesätete kaudu püsivalt vaigistatud (klõpsates valikuid
SYSTEM>SERVICE>Input Service password>INST DEFAULTS>AUDIO ALARM VOLUME >AUDIO
OFF (Süsteem > Hooldus > Sisestage hooldusparool > Asutuse vaikesätted > Helilise häiresignaali helitugevus
> Heli väljas), lugege osaAsutuse vaikesätete muutmine lk 124), ei vaigista see häirenupp ( ) häiresignaale
ajutiselt. Kui häiresignaalid on asutuse vaikesätete kaudu püsivalt vaigistatud, ei mõjuta see nupp
häiresignaalide vaigistamist; selle vajutamisel kostab vales toonis piiks. Püsival häiresignaalide vaigistamisel
vilgub kellaikoon ( ) perioodiliselt.
HOIATUS.

Ärge vaigistage helilisi häiresignaale, kui patsienti ei jälgita muul viisil.

Häirepiiride muutmine
Häirepiirid on täiskasvanute/laste (täiskasvanud ja kõigi lapspatsientide) ning väikelaste/vastsündinute puhul
erinevad. Iga häirete komplekt seadistatakse eraldi.
Suure tähtsusega (kiireloomuliste) ja hoiatavate häirete häirepiire saab muuta häirepiiride kuval. Häirepiiride
kuva juurde pääseb häirete ülevaate kuvalt. Häirepiiride kuval saab hoiatavaid häireid lubada või keelata. (Kui
hoiatavad häired on keelatud, on hoiatava häire veerus olevad väärtused tuhmid.) Piire saab lähtestada ka
asutuse vaikesäteteks ekraanil oleva nupuga DEFAULT RESET (Vaikesäteteks lähtestamine).
Märkus. Merepinnast oluliselt kõrgemal võivad EtCO2 väärtused olla väiksemad merepinna kõrgusel
esinevatest väärtustest vastavalt Daltoni osarõhkude seadusele. Monitori kasutamisel
merepinnast oluliselt kõrgemal on soovitatav EtCO2 häire sätteid vastavalt reguleerida.
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Joonis 30. Häirepiiride kuva

 HÄIREPIIRIDE MUUTMISEKS TOIMIGE JÄRGMISELT.
1. Häirepiiride kuva avamiseks valige häirete ülevaate kuva alumises osas menüüribalt nupp ALARM LIMITS
(Häirepiirid).
2. Sätte muutmiseks kerige juhtnupuga individuaalse häirepiiri sätte juurde. Klõpsake juhtnuppu selle sätte
valimiseks ja seejärel pöörake juhtnuppu uue väärtuse valimiseks. Uue väärtuse seadistamiseks klõpsake
uuesti juhtnuppu.
3. Hoiatavate häirete lubamiseks klõpsake kuval juhtnupu abil nuppu CAUTION ENABLE (Luba hoiatavad
häired). Hoiatavate häirete häirepiiride väärtused muutuvad nüüd aktiivseks ja neid saab sellel kuval muuta
samal viisil nagu suure tähtsusega patsiendi (kiireloomuliste) häirete häirepiire. Hoiatavate häirete lubamisel
muutub nupp CAUTION ENABLE (Luba hoiatavad häired) nupuks CAUTION DISABLE (Keela hoiatavad
häired) ja nupu CAUTION DISABLE klõpsamisel keelatakse hoiatavad häired.
4. Valige juhtnupu abil nupp HOME (Põhikuva) ja klõpsake juhtnuppu uuesti põhikuvale naasmiseks.
Ülemise häirepiiri toomine alumise häirepiiri poole langetab vajaduse korral alumist häirepiiri, et hoida ülemise
ja alumise häirepiiri vahel vähemalt 5-ühikulist erinevust. Sellise reguleerimise korral muudab ka alumine
häirepiir värvi, et teavitada oma aktiivsusest. Samamoodi, alumise häirepiiri toomine ülemise häirepiiri poole
tõstab vajaduse korral ülemist häirepiiri, et hoida ülemise ja alumise häirepiiri vahel vähemalt 5-ühikulist
erinevust. Sellise reguleerimise korral muudab ka ülemine häirepiir värvi, et teavitada oma aktiivsusest.
Häire vallandub, kui näitaja ületab ülemise piirväärtuse või langeb alla alumise piirväärtuse, mitte lihtsalt ei jõua
nende väärtusteni.
Toite väljalülitamisel lähtestatakse häirepiirid nende tehase vaikesätetele. Püsivate muudatuste tegemiseks
kasutage hooldusrežiimi, et muuta häirepiiride asutuse sätteid (lugege osa Asutuse vaikesätted lk 124).
Märkus. Kui ühel alal kasutatakse sama või sarnase seadme korral alarmi eri eelseadistusi,
on potentsiaalne valediagnoosi oht.
Märkus. Kui SpO2 häirepiir on seatud väärtusele alla 85%, kuvatakse päisealal teade „SpO 2 LOW
ALARM LIMIT: xx” (Madala SpO2 häirepiir: XX), mis näitab häirepiiri SpO2 LOW (SpO2
madal).
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Häiresätete kontrollimine

Häiresätete kontrollimine
Selleks et kontrollida häiret NO BREATH (Hingamine puudub), tekitage seadmes normaalse hingamise kuva.
Normaalse hingamise kuvamisel eemaldage proovivõtutoru patsiendi suust, et tekitada hingamise puudumise
olukord. Seade peaks esitama häire NO BREATH (Hingamine puudub).
Selleks et kontrollida pulssoksümeetria häiret SENSOR NOT ON PATIENT (Andur ei paikne patsiendil),
tekitage monitoril SpO2 väärtuste kuva. SpO2 väärtuste kuvamisel eemaldage andur kontrollitavalt patsiendilt,
et tekitada olukord SENSOR NOT ON PATIENT (Andur ei paikne patsiendil). Monitor peaks kuvama häire
SENSOR NOT ON PATIENT (Andur ei paikne patsiendil).

SpO2 häired ja SatSeconds
Capnostream™20p kasutab SpO2 valehäirete arvu ja sageduse vähendamiseks Nellcor™-i SatSecondsi
tehnoloogiat. Tehnoloogia toimib SpO2 punaste kiireloomuliste häirepiiride, mitte kollaste hoiatavate
häirepiiride korral.
Hapnikuga küllastatuse ülemise ja alumise häirepiiri jälgimisel vallandatakse heliline häiresignaal, kui üht neist
piiridest rikutakse isegi vaid ühe protsendipunkti võrra. Häirete tavapärase haldamise korral esitatakse
häiresignaal iga kord, kui %SpO2 tase ületab häirepiiri.
Kui sellised sagedased häired pole soovitavad, saab neid vältida Nellcor™-i SatSecondsi meetodiga. Selle
meetodi puhul seadistatakse ülemised ja alumised häirepiirid samal viisil nagu häirete tavapärase haldamise
korral. Lisaks saab seadistada SatSecondsi piiri, et häire esitamine ei põhineks üksnes %SpO2 häirepiiri
ületamisel, vaid ka ajal, mille jooksul patsiendi %SpO2 näit on üle või alla piiri.
Arvutusmeetod on järgmine.
SatSecondsi arvutamiseks korrutatakse protsendipunktide arv, mille võrra %SpO2 jääb häirepiirist välja,
sekundite arvuga, mille jooksul %SpO2 tase jääb sellest piirist välja. Seda saab väljendada järgmise võrrandiga.
Punktid x sekundid = SatSecondsid
milles:
punktid = piirist välja jäävad %SpO2 protsendipunktid,
sekundid = sekundite arv, mille jooksul %SpO2 jääb selles punktis piirist välja.
Häire reaktsiooniaega eeldusel, et SatSecondsi piiriks on seatud 50 ja häirepiiriks SpO2 LOW (SpO2 madal)
on seatud 90, kirjeldatakse ning selgitatakse allpool.
Selles näites langeb %SpO2 tase väärtusele 88 (2 punkti) ja jääb sinna 2 sekundiks (2 punkti × 2 sekundit =
4 SatSecondsi).
Seejärel langeb %SpO2 3 sekundiks väärtusele 86 ja siis 6 sekundiks väärtusele 84.
Saadud SatSecondsid on järgmised.
%SpO2

Sekundid SatSecondid

2×2=4
4 × 3 = 12
6 × 6 = 36
SatSecondseid kokku = 52
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Umbes 10,9 sekundi pärast esitatakse SpO2 häiresignaal, sest 50 SatSecondsi on ületatud (pange tähele noolt
alltoodud joonisel).

Küllastatuse tase võib mitme sekundi jooksul kõikuda, mitte püsivaks jääda. Sageli võivad %SpO2 tasemed
kõikuda üle ja alla häirepiiri, naastes korduvalt häirevälisesse vahemikku.
Selliste kõikumiste ajal liidab Capnostream™20p %SpO2 punktide (nii positiivsete kui ka negatiivsete) arvu,
kuni jõutakse SatSecondsi piirini (SatSecondsi ajasätteni) või %SpO2 tase naaseb normaalsesse vahemikku ja
jääb sinna.
SatSecondsi häire kuvamine
SatSeconds kuvatakse monitori ekraanil SpO2 alas. Kui SatSeconds on lubatud ja SpO2 näit on alla miinimumi,
käivitub SatSecondsi loendur. SatSecondsi piirini jõudmisel esitatakse heliline häiresignaal ja kuvatav %SpO2
numbriline väärtus vilgub. Nagu ka häirete tavapärase haldamise korral, saab helilise häiresignaali vaigistada
häiresignaali vaigistamise nupuga (

).

Häirepiirid – tehase vaikesätted
Täiskasvanu ja vastsündinu häirepiiride tehase vaikesätted esitab Tabel 32. Häire/näidikupiiride tehase
vaikesätted lk 127.
Vaikimisi on hoiatavad häired keelatud.
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Konkreetsed sündmused trendiandmetes
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Trendiandmete printimine
Trendide mälu kustutamine
Trendide konfigureerimine

Sissejuhatus
Capnostream™20p salvestab patsiendi jälgimise ajal andmeid, mis sisaldavad üksikasjalikku teavet patsiendi
ajaloo kohta.
Trendikuvad võimaldavad vaadata patsiendi ajalugu osana meditsiinilisest analüüsist patsiendi seisundi
hindamisel.
Asutus võib trendide salvestamise sätteks määrata 12 tundi andmeid 5-sekundilise eristusvõimega, 24 tundi
andmeid 10-sekundilise eristusvõimega või 72 tundi andmeid 30-sekundilise eristusvõimega. Kui trendiandmed
jõuavad maksimaalse mahtuvuseni, kirjutavad uued andmed salvestatud trendiandmete alguses salvestatud
andmed üle.
Trendiandmetes salvestatakse järgmised näitajad:

•
•
•
•
•
•

kellaaeg, kuupäev, etCO2, RR, SpO2, PR, IPI (kui on asjakohane),
suure tähtsusega punased kiireloomulised häired ja kollased hoiatavad häired,
seadmega seotud sündmused, nagu CLEARING FILTERLINE (Filterline'i puhastamine) või
muud monitoriga seotud teated,
kasutaja sisestatud sündmuste märgised koos sündmuste siltidega,
märgis CASE START (Juhtumi algus) juhtumi alguse tähistamiseks,
häirete esinemise arv (kõigi suure tähtsusega punaste kiireloomuliste ja kollaste hoiatavate
häirete puhul).

Pange tähele, et A/hr ja ODI andmeid (isegi kui see funktsioon on olemas) trendikuvadele ega väljaprintidele ei
lisata. A/hr ja ODI andmed salvestatakse ning neid saab vaadata apnoe ja O2 desaturatsiooni aruande kuval ja
väljaprindil. Üksikasju lugege osast Apnoe ja O2 desaturatsiooni aruanne lk 91.
Märkus. Trendiandmete varundamiseks on tungivalt soovitatav trenditeave USB-seadmele alla laadida
enne väljalülitamist või patsiendijuhtumi lõpetamist.

Andmete salvestamise sagedust (eristusvõimet) saab muuta ainult asutuse vaikesätete kuval (lugege osa Asutuse
vaikesätted lk 124).
Märkus. Eristusvõime sätte muutmisel kustutatakse varem mällu salvestatud trendiandmed.

Trendiandmeid saab monitoril vaadata, printida ja RS-232-ühenduse kaudu või USB-välkmäluseadmele alla
laadida, et viia need arvutisse edasiseks analüüsimiseks. Kui soovite neid andmeid hiljem vaadata, on soovitatav
trendiandmed enne monitori väljalülitamist alla laadida, et tagada varundus.
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Kui patsienti jälgitakse kauem, kui monitori mällu saab salvestada, on soovitatav patsiendiandmed regulaarselt
USB-liidese kaudu alla laadida, nagu kirjeldatakse osas 12. peatükk,Patsiendiandmete allalaadimine lk 101.

Trendikuvad
Trendiandmed kuvatakse kahes erinevas vormingus: graafiliselt ja tabelivormis. Graafiline trendikuva
võimaldab vaadata pikema ajaperioodi patsiendiandmeid (korraga 2, 4 või 12 tundi) ja kerida läbi andmete, et
otsida mustreid, kindlaid sündmusi või häireid.
Huvipakkuvate andmete leidmisel saab kindlale sündmusele suumida või uurida teateid ja andmeid tabelivormis
trendikuva abil. Tabelivormis trendide korral esitatakse andmed kergesti loetava tabelina.
Trendikuvadel näitajate kuvamise järjekorra muutmise kohta lugege osast Näitajate järjekorra muutmine
trendikuval lk 129.

Graafiline trendikuva
 GRAAFILISE TRENDIKUVA VAATAMISEKS TOIMIGE JÄRGMISELT.
1. Valige juhtnupu abil põhikuva alumises osas menüüribalt nupp TREND (Trend). Avaneb graafiline
trendikuva, mida kujutab Joonis 31. Graafiline trendikuva allpool.

Kollane
kursorijoon

Kellaaeg ja
kuupäev
kursori
asukohas
Suumitase

Reaalajalised
patsiendiand-med

Patsiendiandmed kursori
asukohas

Sündmuse
näidik

Joonis 31. Graafiline trendikuva

2. Pange tähele, et trendikuvadel esitatakse nii trenditeave (kirjeldatakse allpool) kui ka patsiendi reaalajalised
arvandmed, mis kuvatakse kuva paremal küljel. Kuvatavad trendiandmed on trendide mälust võetud
ajaloolised andmed. Kuva esmakordsel avamisel on kursorijoon graafilise kuva keskel, mis on ka kuvatavate
andmete keskpunkt. Kursori asukoha ajapunkti patsiendiandmed kuvatakse vasakul. Üksikasju graafilise
trendikuva kohta esitatakse järgmises osas.
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Graafiline trendikuva
Ekraani keskel paiknevad trendide graafikud. Ülemised kaks graafikut kujutavad kapnograafia andmete
ajaloolisi trende: EtCO2 andmed valgelt ja hingamissageduse väärtused siniselt. Kaks keskmist graafikut
kujutavad patsiendi pulssoksümeetria andmete ajaloolisi trende: SpO2 andmed roosalt ja pulsisageduse
väärtused roheliselt. Alumine oranž graafik kujutab IPI väärtusi.
Kuva vasakul küljel esitatakse patsiendi ajaloolised andmed kursori asukoha kuupäeval ja kellaajal. Kuvatakse
ka kursori asukoha täpne salvestatud kuupäev ja kellaaeg.

•
•

•

•

Suumitase: Nupuga ZOOM (Suumimine) saab suumida 2, 4 või 12 tunni andmetele.
Kollane kursorijoon: kollane vertikaaljoon ulatub läbi kõigi nelja graafiku ja seda saab nupu
SCROLL (Kerimine) valimisel juhtnupuga liigutada. Kursorijoon näitab vaadeldavat kohta
trendiandmetes ning selle täpne kuupäev ja kellaaeg on näidatud ekraani ülaosas vasakul pealdise
CURSOR LOCATION (Kursori asukoht) all, nagu kujutab Joonis 31. Graafiline trendikuva
lk 83.
Häire näidik: laiad punased vertikaaljooned (punaste kiireloomuliste häirete puhul) ja kollased
jooned (kollaste hoiatavate häirete puhul), mis võivad neljal graafikul esineda, näitavad häire
esinemise aega. EtCO2, SpO2, RR-i ja PR-i häirete puhul tõmmatakse punane joon läbi selle
näitaja vastava lainekuju graafiku. Häire NO BREATH (Hingamine puudub) korral ulatub
punane joon läbi EtCO2 ja RR-i graafikute. Tegeliku häire üksikasju saab vaadata tabelivormis
trendikuval, mida kirjeldatakse osas Tabelivormis trendikuva lk 86.
Sündmuse näidik: väike roosa vertikaaljoon graafiku alaosas näitab sündmuse registreerimise
aega. Tegelikku sündmust saab vaadata tabelivormis trendikuval, mida kirjeldatakse osas
Tabelivormis trendikuva lk 86.

Menüüribalt saab valida järgmisi nuppe graafiliste trendide vaatamiseks.

•

TABULAR (Tabelivormis) – lülitab graafilise kuva tabelivormis kuvaks (tabelivormis
trendikuval muudab see nupp kuva tagasi graafiliseks). Tabelivormis trendikuva selgitust
lugege osast Tabelivormis trendikuva lk 86.

•

SCROLL (Kerimine) – võimaldab kerida läbi patsiendiandmete. Pealdise CURSOR
LOCATION (Kursori asukoht) all kuvatakse kursori asukoha kuupäev ja kellaaeg.

•
•

ZOOM (Suumimine) – võimaldab vaadeldavat ajavahemikku suurendada või vähendada.

•

ALARM LIMITS (Häirepiirid) – avab häirepiiride kuva, kus saab vaadata sätteid ja neid
vajaduse korral muuta.

PRINT TREND (Prindi trend) – võimaldab parajasti ekraanil esitatava trendikuva välja
printida.

KERIMINE ja SUUMIMINE
Trendikuvasid saab patsiendiandmete vaatamiseks kasutada mitmel viisil. Allpool esitatakse lühiülevaade
kindlate sündmuste otsimisest ja esitamisest graafilisel trendikuval.
 TRENDIANDMETE VAATAMISEKS KERIMISREŽIIMIS TOIMIGE JÄRGMISELT.
1. Valige juhtnupu abil graafilise trendikuva menüüribalt nupp SCROLL (Kerimine). Menüüribal nuppu
SCROLL (Kerimine) ümbritsev kast ja kellaaja/kuupäeva näit muutuvad kollaseks, mis näitab, et olete
kerimisrežiimis.
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Joonis 32. Kerimisrežiim graafilisel trendikuval

2. Kui kerite kuva lõppu ja jätkate kerimist, lisatakse kuvale järgmine või eelmine 1/2 ajaperiood (näiteks kui
vaatate 2 tunni andmeid ajavahemikust 16.00 kuni 18.00 ning kerite tagasi ja jõuate kellaajani 16.00, naaseb
kollane joon kuva keskele ning nüüd kuvatakse vahemik 15.00 kuni 17.00). Täies ulatuses paremale
kerimisel esitatav piiksatus tähendab, et olete jõudnud praeguse kellaajani. Täies ulatuses vasakule kerimisel
esitatav piiksatus tähendab, et olete jõudnud salvestatud andmete algusse.
3. Pikema või lühema ajaperioodi kuvamiseks valige menüüribalt nupp ZOOM (Suumimine) ja pöörake
juhtnuppu, et kuvada 2, 4 või 12 tunni andmed. Menüüribal nuppu ZOOM (Suumimine) ümbritsev kast
muutub kollaseks, mis näitab suumitaseme muutmist. Suumimisfunktsioonist väljumiseks klõpsake uuesti
juhtnuppu. Seejärel saate naasta kerimisrežiimi, et jätkata salvestatud patsiendiandmete uurimist.
Maksimaalse hulga patsiendiandmete nägemiseks valige suumitasemeks 12 tundi. Selleks valige juhtnupu
abil menüüribalt nupp ZOOM (Suumimine) ja klõpsake seda. Nuppu ZOOM (Suumimine) ümbritsev kast
muutub sinisest kollaseks ja ka suumitaseme näit muutub kollaseks. Pöörake juhtnuppu, et valida säte
12 HR DISPLAY (12 tunni andmed), ja klõpsake juhtnuppu.
Nüüd valige juhtnupu abil menüüribalt nupp SCROLL (Kerimine) ja klõpsake seda. Nuppu SCROLL
(Kerimine) ümbritsev kast muutub sinisest kollaseks ning ka kellaaja ja kuupäeva näit pealdise CURSOR
LOCATION (Kursori asukoht) all muutub kollaseks. Pöörake juhtnuppu kursori vasakule või paremale
liigutamiseks. Juhtnupu pööramisel muutub kellaaeg ja ka kuva vasakul küljel kuvatavad patsiendiandmed
muutuvad selle ajapunkti andmeteks.
Sündmuse või häire leidmiseks kerige graafikuid ning otsige sündmuse ja häire märgiseid, nagu kujutab
eespool Joonis 31. Graafiline trendikuva lk 83. Viige kollane kursorijoon punasele häire märgisele ja väljuge
juhtnuppu klõpsates kerimisrežiimist. Erinevale ajaperioodile suumimisel on kursor graafilise kuva keskel
sobivas ajapunktis, mida see tähistas eelmisel kuval.
Valige nupuga ZOOM (Suumimine) suumimisfunktsioon (st väiksema ajavahemikuga 4, 2 või 1 tund
suumitaseme valimiseks) ja kerige uuesti, kuni leiate soovitud huvipakkuva piirkonna.
Suumimisrežiimist väljumiseks klõpsake juhtnuppu.
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4. Kerimisrežiimist väljumiseks klõpsake juhtnuppu.
Kuvatava patsiendi kohta rohkema teabe vaatamiseks valige juhtnupu abil menüüribalt nupp TABULAR
(Tabelivormis) ja lugege juhiseid alltoodud osast Tabelivormis trendikuva lk 86.

Tabelivormis trendikuva
 TABELIVORMIS TRENDIKUVA VAATAMISEKS TOIMIGE JÄRGMISELT.
1. Valige juhtnupu abil graafilise trendikuva menüüribalt nupp TABULAR (Tabelivormis). Avaneb
tabelivormis trendikuva. Tabelivormis trendikuva avamiseks põhikuvalt klõpsake menüüribal nuppu
TREND (Trend) ja seejärel nuppu TABULAR (Tabelivormis).

Joonis 33. Tabelivormis trendikuva

2. Pange tähele, et kuva paremal küljel kuvatakse patsiendi reaalajalised andmed ja vasakul küljel tabelivormis
trendid koos patsiendi üksikasjalike ajalooliste andmetega.
3. Klõpsake menüüribal nuppu ZOOM (Suumimine), et valida kuvatavate andmete suumitasemeks 60, 15, 3
või 1,5 minutit või säte MINIMUM (Minimaalne). Säte MINIMUM (Minimaalne) on trendi salvestamise
sagedus (eristusvõime) ja võib olla 5, 10 või 30 sekundit (juhiseid eristusvõime muutmise kohta lugege osast
Asutuse vaikesätted lk 124).
Nupud tabelivormis andmete vaatamiseks on järgmised.
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•

GRAPHICAL (Graafiline) – lülitab tabelivormis kuva graafiliseks kuvaks (graafilisel
trendikuval muutub see nupuks Tabelivormis).

•
•

SCROLL (Kerimine) – võimaldab kerida läbi patsiendiandmete tabeli.

•

PRINT TREND (Prindi trend) – võimaldab parajasti ekraanil esitatava trendikuva välja
printida.

ZOOM (Suumimine) – võimaldab suurendada või vähendada iga tabelis toodud andmepunkti
keskmist aega. Väikseima sätte puhul võimaldab suum vaadata üksikasjalikke häireid ja
sündmusi.
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•

ALARM LIMITS (Häirepiirid) – avab häirepiiride kuva, kus saab vaadata sätteid ja neid
vajaduse korral muuta.

Allolevas tabelis esitatakse näide tabelivormis trendikuvast suumitasemega 1,5 minutit.
Tabel 20. Tabelivormis trendikuva näide
TIME
(Kellaaeg)
12:23 AM
10
12:24 AM
40
12:26 AM
10
12:27 AM
40
12:29 AM
10
12:30 AM

EtCO2
mmHg

RR
lööki/min

May 23 10 (00.20
41

49
35

98

71

9

2*

71

7

5*

98

70

7

71

7

71

8

1

21*

23. mai 2010)
98

22*

23. mai 2010)

16

May 23 10 (00.30

EVENTS
(Sündmused)

23. mai 2010)

17

May 23 10 (00.29
29

98

16

May 23 10 (00.27

IPI

23. mai 2010)

16

May 23 10 (00.26

PR
lööki/min

23. mai 2010)

17

May 23 10 (00.24
48

SpO2
%

98

1

22*

23. mai 2010)

Sündmusi tähistab kolmnurk (sarnaselt monitori esipaneelil olevale sündmusenupule) ja häireid tärn. Nende
kõrval olev number näitab, mitu häiret või sündmust selle ajaperioodi jooksul esines.
4. Konkreetsete sündmuste ja häirete vaatamiseks valige nupuga ZOOM (Suumimine) säte MINIMUM
(Minimaalne), mis muudab suumitaseme väikseimaks ajavahemikuks. Nüüd esitatakse tabelis konkreetsed
sündmused ja suure tähtsusega punased kiireloomulised ning kollased häiatavad häired häired ning saate
kerimisfunktsiooniga tabelis üles ja alla kerida. Allolevas tabelis esitatakse näide tabelivormis trendikuvast
suumitaseme sättega MINIMUM (Minimaalne) (antud juhul on minimaalne eristusvõime säte 5 sekundit).
Tabel 21. Üksikasjaliku tabelivormis trendikuva näide
TIME
s
3:23 AM

EtCO2
mmHg

RR
lööki/min

May 23 10 (03.23

SpO2
%

PR
lööki/min

IPI

EVENTS
(Sündmused)

99

74

8

PROPOFOL
(Propofool)

23. mai 2010)

05

29

22

10

29

20

99

73

8

15

29

20

100

71

8

20

27

16

92

66

4

25

26

14

88

64

4

30

26

14

88

65

4

35

26

14

88

65

4

40

26

14

88

65

4

45

26

14

88

65

4

50

26

14

88

65

4

Ülaltoodud näites manustati patsiendile hapnikku ajavahemikus 3.23.05 kuni 3.23.10 ja sellele järgnes
hingamissageduse tõus tasemele, mis vallandas kõrge taseme häire. Seda näitab ülespoole osutav punane
nool. Samamoodi näitaks madala hingamissageduse häiret allapoole osutav punane nool.
Kui sündmuste tähistamise režiimiks on QUICK (Kiire), ei ole väikseima ajavahemikuga suumitaseme
puhul tekstilist teavet saadaval, kuid ikkagi kuvatakse sündmuse tähistamist näitav kolmnurk.
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Trendi näitajate valimine

5. Monitor saab talletada kuni 72 tunni jagu patsiendiandmeid. Kui andmeid on rohkem kui ekraanile mahub,
saab kerimise teel kuvada varasemaid andmeid (üles kerimisel) või hilisemaid andmeid (alla kerimisel).

Trendi näitajate valimine
Seade kuvab järgmised trendi näitajad: EtCO2, RR, SpO2, PR ja IPI. Kasutaja saab näitajate soovitud järjekorda
seadistada kuval Trend: Kuva konfigureerimine (üksikasju lugege osast Näitajate järjekorra muutmine
trendikuval lk 129). Kui te ei soovi mõne näitaja esitamist trendiaruannetes, valige kuval Trend: Kuva
konfigureerimine mõne näitaja puhul TÜHI valik.

Olulised märkused trendiaruannete kohta
Pange tähele järgmist trendiaruannetega, sealhulgas ekraanil kuvatavate tabelivormis trendiaruannete, prinditud
trendiaruannete ja allalaaditavate trendiaruannetega seotud teavet.

•
•
•

Iga trendide mälus olev arv on proovivõtuperioodi iga sekundi tulemuste keskmine. Näiteks 30sekundilise proovivõtuperioodi korral on iga 30 sekundi järel kuvatav tulemus
proovivõtuperioodi kõigi 30 sekundi andmepunktide keskmine.
Kui proovivõtuperioodil esines häire (st mingil ajahetkel 30-sekundilise ajaperioodi 30 sekundi
jooksul, kui andmeid salvestatakse iga 30 sekundi järel), märgitakse see üles, isegi kui
salvestatud keskmine arv ei näita häireks põhjust.
Igal tunnil luuakse isehoolduse ajal teade „EtCO2 not available“ (etCO2 pole saadaval) ja see
võtab umbes 10 sekundit. See juhtub pärast 1. kasutustundi ja seejärel umbes iga 12 tunni järel
või pärast ümbritseva rõhu või temperatuuri muutumist. Sel ajal hoitakse etCO2 ja muid
füsioloogilisi väärtusi isehoolduse eelsetel tasemetel.
See protsess võimaldab moodulil reguleerida end ümbritseva temperatuuri ja rõhu muutuste
järgi.

Konkreetsed sündmused trendiandmetes
 KONKREETSETE SÜNDMUSTE OTSIMISEKS TRENDIANDMETEST TOIMIGE JÄRGMISELT.
1. Leidke graafilisel trendikuval kursori abil huvipakkuv piirkond.
2. Suumige nupuga ZOOM (Suumimine) konkreetsele piirkonnale võimalikult lähedale.
3. Lülituge tabelivormis trendikuvale.
4. Leidke nupu SCROLL (Kerimine) abil huvipakkuv piirkond.
5. Suumige minimaalse ajavahemikuga suumitasemele, et näha üksikasjalikku teavet häirete ja sündmuste
kohta.

Graafilise trendikuva kasutamine patsientide jälgimiseks
Graafilist trendikuva saab kasutada peamise jälgimiskuvana põhikuva asemel. Reaalajaliste lainekujude
esitamise asemel võimaldab graafiline trendikuva jälgida hõlpsasti muutusi patsiendi seisundis. Nii trendi- kui
ka põhikuva paremal küljel kuvatakse reaalajalised arvandmed.
Graafilise trendikuva kasutamisel peamise jälgimiskuvana on oluline veenduda, et graafikuid värskendatakse
uusimate andmetega. See toimub automaatselt, kui pärast graafilise trendikuva avamist ei ole kasutatud
kerimisfunktsiooni. Automaatse värskendamise režiimis lisatakse kuvale automaatselt uusi andmeid kollasest
kursorijoonest paremale. Kui kursorist paremale jääv ala saab täis, hakkavad graafikud nihkuma, et teha ruumi
uutele andmepunktidele.
Kui kasutate kerimisfunktsiooni ja soovite seejärel jätkata graafilise trendikuva kasutamist patsiendi
jälgimiseks, liikuge lihtsalt põhikuvale ning valige seejärel uuesti nupp TREND (Trend).
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Trendiandmete printimine
Kui valikuline printer on installitud, saab ekraanil kuvatavad trendiandmed välja printida menüüriba nupuga
PRINT TREND (Prindi trend).

Trendide mälu kustutamine
Uue patsiendi jälgimise alustamisel on soovitatav trendide mälu kustutada, et vältida eelmise patsiendi andmete
segiajamist uue patsiendi andmetega. Kui kasutate juhtumeid, kustutatakse antud juhtumi lõpetamisel trendide
mälu automaatselt.
Märkus. Trendiandmete varundamiseks on tungivalt soovitatav trenditeave USB-seadmele alla laadida
enne väljalülitamist või patsiendijuhtumi lõpetamist.

 TRENDIDE MÄLU KUSTUTAMISEKS TOIMIGE JÄRGMISELT.
1. Trendiandmete kustutamiseks monitori mälust liikuge juhtnupuga põhikuvale ja valige menüüribalt nupp
SYSTEM (Süsteem).
2. Valige süsteemikuval nupp CLEAR TREND (Kustuta trendid). Kohe menüüriba kohal kuvatakse küsimus
CONFIRM? (Kinnitada?).
3. Kui olete kindel, et soovite trendide mälu kustutada, klõpsake juhtnuppu. Kui te ei soovi trendide mälu
kustutada, pöörake juhtnuppu tühistamiseks vasakule või paremale.
4. Seadme sisselülitamisel kuvatakse teade, mis soovitab trendide mälu kustutada, et alustada uue patsiendi
jälgimist ilma trendide mälus olevate eelmise patsiendi andmeteta. Seda kuva kujutab Joonis 34. Trendide
mälu teade allpool. Trendide mälu kustutamiseks klõpsake nuppu YES (Jah). Kui kavatsete sama patsiendi
jälgimist jätkata, võite trendide mälu säilitada. Sellisel juhul klõpsake nuppu NO (Ei). Patsiendiandmete
salvestamisel osana juhtumist kustutatakse trendide mälu alati juhtumi sulgemisel.

Joonis 34. Trendide mälu teade
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Trendide konfigureerimine
Trendikuvade sätete muutmiseks liikuge põhikuvale ja valige nupp SYSTEM (Süsteem), et avada süsteemi
seadistuskuva. Allolevas tabelis on esitatud süsteemi seadistuskuval olevad sätted.
Tabel 22. Monitori sätted
DATE (Kuupäev)

MAY 25, 2011
(25. mai 2011)

TIME (Kellaaeg)

11.27.32

LANGUAGE (Keel)

ENGLISH
(Inglise keel)

SÜNDMUSTE TÄHISTAMISE REŽIIM

DETAILED
(Üksikasjalik)

TREND GRAPHICAL DISPLAY [hour]
(Trendi graafiline kuvamine [tunnid])

4 tundi

TREND INCREMENT DISPLAY [min]
(Trendi samm [minutid])

1,5 min

NURSE CALL (Õekutse)

DISABLED
(Keelatud)

HOME SCREEN (Põhikuva)

STANDARD
(Standardne)

HOME IPI DISPLAY (hour) (IPI kuvamine
põhikuval (tunnid))

1 tundi

IPI ALARM (IPI häire)

DISABLED
(Keelatud)

Trendiandmete sätted on sündmuste tähistamise režiim, trendi graafiline kuvamine ja trendi samm.
Trendikuva sätted määravad kuva algse väljanägemise trendirežiimi sisenemisel. Trendikuval olles saab neid
vaateid kergesti muuta suumimisfunktsiooniga. Need sätted jäävad jõusse kuni monitori väljalülitamiseni.
Andmete salvestamise sagedust (eristusvõimet) saab muuta ainult asutuse vaikesätete kuval (lugege osa Asutuse
vaikesätted lk 124).
Event Marking Mode (Sündmuste tähistamise režiim)

•
•

Üksikasjalike sündmuse tähistamine: sündmusenupu vajutamisel saate sisestada sündmuse
spetsiifilise kirjelduse 30 kasutaja määratletavat väärtust sisaldavast tabelist (lugege osa
Patsiendi sündmuste sisestamine lk 45).
Kiirsündmuse tähistamine: sündmusenupu vajutamisel tähistatakse sündmuse esinemine, kuid
üksikasju ei lisata.

Kui monitor on üksikasjalike sündmuste tähistamise režiimis, kuid teil pole aega sündmuse üksikasjade
sisestamiseks, saab sündmusenupu kahekordse vajutamisega sisestada kiirsündmuse märgise.
Trendi graafiline kuvamine
Trendi graafilise kuvamise valikud on 2, 4 ja 12 tundi. Tehase vaikesäte on 4 tundi.
Trendi samm
Trendi sammu valikud tabelivormis trendikuva jaoks on MINIMUM (Minimaalne), 1,5, 3, 15 või 60 minutit.
Tehase vaikesäte on 1,5 minutit. Säte MINIMUM (Minimaalne) on trendi salvestamise sagedus (eristusvõime)
ja võib olla 5, 10 või 30 sekundit (juhiseid eristusvõime muutmise kohta lugege osast Asutuse vaikesätete
muutmine lk 124).
Andmete salvestamise sagedust (eristusvõimet) saab muuta ainult asutuse vaikesätete kuval (lugege osa Asutuse
vaikesätted lk 124).
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Do not touch this field - it is invisible and does not appear in the
final document

11. peatükk

Aruanded
Apnoe ja O2 desaturatsiooni aruanne
Prinditud aruande valikud
Prinditud aruanded
Aruannete näited

Kui kasutaja klõpsab põhikuval nuppu REPORTS (Aruanded), avaneb ekraanil apnoe ja O2 desaturatsiooni
aruanne. Lisateavet lugege osast Apnoe ja O2 desaturatsiooni aruanne, allpool Muude patsiendiaruannete
printimiseks klõpsake apnoe ja O2 desaturatsiooni aruande kuval nuppu PRINT REPORT (Prindi aruanne).
Lisateavet vt osast Prinditud aruanded lk 95.
Kui A/hr ja ODI näitajad pole saadaval või on keelatud (kas asutuse vaikesätete kaudu või süsteemi
seadistuskuval) või kui patsiendi tüüp on väikelaps/vastsündinu või mõni lapspatsiendi tüüpidest, siis nuppu
REPORTS (Aruanded) ei kuvata. Selle asemel avab põhikuval nupu PRINT (Printimine) klõpsamine
prindikuva. Lisateavet vt osast Prinditud aruanded lk 95.

Apnoe ja O2 desaturatsiooni aruanne
Ekraanil kuvatavad ja prinditud apnoe ja desaturatsiooni aruanded esitavad ülevaatliku pildi apnoe ning O2
desaturatsiooni sündmuste arvust määratud 2-, 4-, 8- või 12-tunnise perioodi jooksul. Nendes esitatakse A/hr ja
ODI keskmine arv kogu perioodi jooksul ning sündmuste loetelu määratud ajaperioodi igas etapis, kusjuures
apnoe sündmused loetletakse iga sündmuse kestuse järgi sekundites. Samuti esitatakse sündmuste koguarv igas
reas kogu ajaperioodi jooksul (2, 4, 8 või 12 tundi vastavalt kasutaja valikule). Need aruanded esitavad nii
üksikasju patsiendi A/hr ja ODI oleku kohta kui ka üldise ülevaate, mis aitab hooldajal jälgida patsiendi trende
nendes valdkondades.
See aruanne on saadaval vaid täiskasvanud patsientide puhul, sest A/hr ja ODI on saadaval vaid täiskasvanud
patsientidele.
Kui määratud perioodi puhul on osa teavet puudu (näiteks ei mõõdetud SpO2 poole tunni jooksul ekraanil
kuvatava 12-tunnise perioodi kestel, nii et selle pooltunni ODI väärtust ei saanud mõõta), esitatakse vastav
ajavahemik hallina, et näidata andmete puudumist. Kui esimene jälgimistund pole veel lõpule jõudnud,
esitatakse vastav ajavahemik ekraanil samuti hallina (et A/hr ja ODI on tunnipõhised näitajad, ei saa neid
arvutada ja seega kuvada, kui saadaval on vähem kui ühe tunni jagu andmeid).
Märkus. Seda aruannet värskendatakse iga 60 sekundi järel. Et põhikuval värskendatakse A/hr ja ODI
numbrilisi väärtusi kord sekundis, võib kahel kuval esitatavate väärtuste vahel aeg-ajalt
esineda väike ajutine erinevus.
Märkus. Seda kuva on soovitatav kasutada siis, kui hooldaja soovib saada rohkem teavet patsiendi
apnoe ja O2 desaturatsiooni sündmuste kohta või kui põhikuval näidatakse, et seda aruannet
tuleks vaadata. Kui monitori ekraanil kuvatakse see aruanne, siis kuva ei värskendata, seega
on patsiendi jälgimise ajal parem seda aruannet monitoris pidevalt mitte vaadata, vaid jälgida
selle asemel pidevalt põhikuva. EtCO2, FiCO2, RR-i, SpO2 ja PR-i arvväärtusi värskendatakse
pidevalt kõigil kuvadel, sealhulgas A/hr ja O2 desaturatsiooni aruande kuval.

Apnoe ja O2 desaturatsiooni aruande kuva juurde pääseb põhikuva menüüriba nupuga REPORTS (Aruanded).
Aruande printimise kuval oleva aruande võib printida apnoe ja O2 desaturatsiooni aruande kuvalt
Capnostream™20p sisseehitatud printeriga (nupuga START PRINTER (Käivita printer)) või salvestada USBvälkmäluseadmele (nupuga START USB (Käivita USB)).
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Apnoe ja O2 desaturatsiooni aruande kuva nupud on järgmised.
 TREND (Trend) – avab graafilise trendikuva.
 PRINT (Printimine) – viib kasutaja standardsele prindikuvale.
 ZOOM (Suumimine) – muudab ekraanil kuvatavat ajaperioodi. Valikud on 2, 4 ja 12 tundi.
 SCROLL (Kerimine) – liigutab kursorit ekraanil, et võimaldada erinevate ajavahemike vaatamist.
 PRINT REPORT (Prindi aruanne) – viib kasutaja apnoe ja O2 desaturatsiooni aruande printimise
kuvale.
USB-välkmäluseadmele salvestatud apnoe ja O2 desaturatsiooni aruanne sisaldab järgmist teavet.
Aruande nimi
Apnea and O2 Desat
Report (Apnoe ja O2
desaturatsiooni
aruanne)

Kirjeldus

Lisatud väljad

Tabeleraldusega fail laiendiga .txt.
Sisaldab A/hr ja ODI andmeid ning
kõiki trendiandmeid eelmise 2, 4,
8 või 12 tunni kohta (sõltuvalt
valitud suumitasemest).

DATE (Kuupäev), TIME (Kellaaeg), CASE ID (Juhtumi ID),
Patient type (Patsiendi tüüp), valitud ZOOM (Suumitase).
Apnoede arv ja desaturatsioonide arv aruande iga
ajaperioodi kohta, apnoede koguarv ja desaturatsioonide
koguarv kogu perioodi jooksul ning A/hr ja ODI keskmised
arvud.
Patsiendi näidud: EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI
Kiireloomuliste patsiendihäirete esinemine: etCO2 HIGH
(etCO2 kõrge), etCO2 LOW (etCO2 madal), RR HIGH
(RR kõrge), RR LOW (RR madal), NO BREATH
(Hingamine puudub), SpO2 HIGH (SpO2 kõrge), SpO2
LOW (SpO2 madal), PR HIGH (PR kõrge), PR LOW
(PR madal), IPI LOW (IPI madal).
Seadmega seotud nõuannete esinemine:
Sündmused: EVENT 1 (Sündmus 1), EVENT 2
(Sündmus 2), EVENT 3 (Sündmus 3)

Prinditud apnoe ja O2 desaturatsiooni aruanne sisaldab järgmist teavet.
Aruande nimi
Apnea and O2 Desat
Report (Apnoe ja O2
desaturatsiooni
aruanne)

Kirjeldus
A/hr ja ODI andmed koos
patsiendi näitajate (nagu
trendiaruandes) ning graafiliste
trendiandmetega. Sisaldab
andmeid eelmise 2, 4, 8 või
12 tunni kohta (sõltuvalt valitud
suumitasemest).

Lisatud väljad
DATE (Kuupäev), TIME (Kellaaeg), CASE ID (Juhtumi ID),
Patient type (Patsiendi tüüp), valitud ZOOM (Suumitase),
apnoede koguarv ja desaturatsioonide koguarv kogu
perioodi jooksul, A/hr ja ODI keskmised arvud perioodi
kohta ning apnoede arv ja desaturatsioonide arv aruande
iga ajaperioodi kohta.
Patsiendi näidud: EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI
Patsiendi graafilised trendid: EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI

Prinditud apnoe ja O2 desaturatsiooni aruande näidet kujutab Joonis 36. Prinditud apnoe ja desaturatsiooni
aruanne lk 94.
Apnoe ja O2 desaturatsiooni aruande kuva näidet kujutab Joonis 35. Apnoe ja desaturatsiooni aruande kuva
lk 93.
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Apnoede
keskmine
arv tunnis

Apnea Count
(apnoede arv)
ja Apnea Sums
(apnoede
koguarv)
Desat Count
(desaturatsioonide
arv)
Desat Sum
(desaturatsioonide
koguarv)
ODI

Joonis 35. Apnoe ja desaturatsiooni aruande kuva

Ekraanil kuvatav
patsienditeave

Selgitus

A/hr
(apnoede arv tunnis)

Keskmine A/hr tunnis kogu ekraanil kuvatava ajaperioodi
jooksul.

Apnea Count
(apnoede arv)

Kõigi hingamise puudumise (apnoe) juhtude koguarv
igas ajakategoorias (≥ 10 sekundit, 10–19 sekundit,
20–29 sekundit) kogu ekraanil kuvatava ajaperioodi
jooksul.

SUM (apnoede
koguarv)

Hingamise puudumise (apnoe) juhtude arv igas
ajakategoorias (≥ 10 sekundit, 10–19 sekundit,
20–29 sekundit) igas ajavahemikus asjakohase
ajaperioodi jooksul (antud juhul 00.00 kuni 1.00).

Desat Count
(desaturatsioonide
arv)

Kõigi desaturatsiooni juhtude koguarv kogu ekraanil
kuvatava ajaperioodi jooksul.

SUM
(desaturatsioonide
koguarv)

Desaturatsiooni juhtude arv igas ajavahemikus asjakohase
ajaperioodi jooksul (antud juhul 00.00 kuni 1.00).

ODI

Keskmine ODI tunnis kogu ekraanil kuvatava ajaperioodi
jooksul.
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Joonis 36. Prinditud apnoe ja desaturatsiooni aruanne
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Prinditud aruande valikud
Capnostream™20p saab osta koos sisseehitatud termoribaprinteriga. Capnostream™20p aruande printimise
menüü on ette nähtud kasutamiseks valikulise printeriga.
Aruande printimiseks välise printeriga on soovitatav viia andmed USB-välkmäluseadme abil arvutisse (lugege
osa Andmeedastus USB-andmesidepordi kaudu lk 101). Seejärel saab aruannet arvuti abil vormindada ja
printida.
Saadaval on järgmised prinditud aruanded.

•
•
•
•
•
•
•

Tabelivormis juhtumiaruanne
Graphical Case Report (graafiline juhtumiaruanne)
Tabelivormis trendiaruanne
Graphical Trend Report (graafiline trendiaruanne)
Real Time Continuous Waveforms (reaalajalised pidevad lainekujud),
Real Time Continuous CO2 Waveform (reaalajaline pidev CO2 lainekuju)
Real Time Continuous Tabular (reaalajaline pidev tabelivormis aruanne)

Prinditud apnoe ja O2 desaturatsiooni aruannet (kui see on saadaval) on kirjeldatud eespool.
Trendiaruannete puhul prinditakse andmed, mida kuvati viimati trendikuval nupu PRINT TREND (Prindi
trend) valimise ajal. Juhtumiaruande eristusvõimeks on alati minimaalne säte (maksimaalselt üksikasju).
Reaalajalised pidevad tabelivormis andmed prinditakse sama sagedusega kui numbrilisi väärtusi ekraanil
värskendatakse.
Reaalajaliste pidevate lainekujude graafikud prinditakse nii, nagu need ekraanil kuvatakse.
Pange tähele, et kõik trendi- ja juhtumiaruanded tuleb printida enne juhtumi lõpetamist. Juhtumi lõpetamisel
kustutatakse juhtumi- ja trendiandmed mälust ning printimine pole enam võimalik.

Prinditud aruanded
Prindikuva saab avada apnoe ja O2 desaturatsiooni aruande kuvalt (kui A/hr ja ODI on lubatud) või põhikuvalt
(kui A/hr ja ODI pole saadaval või lubatud).
Prindikuva võimaldab valida, millist aruannet printida, ning ka aruande printimist alustada ja lõpetada.
 ARUANDE PRINTIMISEKS TOIMIGE JÄRGMISELT.
1. Valige põhikuval nupp REPORTS (Aruanded).
2. Valige avaneval apnoe ja O2 desaturatsiooni kuval nupp PRINT (Printimine), et avada prindikuva, mida
kujutab Joonis 37. Prindikuva lk 96.
3. Väikelastest/vastsündinud patsientide puhul valige prindikuva avamiseks põhikuval nupp PRINT
(Printimine).
4. Valige juhtnupu abil prinditava aruande tüüp. Korraga saab valida vaid üht tüüpi aruande. Valitud aruannet
näitab tärn (*). Kui valite juhtumiaruande ja ühtegi aktiivset juhtumit parajasti ei ole, on aruande nimest
paremal oleval väljal teade NO CASES (Juhtumid puuduvad).
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Joonis 37. Prindikuva

5. Valige prinditavad andmed.
Valige prindikuval nupp PRINT FORMAT (Prindivorming). Valige prindivormingu kuval näitajad, mida
soovite aruandes printida.
Tabelivormingu puhul on ühes prinditud aruandes kolm veergu andmeid ja graafilise vormingu puhul kaks
graafikut. Valitud prindivorming kehtib kõigile prinditavatele aruannetele.
Tabelivormis aruannete puhul saab valida EtCO2, FiCO2, RR-i, SpO2, PR-i, IPI ja tühja valiku. Graafiliste
aruannete puhul saab valida EtCO2, RR-i, SpO2, PR-i, IPI ja tühja valiku. Tühja valiku valimisel ei prindita
sellesse veergu midagi.
6. Prindikuvale naasmiseks klõpsake kuva alumises osas menüüribal nuppu BACK (Tagasi).
7. Printimise alustamiseks klõpsake prindikuval nuppu START PRINTER (Käivita printer). Printimise
peatamiseks, et lõpetada pidev printimine või katkestada muude lõpetamata aruannete printimine, klõpsake
kuval nuppu STOP PRINTER (Seiska printer).
Tabel 23. Prinditud aruanded – näitajad

Aruande nimi
Kõik aruanded
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Kirjeldus

Lisatud väljad

Aruande ajavahemik

CS20P (näitab, et aruanne loodi
Capnostream™20P-ga)
Seadme seerianumber, mille kohta
aruanne prinditi
Aruande nimi (TREND REPORT
(Trendiaruanne), CASE REPORT
(Juhtumiaruanne) või REAL TIME
REPORT (Reaalajaline aruanne))
Patsiendi tüüp (ADULT (Täiskasvanu),
PEDIATRIC (Laps) (3 vanusevahemikku)
või INFANT/NEONATAL
(Väikelaps/vastsündinu))
Case ID (Juhtumi ID)
DATE (Kuupäev), TIME (Kellaaeg)
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Aruande nimi
Tabelivormis
juhtumiaruanne

Kirjeldus
Juhtumi kohta
salvestatud patsiendi
näitajad
tabelivormingus.
Andmekirjete vaheline
aeg on trendi sammu
väikseim võimalik
eristusvõime
(30 sekundit).

Lisatud väljad
Patsiendi näitajad salvestusperioodi
alguses ja lõpus: EtCO2, FiCO2, RR, SpO2,
PR, IPI
Patsiendi näidud: Kolm järgmistest
näitajatest (vastavalt kuval PRINT
FORMAT (Prindivorming) valitud
näitajatele, lugege osa Aruande
printimiseks toimige järgmiselt. lk 95):
EtCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR, IPI

Aruande ajavahemik
Juhtumi algusest kuni
praeguse kellaajani.
Juhtumi lõpetamisel pole
andmed enam saadaval.

Kiireloomuliste ja hoiatavate
patsiendihäirete esinemine: kõik
kiireloomulised ja hoiatavad
patsiendihäired
Seadmega seotud nõuannete esinemine
Sündmused: EVENT 1 (Sündmus 1),
EVENT 2 (Sündmus 2), EVENT 3
(Sündmus 3)
Graphical Case
Report (graafiline
juhtumiaruanne)

Juhtumi kohta
salvestatud patsiendi
näitajad graafilises
vormingus. Andmekirjete
vaheline aeg on trendi
sammu väikseim
võimalik eristusvõime
(30 sekundit).

Patsiendi näitajad salvestusperioodi
alguses ja lõpus: EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI

Tabelivormis
trendiaruanne

Trendide mällu
salvestatud patsiendi
näitajad
tabelivormingus.
Andmekirjete vaheline
aeg on trendi sammu
puhul seadistatud
eristusvõime
(MINIMUM (Minimaalne)
(30 sekundit),
1,5 minutit, 3 minutit,
15 minutit, 60 minutit).

DATE (Kuupäev), TIME (Kellaaeg)

Järgmistest näitajatest kahe (vastavalt
kuval PRINT FORMAT (Prindivorming)
valitud näitajatele, lugege osa Aruande
printimiseks toimige järgmiselt. lk 95)
väärtuste graafikud 30-sekundilise
ajavahemikuga: EtCO2 (mmHg), RR (bpm),
SpO2 (%), PR (bpm), IPI
Patsiendi näitajad salvestusperioodi
alguses: EtCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR, IPI
Patsiendi näitajad trendi sammu puhul
seadistatud ajavahemikuga: Kolm
järgmistest näitajatest (vastavalt kuval
PRINT FORMAT (Prindivorming) valitud
näitajatele, lugege osa Aruande
printimiseks toimige järgmiselt. lk 95):
EtCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR, IPI
Kiireloomuliste ja hoiatavate
patsiendihäirete esinemine
Seadmega seotud nõuannete esinemine
Sündmused: EVENT 1 (Sündmus 1),
EVENT 2 (Sündmus 2), EVENT 3
(Sündmus 3)

Graphical Trend
Report (graafiline
trendiaruanne)

Trendide mällu
salvestatud patsiendi
näitajad graafilises
vormingus. Andmekirjete
vaheline aeg on trendi
sammu puhul
seadistatud eristusvõime
(MINIMUM (Minimaalne)
(30 sekundit),
1,5 minutit, 3 minutit,
15 minutit, 60 minutit).

Patsiendi näitajad salvestusperioodi
alguses: EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI
Järgmistest näitajatest kahe (vastavalt
kuval PRINT FORMAT (Prindivorming)
valitud näitajatele, lugege osa Aruande
printimiseks toimige järgmiselt. lk 95)
väärtuste graafikud trendi sammu puhul
seadistatud ajavahemikuga: EtCO2, RR,
SpO2, PR, IPI
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Juhtumi algusest kuni
praeguse kellaajani.
Juhtumi lõpetamisel pole
andmed enam saadaval.

Trendiandmed, nagu need
esitatakse parajasti
kuvataval trendikuval või
kuvalt PRINT (Printimine)
printimise korral esitati
kõige viimasena kuvatud
trendikuval. Prinditakse vaid
parajasti ekraanil esitatavad
andmepunktid (umbes
kümme andmepunkti).
Seega määrab trendikuva
ZOOM (Suumitase) (valikud
on 2, 4 ja 12 tundi), mitme
minuti/tunni jagu andmeid
väljaprindil esitatakse.
Pärast trendi kustutamist ei
ole andmed enam
saadaval.
Trendiandmed, nagu need
esitatakse parajasti
kuvataval trendikuval või
kuvalt PRINT (Printimine)
printimise korral esitati
kõige viimasena kuvatud
trendikuval. Seega määrab
trendikuva ZOOM
(Suumitase) (valikud on 2,
4 ja 12 tundi), mitme tunni
jagu andmeid väljaprindil
esitatakse. Pärast trendi
kustutamist ei ole andmed
enam saadaval.

97

Prinditud aruanded

Aruande nimi

Kirjeldus

Lisatud väljad

Aruande ajavahemik

Real Time
Continuous
Waveform
(reaalajaline
pidev lainekuju)

etCO2 ja SpO2 väärtuste
graafiline esitus
andmepunktiga iga 50
millisekundi järel.

Patsiendi näitajad salvestusperioodi
alguses: EtCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR
EtCO2 ja SpO2 väärtuste graafikud.

Reaalajalised andmed
alates nupu START
PRINTER (Käivita printer)
vajutamisest kuni nupu
STOP PRINTER (Seiska
printer) vajutamiseni.

Real Time
Continuous CO2
Waveform
(reaalajaline
pidev CO2
lainekuju)

etCO2 väärtuste
graafiline esitus
andmepunktiga iga
50 millisekundi järel.

Patsiendi näitajad salvestusperioodi
alguses: etCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR.

Reaalajalised andmed
alates nupu START
PRINTER (Käivita printer)
vajutamisest kuni nupu
STOP PRINTER (Seiska
printer) vajutamiseni.

Real Time
Continuous
Tabular
(reaalajaline
pidev
tabelivormis
aruanne)

EtCO2, RR-i ja PR-i
tabelivormis esitus
andmereaga iga
2 sekundi järel.

Patsiendi näitajad salvestusperioodi
alguses: EtCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR, IPI
Kolm järgmistest näitajatest (vastavalt
kuval PRINT FORMAT (Prindivorming)
valitud näitajatele, lugege osa Aruande
printimiseks toimige järgmiselt. lk 95):
EtCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR, IPI

Reaalajalised andmed
alates nupu START
PRINTER (Käivita printer)
vajutamisest kuni nupu
STOP PRINTER (Seiska
printer) vajutamiseni.

* Pange tähele, et kõigil juhtudel esitatakse EtCO2 ja FiCO2 valitud ühikutes, SpO2 protsentides ning RR ja PR löökidena
minutis (bpm).
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Aruannete näited

Aruannete näited
Juhtumiaruannete näited
Järgnevalt esitatakse eespool kirjeldatud tabelivormis ja graafilise juhtumiaruande näited.

Joonis 38. Juhtumiaruande väljaprindi näited
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Aruannete näited

Trendiaruannete näited
Järgnevalt esitatakse eespool kirjeldatud tabelivormis ja graafilise trendiaruande näited.

Joonis 39. Prinditud trendiaruanded
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12. peatükk

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

Patsiendiandmete allalaadimine
Sissejuhatus
Andmeedastus USB-andmesidepordi kaudu
Andmeedastus RS-232-pordi kaudu
Analoogandmete väljastamine Capnostream
Õekutse funktsioon
Õekutsesüsteemide tüübid
Kasutamine koos haigla patsiendiandmete süsteemidega
Kasutamine koos Nuvoni VEGA™* süsteemidega

Sissejuhatus
Capnostream™20p võimaldab eksportida salvestatud ja praegusi andmeid välisseadmetele järgmiselt:

•
•
•

andmete edastamine USB-välkmäluseadmele nende üleviimiseks arvutisse,
otseühendus arvutiga RS-232-pordi kaudu,
7-kanaliline analoogväljund.

Õekutse funktsiooni abil saab välistes süsteemides näidata ka häireolukordade esinemist.

Andmeedastus USB-andmesidepordi kaudu
USB-välkmäluseadmele saab edastada seitset tüüpi aruandeid, mida kirjeldatakse allolevas tabelis. Viis
aruandetüüpi on tekstivormingus ja neid saab vaadata sellistes rakendustes nagu Microsoft Excel. Kaks
kahendandmetega aruandetüüpi on ette nähtud keerukamate programmeerimisrakenduste jaoks.
Lisaks saab USB-välkmäluseadmele alla laadida apnoe ja O2 desaturatsiooni aruande (kui A/hr ja ODI
funktsioon on olemas). Lisateavet lugege osast Apnoe ja O2 desaturatsiooni aruanne lk 91.
Kui A/hr ja ODI pole saadaval, siis A/hr ja ODI häireid ei salvestata.
Tabel 24. Andmeedastuse tüübid

Aruande nimi
Tabelivormis
juhtumiaruanne

Tabelivormis
trendiaruanne

Kirjeldus

Lisatud väljad

Tabeleraldusega fail laiendiga .txt.
(Tabeleraldusega faile saab eksportida
Excelisse, kasutades eraldajana
tabeldusmärke.) Sisaldab trendide mällu
salvestatud valitud juhtumiga seotud
andmeid. Andmekirjete vaheline aeg on
trendi salvestamiseks seadistatud
eristusvõime (5, 10 või 30 sekundit).

DATE (Kuupäev), TIME (Kellaaeg)

Tabeleraldusega tekstifail (.txt). Sisaldab
kõiki trendide mällu salvestatud andmeid.
Andmekirjete vaheline aeg on trendi
salvestamiseks seadistatud eristusvõime
(5, 10 või 30 sekundit).

DATE (Kuupäev), TIME (Kellaaeg)

Patsiendi näidud: EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI
Kiireloomuliste ja hoiatavate patsiendihäirete
esinemine
Seadmega seotud nõuannete esinemine
Sündmused: EVENT 1 (Sündmus 1), EVENT 2
(Sündmus 2), EVENT 3 (Sündmus 3)
Patsiendi näidud: EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI
Kiireloomuliste ja hoiatavate patsiendihäirete
esinemine
Seadmega seotud nõuannete esinemine
Sündmused: EVENT 1 (Sündmus 1), EVENT 2
(Sündmus 2), EVENT 3 (Sündmus 3)
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Aruande nimi

Kirjeldus

Real Time Continuous
CO2 Waveform
(reaalajaline pidev
CO2 lainekuju)

Tabeleraldusega fail (.txt) andmekirjetega
iga 50 millisekundi järel.

Real Time Continuous
Tabular (reaalajaline
pidev tabelivormis
aruanne)

Tabeleraldusega fail (.txt), mis sarnaneb
tabelivormis trendiaruandele, kuid
edastatakse ridahaaval reaalajas.

Lisatud väljad
DATE (Kuupäev), TIME (Kellaaeg)
Patsiendi näitaja iga 50 millisekundi järel
(CO2 lainekuju loomiseks): CO2*
DATE (Kuupäev), TIME (Kellaaeg)
Patsiendi näidud: EtCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR,
IPI, A/hr, ODI
Kiireloomuliste ja hoiatavate patsiendihäirete
esinemine
Seadmega seotud nõuannete esinemine
Sündmused: EVENT 1 (Sündmus 1), EVENT 2
(Sündmus 2), EVENT 3 (Sündmus 3)

Real Time Continuous
Tabular with real-time
continuous waveform
(reaalajaline pidev
tabelivormis aruanne
koos reaalajalise
pideva lainekujuga)
(lühinimi on FULL
CONTINUOUS
TRANSFER (Täielik
pidev edastamine))

Tabeleraldusega fail (.txt), mis sarnaneb
reaalajalisele pidevale tabelivormis
aruandele ja edastatakse ridahaaval
reaalajas, kuid andmekirjetega iga
50 millisekundi järel (20 korda sekundis).
Sisaldab CO2 andmeid, mida saab
kasutada reaalajalise pideva lainekuju
loomiseks, andmekirjetega iga
50 millisekundi järel. Tabelivormis andmed
salvestatakse andmepunktides, mis
põhinevad trendi salvestamiseks
seadistatud eristusvõimel (5, 10 või
30 sekundit), nii et nende punktide vahelisi
andmeid korratakse lisaridadel.

DATE (Kuupäev), TIME (Kellaaeg)
Patsiendi näitajad (trendi salvestamise
eristusvõimega): EtCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR,
IPI, A/hr, ODI
Kiireloomuliste ja hoiatavate patsiendihäirete
esinemine
Seadmega seotud nõuannete esinemine
Sündmused: EVENT 1 (Sündmus 1), EVENT 2
(Sündmus 2), EVENT 3 (Sündmus 3)
Patsiendi näitaja iga 50 millisekundi järel
(CO2 lainekuju loomiseks): CO2 laine

Täielik pidev
edastamine
kahendandmetena

Lugege Capnostream™20p andmeedastusprotokolle.

Trendi täielik
edastamine
kahendandmetena

Lugege Capnostream™20p andmeedastusprotokolle.

*
CO2 on ühikus mm Hg (millimeetrit elavhõbedasammast).
Pange tähele, et txt-failides on esimesed kuus andmerida järgmised.
Rida 1 – aruandetüübi nimi.
Rida 2 – tühi või patsiendi ID, kui tegemist on juhtumiaruandega.
Rida 3 – patsiendi tüüp (patsiendi tüüpide kohta lugege osast Patsiendi tüübi seadistamine lk 43).
Rida 4 – tühi.
Rida 5 – veerupäised.
Rida 6 – veerupäiste teine rida.
Capnostream™20p ühildub välkmäluseadmetega, mille tootjad on SanDisk, Lexar ja PNY Technologies. See ei
ühildu välkmäluseadmetega, millel on lisadraiverite installimist nõudvad keerukamad funktsioonid, nagu
SanDisk U3. Capnostream™20p puhul kasutatava USB-välkmäluseadme mälumahu piir on 8 GB. Tüüpilist
välkmäluseadet on kujutatud allpool.

Joonis 40. Tüüpiline välkmäluseade
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 CAPNOSTREAM™20P ANDMETE SALVESTAMISEKS USB-VÄLKMÄLUSEADMELE TOIMIGE JÄRGMISELT.
1. Sisestage USB-välkmäluseade Capnostream™20p tagaküljel olevasse USB-porti.
2. Välkmäluseadme tuvastamisel ilmub ekraani ülemisse paremasse nurka häiresümboli kõrvale USB ikoon.
Olenevalt mäluseadme tüübist võib selleks kuluda kuni 40 sekundit.
USB-pordi
ikoon
Joonis 41. USB ikoon
Märkus. Capnostream™20p monitori USB-port on ette nähtud ainult välkmäluseadme jaoks. See ei
ole täisfunktsionaalne USB-port. Ärge püüdke ühendada monitori USB-pordi kaudu arvutiga.
Märkus. USB-välkmäluseade tuleb ettevaatlikult sisestada USB-porti liigset jõudu kasutamata. Kui
välkmäluseadet ei saa lihtsasti porti sisestada, ärge kasutage seadet.

3. Pärast USB ikooni ilmumist on monitor valmis andmete edastamiseks USB-välkmäluseadmele.
4. Valige põhikuva menüüribalt nupp SYSTEM (Süsteem), et avada süsteemikuva, ja seejärel valige nupp
DATA OUTPUT (Andmeväljund).
5. Valige juhtnupu abil tabelist DATA OUTPUT (Andmeväljund; vt allpool) soovitud aruanne. Pange tähele,
et tabelivormis juhtumiaruande ja tabelivormis trendiaruande valikud on saadaval vaid aktiivse juhtumi
korral. Juhtumi sulgemisel kustutatakse juhtum ja trendide mälu ning see teave ei ole enam saadaval.
Tabel 25. Andmeväljundi tüübi valimine
TABULAR CASE (Tabelivormis juhtumiaruanne)
TABULAR TREND (Tabelivormis trendiaruanne)
REALTIME CONTINUOUS CO2 WAVEFORM
(Reaalajaline pidev CO2 lainekuju)
REALTIME CONTINUOUS TABULAR (Reaalajaline
pidev tabelivormis aruanne)
FULL CONTINUOUS TRANSFER (Täielik pidev
edastamine)
FULL BINARY CONTINUOUS TRANSFER (Täielik
pidev edastamine kahendandmetena)
FULL BINARY TREND TRANSFER (Trendi täielik
edastamine kahendandmetena)

6. Valitud aruande nimest vasakul kuvatakse tärn. Kui aktiivset juhtumit ei ole, kuvatakse tabelivormis
juhtumiaruande valimisel selle nimest paremal teade NO CASES (Juhtumid puuduvad).
7. Pöörake juhtnuppu, et valida menüüribalt nupp START USB (Käivita USB), ja klõpsake andmeedastuse
alustamiseks. Andmeedastust saab katkestada, klõpsates uuesti nuppu STOP USB (Seiska USB).
ETTEVAATUST! Kui välkmäluseade eemaldatakse Capnostream™20p-st andmete edastamise ajal, võivad
andmed muutuda loetamatuks. Enne välkmäluseadme eemaldamist laske andmeedastusel
lõpule jõuda või katkestage see, valides menüüribalt nupu STOP USB (Seiska USB).
ETTEVAATUST! Enne ühendamist monitoriga veenduge, et USB-välkmäluseadmel ei oleks viiruseid.
Märkus. Kui Capnostream™20p ei tuvasta välkmäluseadet, eemaldage see ja sisestage uuesti. Kui
välkmäluseadet ikka ei tuvastata, siis veenduge, et kasutate toetatava tootja välkmäluseadet.
Märkus. Kui USB-välkmäluseadmel on alla 100 kb vaba mäluruumi, ei ole mäluseadmele kirjutamine
võimalik. Sellisel juhul katkestatakse juba toimuv andmeedastus. Vähese mäluruumi korral
EI SAA uut andmeedastust alustada.
Märkus. Pange tähele olulist lisateavet trendiaruannete kohta, mis on esitatud osas Olulised märkused
trendiaruannete kohta lk 88.
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Ühe failina maksimaalselt edastatav andmehulk on 65 536 rida (see vastab Excel 2003 ja vanema versiooni
failide maksimaalsele lehesuurusele). Kui andmehulk ületab 65 536 rida, avatakse automaatselt uus fail ja
andmeid hakatakse edastama sinna. Sellisel juhul nimetatakse uus fail nii, nagu selgitab allpool Tabel 26.
Failide nimetamisviis.
Järgnevalt esitatakse loodavate failide umbkaudsed oodatavad suurused. Rohkelt sündmusi ja häireid sisaldavate
patsiendijuhtumite korral on failid suuremad.
Tabular Case (Tabelivormis juhtumiaruanne): 1 tund eristusvõimega 30 s: 21 kB
Tabular Trend (Tabelivormis trendiaruanne): 1 tund eristusvõimega 30 s: 24 kB
Real Time Continuous CO2 Waveform (reaalajaline pidev CO2 lainekuju): 1 tund eristusvõimega 50 ms: 4,2 MB
Real Time Continuous Tabular (reaalajaline pidev tabelivormis aruanne) 1 tund eristusvõimega 2 s: 264 kB
Full Continuous Transfer (Täielik pidev edastamine): 1 tund eristusvõimega 50 ms: 12 MB
Täielik pidev edastamine kahendandmetena: 1 tund eristusvõimega 50 ms: 732 kB
Trendi täielik edastamine kahendandmetena: 1 tund eristusvõimega 30 s: 5 kB
USB failide nimetamisviis
Erinevate aruandetüüpide korral kasutatakse järgmist failide nimetamisviisi.
<ARUANDE TÜÜP>_<PATSIENDI TÜÜP>_<ARUANDE KUUPÄEV>_<ARUANDE
KELLAAEG>_<PATSIENDI ID >_<FAILI NR>.ext
milles:
 REPORT TYPE (ARUANDE TÜÜP) – kolmetäheline aruandetüübi identifikaator (vt Tabel 26.
Failide nimetamisviis),
 PATIENT TYPE (PATSIENDI TÜÜP) – patsiendi tüüp (täiskasvanu, 6–12-aastane laps jne),
 REPORT DATE (ARUANDE KUUPÄEV) – aruande loomise alguskuupäev vormingus aakkpp,
 REPORT TIME (ARUANDE KELLAAEG) – aruande loomise alguskellaaeg vormingus ttmmss,
 PATIENT ID (PATSIENDI ID) – seadmesse sisestatud (või seadme poolt automaatselt loodud)
patsiendi ID,
 FILE NO (FAILI NR) – jooksev järjestikune number, mis näitab andmete jagamist mitmesse faili,
 faililaiend .ext võib olla .txt (tabeleraldusega fail) või .bin (kahendfail).
Patsiendi ID väli monitoris sisaldab märki „/”, mis ei ole failinimede jaoks sobiv. See asendatakse failinimedes
sidekriipsuga „-”. Märki „/” kasutatakse monitoris mitme sama patsiendi ID-ga faili näitamiseks (nt Smith/1,
Smith/2, Smith/3).
Failinime näited
15. jaanuaril 2011 kell 5:23:57 loodud patsiendi ID-ga „20090115035705” erinevate aruannete failinimed
oleksid järgmised.
Tabel 26. Failide nimetamisviis

Aruande tüüp
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Failinimi

Tabular Case Report (Tabelivormis
juhtumiaruanne)

TCR_ADULT_110115_052357_20110115035705_1.txt

Tabular Trend Report (Tabelivormis
trendiaruanne)

TTR_ ADULT _110115_052357_20110115035705_1.txt

Real-time Continuous CO2 Waveform
(Reaalajaline pidev CO2 lainekuju)

RCW_ ADULT_110115_052357_20110115035705_1.txt

Real-time Continuous Tabular (Reaalajaline
pidev tabelivormis aruanne)

RCT_ ADULT _110115_052357_20110115035705_1.txt

Full Continuous Transfer (Täielik pidev
edastamine)

FCTR_ ADULT _110115_05235720110115035705_1.txt
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Aruande tüüp

Failinimi

Full Binary Continuous Transfer (Täielik pidev
edastamine kahendandmetena)

FCT_ ADULT _110115_052357_20110115035705_1.bin

Full Binary Trend Transfer (Trendi täielik
edastamine kahendandmetena)

FTT_ ADULT _110115_052357_20110115035705_1.bin

Apnea and O2 Desat Report (if available)
(Apnoe ja O2 desaturatsiooni aruanne (kui on
saadaval))

ADR_ ADULT _110115_052357_20110115035705_1.txt

Näited
Ülaltoodud näite põhjal oleksid sama reaalajalise pideva tabelivormis aruande mitu faili järgmiste nimedega.
Aruande tüüp

Failinimi

Real-time Continuous Tabular

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

Märkus. Kahendfaile ei jagata kunagi mitmeks failiks, sest neil ei ole MS Exceli seatavat pikkuse
piirangut.

USB veateated
Monitori teatealal võidakse esitada järgmised teated.
NO USB DEVICE FOUND (USB-seadet ei leitud): nõuanne, mis kuvatakse, kui USB-ga seotud toimingut
üritati USB-seadme puudumise korral.
USB DEVICE FAILED (USB-seadme tõrge): kuvatakse, kui USB-seade on tuvastatud, kuid andmeedastust ei
õnnestunud lõpule viia.
USB FLASH FULL (USB-välkmäluseade on täis): nõuanne, mis kuvatakse, kui andmeid ei saa enam USBvälkmäluseadmele alla laadida, sest see on täis.
USB TIME OUT (USB ajalõpp): nõuanne, mis kuvatakse, kui monitor ei suuda USB-seadmega sidet luua.
Patsiendiandmete lugemine salvestatud Capnostream™20p failidest
USB aruandetüübid, mille faililaiend on .txt (tabeleraldusega), on tekstifailid. Seetõttu saab neid hõlpsasti
lugeda enamikus tabeli- ja andmebaasirakendustes. Antud juhul tähendab failivorming .txt, et faili igas reas on
iga andmeüksuse vahel tabeldusmärk. Kasutusjuhendi CD-l on patsiendiandmete edastamise rakendusmärkmed,
mis selgitavad edastatud andmete kasutamist.
Kaks USB aruandetüüpi, mille faililaiend on .bin, on kahendfailid. Need failid on ette nähtud
programmeerijatele, kes loovad Capnostream™20p jaoks rakendusprogramme. Kahendfaili vorminguid
kirjeldatakse kasutusjuhendi CD-l olevates Capnostreami andmeedastusprotokollides.

Andmeedastus RS-232-pordi kaudu
Capnostream™20p monitori tagaküljel on 9 kontaktiga RS-232-ühendus. Üksikasjalikku teavet selle
funktsiooni kasutamise kohta lugege kasutusjuhendi CD-l olevatest Capnostreami andmeedastusprotokollidest.
Andmeedastuskiirust RS-232-liidese kaudu saab seadistada kuval Asutuse vaikesätted: Monitor. Tehase
vaikesäte on andmeedastuskiiruse automaatne tuvastamine. Teavet andmeedastuskiiruse muutmise kohta lugege
osast Asutuse vaikesätete muutmine lk 124.
Andmeedastus RS-232 kaudu võib toimuda samal ajal andmete edastamisega USB-välkmäluseadmele.
Märkus. RS-232-pordil on standardile IEC 60101-1-1 vastav elektriline isolatsioon.
Mittemeditsiiniseadmeid, näiteks arvuteid ja printereid, võib sellesse porti ühendada ilma
täiendava elektrilise isolatsioonita. Need seadmed tuleb paigutada patsiendi keskkonnast
vähemalt 1,5 meetri kaugusele.
Portatiivne voodiäärne kapnograaf/pulssoksümeeter
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RS-232-porti võib kasutada andmete edastamiseks arvutisse Profoxi abil. Lisateabe saamiseks pöörduge
ettevõtte Profox Associates, Inc. poole aadressil http://www.profox.net/.

Analoogandmete väljastamine Capnostream™20p-ga
Vajalikud seadmed
Capnostream™20p monitori ja analoogsüsteemi vahelise andmeedastuse seadistamiseks on vaja järgmist.
Komponent

Üksikasjad / Medtronicu tootenr

Capnostream™20p monitor

Mis tahes Capnostream™ 20 (CS20) monitor

Digitaalne/analoogne kaabel

PM20ACB (tuleb osta eraldi)

Analoogsüsteem (unelaboratooriumi või muu analoogsüsteem)

Pole kohaldatav

Enamiku süsteemide puhul standardsed andmesidekaablid koos
3,5 mm (1/8-tollise) monohelipistikuga andmete edastamiseks
digitaal-analoogmuunduri kaablist analoogsüsteemi (vajatav kaablite
arv sõltub andmeedastuskanalite arvust).
Mõne süsteemi puhul on vaja teistsuguseid kaableid või adapterit,
näiteks Remlogic vajab helipistiku tüüpi ühendusi.

Need kaablid tuleb osta eraldi ja neid võib
saada igast elektroonikakauplusest.
Mittestandardsete süsteemide puhul võib olla
vaja eri tüüpi kaableid.

Monitori ja analoogseadme vahelise andmeedastuse seadistamiseks tuleb luua järgmised ühendused:
 D/A-kaabli ühendus monitoriga,
 D/A-kaabli ühendus analoogsalvestusseadmega.
Neid ühendusi kirjeldatakse allpool. Pärast nende ühenduste tegemist toimub andmete edastamine monitorist
analoogseadmesse kuni kahe seadme ühenduse katkestamiseni.
HOIATUS.

Monitori saab ühendada D/A-kaabli abil ainult seadmetega, millel on sertifikaat IEC 60601-1.

Kaht seadet ühendaval andmesidekaablil on seitse andmekanalit. Iga andmekanali väljundpinge on 0–1 volti
(1 volt on väärtus Cal High (Kõrge kalibreerimisväärtus), st maksimumväärtus) ja väljundvoolutugevus
vähemalt 12 mA. Iga kanal on kaitstud ka väljundite lühiühenduse eest.
Kõigi mõõdetavate näitajate puhul on mõõtesignaali väärtus 0,9 volti skaala lõppväärtus, st suurim võimalik
kehtiv väärtus.
Parameetrite kalibreerimiseks (mida tehakse enne mõõtmist, et valmistada seade ette täpseks mõõtmiseks)
kasutatakse 1,0-voldist (Cal High või Gain Cal) signaali väärtust; mõõtmisel näitab see arv kehtetut
väärtust. 0,0-voldine (Cal Low, Zero Cal) signaal näitab nullskaala väärtust signaali kohta, mille saatis
Capnostream™20p analoogseadmesse. Väärtusi 0 V ja 1,0 V kasutatakse vaid kalibreerimiseks. Pange tähele,
et 1,0 V ei ole tegelik väärtus, mis saab tekkida patsiendi mõõtmisel.
Samuti pidage meeles, et 1,0 V on Capnostream™20p väljasaadetav signaal, mida mõõdetakse D/A-kaabli
otsas. D/A-kaabli külge kinnitatud lisakaablid võivad seda signaali veidi nõrgendada. Kasutatavate
analoogsignaalide väärtuste loetelu esitab Tabel 28. D/A kalibreerimisväärtused allpool.
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Capnostream™20p ja analoogseadme ühendamine D/A-kaabli abil
 D/A-KAABLI ÜHENDAMISEKS MONITORIGA TOIMIGE JÄRGMISELT.
1. Sisestage andmesidekaabli analoogväljundi pistik monitori 15 kontaktiga analoogporti. See
Capnostream™20p monitori tagaküljel olev port on tähistatud tekstiga Analog Out (Analoogväljund).
Pistikud
analoogseadmesse

Analoogväljundi
pistik
(Capnostream™iga ühendamiseks)

Joonis 42. Capnostream™20p D/A-kaabel (osa number PM20ACB)

Analoogport

Joonis 43. Capnostream™20p analoogport

2. Capnostream™20p seade on konfigureeritud seitsme analoogsignaali väljastamiseks, millest igaüks edastab
andmeid erineva mõõdetud näitaja kohta.
3. Eri kanalite kaudu vaikimisi väljastatavate näitajate muutmise kohta lugege altpoolt.
4. Kui te ei soovi iga kanali signaali vaikeväärtusi muuta, ühendage D/A-kaabel allpool kirjeldatud viisil
analoogseadmega.
Portatiivne voodiäärne kapnograaf/pulssoksümeeter
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 D/A-KAABLI ÜHENDAMISEKS ANALOOGSEADMEGA TOIMIGE JÄRGMISELT.
1. D/A-kaabli otsas on seitse juhtmepaari koos pistikutega ja seitse kasutatavat kanalit on tähistatud
värvikoodiga, mis vastab D/A-kaabli juhtmepaaride isolatsiooni värvile. Värvikood on esitatud allolevas
tabelis. Olete signaali väärtused iga pistiku jaoks juba kindlaks määranud.
2. Valige soovitud väljundpistikud (värvikoodiga juhtmetega) ja ühendage iga pistik 3,5 mm (1/8-tollise)
monohelipistikuga standardse andmesidekaabli abil analoogseadme vastava väljundkanaliga. (Kaabli ühes
otsas peaks olema 3,5 mm (1/8-tolline) monohelipistik D/A-kaabli ühendamiseks ja teises otsas
analoogseadme jaoks sobiv pistik.)
3. Korrake seda protseduuri iga tehtava ühenduse puhul.
Allolevas tabelis on loetletud D/A-kaabli juhtmete värvid ja kanalid.
Tabel 27. D/A-kaabli värvikoodid

Andmekanal

Värv

CH1

PUNANE

CH2

VALGE

CH3

ROHELINE

CH4

SININE

CH5

KOLLANE

CH6

PRUUN

CH7

ORANŽ

Digitaal-analoogkanali vaikeväärtuste muutmine Capnostream™20p-s
Capnostream™20p saab väljastada seitse analoogsignaali, mis vastavad mitmesugustele jälgitavatele näitajatele.
Nende seitsme andmekanali väljundi jaoks on 12 erinevat võimalikku seadistust. Capnostream™20p-l on iga
kanali jaoks signaali vaikeväärtused, mida saab muuta järgmiselt.
Capnostream™20p digitaal-analoogühenduse seadistuskuva avamisel esitatakse sellel praegused sätted ja
kasutatavad valikud, nagu näidatud ülaltoodud joonisel.
 CAPNOSTREAM™20P D/A-KANALI VAIKEVÄÄRTUSTE PÜSIVAKS MUUTMISEKS HOOLDUSKUVA KAUDU
TOIMIGE JÄRGMISELT.
1. Selleks et teha sätetes muudatusi, mis salvestatakse püsivalt Capnostream™20p monitori mällu, avage
asutuse vaikesätete kuva järgmiselt. Klõpsake Capnostream™20p põhikuva menüüribal valikuid SYSTEM
> SERVICE (Süsteem > Hooldus). Sisestage hooldusparool (lugege osa Capnostream™-i hooldusparool
lk 144) ja klõpsake valikuid INST DEFAULTS > MONITOR > D/A (Asutuse vaikesätted > Monitor >
D/A).
2. Pöörake juhtnuppu, et valida kanal, millele soovite signaali määrata. Kanali esiletõstmisel klõpsake seda.
Seejärel valige juhtnupu pööramisega sellele kanalile määratav signaal. Signaali valimiseks klõpsake uuesti
juhtnuppu. Korrake seda iga kanali puhul, millele soovite signaali määrata või millele juba määratud signaali
muuta.
3. Igale kanalile võib määrata mis tahes signaali. Samuti võib sama signaali määrata mitmele kanalile.
 CAPNOSTREAM™20P D/A-KANALI VAIKEVÄÄRTUSTE AJUTISEKS MUUTMISEKS SÜSTEEMIKUVA KAUDU
TOIMIGE JÄRGMISELT.
1. D/A-kanali vaikeväärtuste ajutiseks muutmiseks valige Capnostream™20p põhikuva menüüribalt nupp
SYSTEM (Süsteem). Valige kuva SYSTEM (Süsteem) menüüribalt nupp D/A SETUP (D/A seadistamine).
Kuva vasakul küljel loetletakse seitse andmekanalit. Kanalitele määratavad signaalid on loetletud kuva
paremal küljel.
2. Muudatuste tegemise protseduur on sama mis selle osa 2. sammus.
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3. Pärast soovitud muudatuste tegemist ühendage D/A-kaabel analoogseadmega, nagu eespool kirjeldatud.
4. Need muudatused jäävad aktiivseks kuni monitori väljalülitamiseni. D/A sätete püsiva muutmise kohta
lugege eestpoolt.
5. Pärast soovitud muudatuste tegemist ühendage D/A-kaabel analoogseadmega, nagu eespool kirjeldatud.

Joonis 44. Capnostream™20p digitaal-analoogühenduse seadistuskuva

Analoogseadme kalibreerimine Capnostream™20p jaoks
Analoogseadme kasutamiseks koos Capnostream™20p monitoriga tuleb seda D/A-kaabliga allpool kirjeldatud
viisil kalibreerida. Et monitorist analoogseadmesse saadetav signaal on voltides, tuleb analoogseadet
kalibreerida nii, et see tõlgendaks vastuvõetud pinge õigeks patsiendi väärtuseks.
Kalibreerimise protseduur koosneb kahest osast: võimenduse kalibreerimine ja nullkalibreerimine.
 Võimenduse kalibreerimisel määratakse näitaja maksimumväärtus, mis vastab maksimaalsele pingele
(1,0 V) analoogseadmes.
 Nullkalibreerimisel määratakse patsiendi näitaja miinimumväärtus (null), mis vastab nullpingele
(0,0 V) analoogseadmes.
Kalibreerimismeetod
 ANALOOGSEADME (NAGU POLÜSOMNOGRAAF) KALIBREERIMISEKS CAPNOSTREAM™20P JAOKS
TOIMIGE JÄRGMISELT.
1. Veenduge, et Capnostream™20p monitor ja analoogseade oleksid D/A-kaabli abil eespool kirjeldatud viisil
ühendatud ning soovi korral oleks igale kanalile määratud vajalik signaali väärtus, nagu kirjeldab Tabel 28.
D/A kalibreerimisväärtused allpool.
2. Nullkalibreerimiseks valige juhtnupu abil menüünupp D/A CAL (D/A kalibreerimine) ja valige säte CAL
LOW (Madal kalibreerimisväärtus). Kõigi kanalite sätteks määratakse ALWAYS LOW (Alati madal).
Veenduge, et asjakohaste kanalite väljund analoogseadmes on null.
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3. Võimenduse kalibreerimiseks valige juhtnupu abil menüünupp D/A CAL (D/A kalibreerimine) ja valige säte
CAL HIGH (Kõrge kalibreerimisväärtus). Kõigi kanalite sätteks määratakse ALWAYS HIGH (Alati kõrge).
Veenduge, et asjakohaste kanalite väljund analoogseadmes vastab kanalite suurimale väljundile.
4. Pöörake juhtnuppu ja klõpsake menüüribal nuppu CAL RESET (Kalibreerimise lähtestamine). Kõik kanalid
naasevad tegelikele mõõdetud väärtustele vastavate signaalide saatmise juurde.
5. Pärast kalibreerimise lõpuleviimist on D/A skaala seadistatud. Seetõttu saab analoogseade monitorist
vastuvõetud signaale tõlgendada ja patsiendi väärtusi õigesti registreerida. Näide: et analoogseade teab nüüd,
et 0 V = 0 mm Hg (väljahingatava CO2 puhul) ja 1,0 V = 111 mm Hg (väljahingatava CO2 puhul), tõlgendab
see monitorist vastuvõetud 0,37 V signaali kui 41 mm Hg.
6. Pärast D/A skaala seadistamist tuleb iga kanal polüsomnograafis sõltumatult nullistada ja viia läbi
võimenduse kalibreerimine.
7. Veenduge, et Capnostream™20p väärtused edastataks analoogseadmesse õigesti. Selleks tehke lühiajaline
jälgimine ning seejärel kontrollige väärtusi monitoris ja analoogseadmes. Kui väärtusi ei edastata õigesti,
võib kalibreerimine ja/või kanalite määramine olla valesti tehtud.
Tabel 28. D/A kalibreerimisväärtused

Näitaja
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Skaala

0 V väärtus
(nullkalibreerimise
madal väärtus)

1,0 V väärtus
(võimenduse
kalibreerimise
kõrge väärtus)

EtCO2 + End of breath
(hingetõmbe lõpu näit; etCO2
väärtus hingetõmbe lõpu
signaali korral, muidu 0 V)

100 mm Hg = 0,9 V
(etCO2
vaikevahemik D/A
jaoks)
Või
150 mm Hg = 0,9 V
(etCO2 vahemiku
valikuline muudatus
D/A jaoks, mida
saab teha D/A
seadistuskuval)

0=0V

111 mm Hg = 1,0 V
või
167 mm Hg = 1,0 V
(sõltuvalt
kasutatavast
skaalast)

EtCO2

100 mm Hg = 0,9 V

0=0V

111 mm Hg = 1,0 V

FiCO2,

100 mm Hg = 0,9 V

0=0V

111 mm Hg = 1,0 V

RR

150 bpm
(hingetõmmet
minutis) = 0,9 V

0=0V

167 bpm = 1,0 V

CO2 Wave (CO2 laine)

100 mm Hg = 0,9 V

0=0V

111 mm Hg = 1,0 V

CO2 Measurement Valid (CO2
mõõtmise kehtivus)

0 V = jah, 1 V = ei

0=0V

Pole kohaldatav

SpO2 Saturation (SpO2
küllastatus)

100% küllastatus =
0,9 V

0=0V

111% = 1,0 V

Pulse Rate (Pulsisagedus)

250 bpm (lööki
minutis) = 0,9 V

0=0V

278 bpm = 1,0 V

SpO2 Wave (SpO2 laine;
pletüsmograafia lainekuju)

255 plet. = 0,9 V

0=0V

283 plet. = 1,0 V

Square wave at 1 Hz, 50%
duty cycle (Täisnurklaine 1 Hz
juures, 50% täitetegur)

0 V –1 V p-p

0=0V

Pole kohaldatav

No signal (always high)
(Signaal puudub (alati kõrge))

1V

0=0V

Pole kohaldatav
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Näitaja

Skaala

0 V väärtus
(nullkalibreerimise
madal väärtus)

1,0 V väärtus
(võimenduse
kalibreerimise
kõrge väärtus)

No signal (always low) (Signaal
puudub (alati madal))

0V

0=0V

Pole kohaldatav

IPI*

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

0=0V

11 IPI = 1,0 V

* Vale IPI signaal (mis võetakse vastu, kui kõigi näitajate väärtused pole saadaval ja seega IPI
väärtust ei arvutata) tekitab väärtuse 1,0 V.
Töötamine digitaal-analoogsüsteemiga
Kui seadmed on eespool kirjeldatud viisil ühendatud ja kalibreeritud, võite alustada süsteemiga töötamist. Pange
tähele järgmist teavet.
Monitori töö
Monitor töötab andmeside ajal tavapärasel viisil.
Märkus. Pange tähele, et Capnostream™20p D/A menüüribal olevat nuppu DISABLE (Keela) pole
vaja kasutada. Vaikimisi on Capnostream™20p D/A funktsioon lubatud. (D/A andmeside
lubamisel on selle nupu nimi DISABLE (Keela).) Seda nuppu võib vajaduse korral kasutada
Capnostream™20p D/A funktsiooni keelamiseks.

Veaotsing
Allpool kirjeldatakse mõningaid probleeme, mis võivad tekkida digitaal-analoogmuundamise süsteemi
seadistamisel, ja esitatakse soovitusi nende probleemide kõrvaldamiseks.
Tabel 29. Veaotsing

Probleem

Seotud komponent

Probleem

Lahendus

CO2 andmeid ei
edastata.

Analoogseade

Kalibreerimine on
tegemata või valesti
tehtud.

Kalibreerige analoogseadet,
nagu selles dokumendis
kirjeldatud.

CO2 andmeid ei
edastata.

D/A-kaabel

D/A-kaabli kasutamata
pistik on lühiühenduses.

Vältige kasutamata
juhtmete/pistikute
lühiühendusi.

CO2 andmeid ei
edastata.

Monitor

D/A andmeside on
keelatud.

Avage Capnostream™20p
D/A seadistuskuva ja
klõpsake menüüribal nuppu
ENABLE (Luba).

Andmeid edastatakse,
kuid väärtused pole
samad mis
Capnostream™20p-s.

Monitor ja
analoogseade

Kalibreerimine on vale.

Viige läbi uus kalibreerimine
ja määrake voltide
näitajateks teisendamise
skaala.

Andmeid edastatakse,
kuid väärtused pole
samad mis
Capnostream™20p-s.

Monitor ja
analoogseade

Kanalid on valesti
määratud.

Kontrollige kanalite
seadistust.

Õekutse funktsioon
Capnostream™20p monitori saab ühendada välise õekutsesüsteemiga. Ühendamise korral saadab monitor
asutuse õekutsesüsteemi teavet tekkinud häireolukordade kohta, et teavitada meditsiinitöötajaid patsiendi
meditsiinilise abi vajadusest. Õekutsesüsteemi edastatakse ainult häireandmeid, nagu kirjeldab Tabel 31.
Õekutse näidud lk 114.
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Õekutsesüsteemide tüübid

Õekutse häireväljund aktiveerub samaaegselt häire esinemisega monitoris ja jääb aktiivseks kuni häireolukorra
lõppemiseni. Kui häireolukord kaob (st kui häire monitoris lõpeb), muutub ka õekutse häireväljund inaktiivseks.
Õekutse juhtme (3,5 m) saab osta Medtronicult (osa number 011149). Õekutse juhtme üks ots ühendatakse
Capnostream™20p monitoriga. Juhe tarnitakse ilma klemmideta, nii et seda saab õekutsesüsteemi jaoks
kohandada.

Õekutsesüsteemide tüübid
Häire korral aktiveerumise/desaktiveerumise poolest saab õekutsesüsteeme tavaliselt konfigureerida kahel viisil:
lukustuvalt ja mittelukustuvalt.
Lukustuvad süsteemid: õekutse märgutuli/häiresignaal jääb aktiivseks, kuni ühendatud seade häire lõpetab ja
õde häire õekutsesüsteemi nupuga CANCEL ALARM (Tühista häire) tühistab.
Mittelukustuvad süsteemid: õekutse märgutuli/häiresignaal jääb aktiivseks, kuni ühendatud seade häire
lõpetab. Kui häireolukord kaob, EI OLE kasutaja sekkumine vajalik. See tähendab, et kui häireolukord ise
kaob, lakkavad õekutse märgutuli ja helisignaal automaatselt töötamast.
Capnostream™20p ühendamisel õekutsesüsteemiga tuleb kasutada mittelukustuvat konfiguratsiooni.
Pange tähele, et mõlemat tüüpi õekutsesüsteemid ei võimalda õekutse häiresignaali vaigistamist, kui ühendatud
seadmes, nagu Capnostream™20p monitor, on aktiivne häire.
Õekutse juhe
Monitoril on sisseehitatud relee, mille saab ühendada haigla õekutsesüsteemiga õekutse juhtme abil. Üksikasju
õekutse juhtme kohta esitatakse allpool.
Tabel 30. Õekutse tehnilised andmed

Näitaja

Väärtus

Kestevvoolu nimiväärtus

2A

Max lubatav vool

2A

Max lubatav pinge

24 V DC

Stereohelipesa

1/8” (3,5 mm)

Joonis 45. Õekutse stereohelipistik

Kokkusobiva stereohelipistiku viigustiku skeemi kujutab Joonis 45. Õekutse stereohelipistik ülalpool. Pange
tähele järgmist.
 N1 (ÜHINE) – N2 (NORMAALSELT SULETUD): normaalselt suletud releekonfiguratsioon.
 N1 (ÜHINE) – N3 (NORMAALSELT AVATUD): normaalselt avatud releekonfiguratsioon.
 ÕEKUTSE ANDMEEDASTUSE SEADISTAMISEKS TOIMIGE JÄRGMISELT.
1. Õekutse funktsiooni kasutamiseks ühendage õekutse juhe monitori tagaküljel olevasse õekutse pessa, nagu
allpool näidatud.
2. Ühendage juhtme teine ots asutuse õekutsesüsteemiga asutuse nõuete järgi.
3. Lubage õekutse ühendus, nagu kirjeldatakse osas Õekutse aktiveerimine allpool.
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Õekutsesüsteemide tüübid

Õekutse
ühendus

Joonis 46. Õekutse ühenduskoht

Õekutse aktiveerimine
Õekutse on tehase vaikesättena keelatud ja funktsiooni kasutamiseks tuleb see lubada. Seda saab teha süsteemi
seadistuskuval, kuid monitori väljalülitamisel keelatakse see jälle. Õekutse funktsiooni saab püsivalt lubada
hooldusrežiimis asutuse vaikesätete all monitorikuval järgmiselt.
 ÕEKUTSE AKTIVEERIMISEKS TOIMIGE JÄRGMISELT.
1. Lülitage monitor sisse ja oodake, kuni ilmub põhikuva. Valige juhtnupu abil nupp SYSTEM (Süsteem),
et avada süsteemikuva, ja seejärel valige nupp SERVICE (Hooldus) ning sisestage hooldusparool (vt osa
Capnostream™-i hooldusparool lk 144).
2. Valige hoolduskuval nupp INST DEFAULTS (Asutuse vaikesätted) ja seejärel nupp MONITOR (Monitor).
3. Valige juhtnupu abil säte NURSE CALL (Õekutse) ja määrake selle väärtuseks ENABLED (Lubatud).
4. Hooldusrežiimist väljumiseks klõpsake valikuid BACK (Tagasi), BACK ja HOME (Põhikuva). Uus säte on
nüüd salvestatud.
5. Kontrollige õekutsesüsteemi, nagu kirjeldatakse osas Õekutse kontrollimine allpool.
6. Pange tähele, et õekutse andmeid ei edastata, kui häiresignaalid on ajutiselt vaigistatud (monitori esiküljel
oleva häiresignaali vaigistamise nupuga). Üksikasju selle funktsiooni kohta lugege osast Häiresignaali
vaigistamine lk 78. Kuid õekutse andmed edastatakse, kui häiresignaalid on vaigistatud asutuse vaikesätete
kaudu (lugege osa Asutuse vaikesätted lk 124).
Õekutse kontrollimine
Kontrollige, kas süsteem töötab korralikult. Selleks tekitage häireolukord (näiteks hingake mõni sekund
FilterLine™-i ja lõpetage seejärel sellesse hingamise, et tekitada häire NO BREATH (Hingamine puudub)).
Veenduge, et saadakse oodatud tulemus vastavalt asutuse õekutsesüsteemi standardile. Häireolukorra tekkimisel
võib süttida hoiatav märgutuli või kõlada helisignaal.
Järgnevas tabelis kirjeldatakse, millistest häiretest õekutse väljundi kaudu teavitatakse.
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Kasutamine koos haigla patsiendiandmete süsteemidega
Tabel 31. Õekutse näidud

Häire tüüp

Õekutse aktiveerimine

Suure tähtsusega (punased) kiireloomulised
patsiendihäired

JAH

(Kollased) hoiatavad häired

EI

Keskmise tähtsusega häired

JAH

Nõuanded

EI

Vaiksed nõuanded

EI

Kasutamine koos haigla patsiendiandmete süsteemidega
Capnostream™20p monitori saab ühendada haigla patsiendiandmete süsteemidega (Bernoulli ja Oxinet III),
mida toodab ja/või müüb Cardiopulmonary Corporation (CPC). See funktsioon võimaldab andmete regulaarset
reaalajalist edastamist monitorist haigla patsiendiandmete süsteemidesse. Võimalik on kaheksa või 12 voodiga
konfiguratsioon.
Enne ühendamist veenduge, et olemas on järgmised seadmed:
 haiglasse paigaldatud Bernoulli või Oxinet III süsteem,
 Bernoulli-MSM-i või Oxinet Client Bridge (Oxineti klientsild), millel on 9 kontaktiga D-tüüpi
pistikuga kaabel,
 Capnostream™20p monitor.
Ühendage süsteem Bernoulli-MSM-i või Oxinet Client Bridge'i (Oxineti klientsilla) kasutusjuhendi järgi.
Süsteemi kasutatakse klientsilda, Capnostream™20p ja seinakontakti ühendava Y-juhtmega. Veenduge, et kõik
ühendused on kindlad, nii et koos selle süsteemiga kasutamisel on tagatud Capnostream™20p pidev võrgutoide.
Pärast seadmete eespool kirjeldatud viisil ühendamist edastatakse andmed kahendkujul automaatselt
Capnostream™20p monitorist Bernoulli / Oxinet® III süsteemi. Monitori täiendavat seadistamist pole vaja.
Edastatakse järgmised mõõtmisandmed:
 kohene CO2,
 EtCO2,
 FiCO2,
 hingamissagedus,
 SpO2,
 pulss.
Lisaks edastatakse teavet patsiendi tüübi, häirete ja seadme sätete (häirepiirid jne) kohta.
Bernoulli süsteemi puhul on saadaval ka elutähtsate näitajate väljundliides kliinilise infosüsteemi jaoks ja ADT
(vastuvõtu, väljalaskmise ja üleviimise) sisendliides.
Lisateabe saamiseks Bernoulli / Oxinet III süsteemi kohta või seadistamise veaotsinguks pöörduge kohaliku
edasimüüja poole.
ETTEVAATUST! Kui ühendus haigla patsiendiandmete süsteemiga kaob kas haigla patsiendiandmete
süsteemi või selle juhtmete rikke tõttu, ei saada Capnostream™20p süsteemile andmeid.
ETTEVAATUST! Lülitage Capnostream™20p helilised häiresignaalid välja vaid siis, kui patsienti jälgitakse
pidevalt muul sobival viisil.
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Kasutamine koos Nuvoni VEGA™* süsteemidega
Capnostream™20p saab ühendada ka Nuvoni VEGA™* süsteemiga, et luua ühendus kliiniliste
infosüsteemidega patsiendi elutähtsate näitajate elektrooniliseks registreerimiseks.
Capnostream™20p ühendamise VEGA™* süsteemiga viib kohapeal täielikult läbi Nuvoni paigaldusspetsialist,
keda abistab haigla IT-osakonna töötaja. Kõik Capnostream™20p kogutud patsiendi füsioloogilised andmed
saadetakse VEGA™* süsteemi, et kasutada neid kliinilises infosüsteemis. Lisateabe saamiseks Nuvoni
VEGA™* süsteemi kohta pöörduge Medtronicu müügiesindaja või otse Nuvoni müügiesindaja poole.
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Sissejuhatus
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13. peatükk

Hooldus ja veaotsing
Sissejuhatus
Monitori hoolduseni jäänud aja määramine
CO2 kalibreerimine
CO2 kalibreerimise kontrollimine
Hooldus
Kaitsmete vahetamine
Printeripaberi rulli vahetamine
Puhastamine
Veaotsing
Monitori tagastamine
Tehniline abi

Sissejuhatus
Capnostream™20p ei vaja muud plaanilist hooldust peale operaatori asutuse nõutava tööomaduste
kontrollimise. Ainult iga 30 000 töötunni järel peab monitori hooldama kvalifitseeritud hooldustehnik.
Monitori CO2 tuvastamise mehhanismi tuleb perioodiliselt kalibreerida, nagu kirjeldatakse allpool osas CO2
kalibreerimine lk 117. CO2 kalibreerimist saab kontrollida igal ajal, et teha kindlaks, kas see on õigetes
tööpiirides.
Osas Veaotsing lk 121 käsitletakse võimalikke probleeme ja nende põhjusi ning esitatakse soovitusi nende
kõrvaldamiseks.
Märkus. Hooldusjuhiste saamiseks ning toimivuskatsete ja kontrollide tegemiseks pöörduge kohaliku
edasimüüja poole või lugege hooldusjuhendit.

Monitori hoolduseni jäänud aja määramine
Hoolduskuval esitatakse vajaliku hoolduse või kalibreerimiseni jäänud tundide arv. Hoolduskuva avamiseks
valige põhikuva alumises osas menüüribalt nupp SYSTEM (Süsteem) ja seejärel SERVICE (Hooldus).
Hoolduseni jäänud tundide vaatamiseks ei ole parooli vaja. Peamist hoolduskuva on kujutatud allpool.
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Joonis 47. Hoolduskuva

Kui monitori on kasutatud 30 000 tundi, saatke see volitatud teeninduskeskusse. Saatmise juhiseid saate
kohalikult esindajalt.

CO2 kalibreerimine
Märkus. Seade on tehases kalibreeritud.

Kvalifitseeritud hooldustöötajad peavad monitori kalibreerima esimese 1200 töötunni või 12 kuu järel sõltuvalt
sellest, kumb enne kätte jõuab. Seejärel tuleb kalibreerida iga 12 kuu või 4000 töötunni järel sõltuvalt sellest,
kumb enne kätte jõuab.
Tulevase kalibreerimise plaanimise hõlbustamiseks salvestab monitor nii kalibreerimiseni jäänud töötundide
arvu kui ka viimase kalibreerimise kuupäeva.
Kui kalibreerimise aeg on kätte jõudnud, kuvab monitor teatealal nõuande CALIBRATION REQUIRED
(Vajalik on kalibreerimine).
Monitori sisselülitamisel esitatakse tervituskuval iga kord kalibreerimiseni jäänud töötundide arv (vt Joonis 9.
Tervituskuva lk 32). Kui töötundide piir on ületatud, esitatakse teade CALIBRATION OVERDUE
(Kalibreerimine on aegunud). Kalibreerimiseni jäänud töötundide arvu saab vaadata ka hoolduskuval ja tähtaja
ületamisel kuvatakse ka seal nagu tervituskuval teade CALIBRATION OVERDUE (Kalibreerimine on
aegunud). Hoolduskuval esitatavaid andmeid värskendatakse monitori sisselülitamisel ja ka iga kord, kui
hooldusrežiimi avamiseks sisestatakse parool.
Märkus. Soovitatav on kalibreerida monitori kahe nädala jooksul alates teate CALIBRATION
REQUIRED (Vajalik on kalibreerimine) ilmumisest monitorile.
Märkus. Kui Capnostream™20p monitor jäetakse 30 minutiks või kauemaks tööle FilterLine™-i
ühendamata, läheb Capnostream™20p monitori CO2 jälgimise funktsioon automaatselt
ooterežiimi. See automaatne ooterežiim vähendab sagedase kalibreerimise vajadust
olukorras, kus monitor jäetakse pikaks ajaks tööle FilterLine™-i ühendamata. Sellisel juhul ei
arvestata ajavahemikke, mil monitor oli sisse lülitatud, kuid FilterLine™-iga ühendamata,
kalibreerimiseni jäänud aja arvutamisel, mis vähendab tarbetu kalibreerimise vajadust.
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Viimase kalibreerimise kuupäeva vaatamiseks avage hooldusrežiim ja minge kalibreerimiskuvale. Valige
põhikuval nupp SYSTEM (Süsteem), et avada süsteemikuva, ja seejärel valige nupp SERVICE (Hooldus),
et avada hoolduskuva. Sisestage hooldusparool ja seejärel valige nupp CO2 CAL (CO2 kalibreerimine). Sellel
kuval esitatakse hoolduseni jäänud tundide arv, viimase kalibreerimise kuupäev ja järgmise kalibreerimise
kuupäev (üks aasta pärast viimast kalibreerimist). Selle kuva avamiseks on vaja hooldusrežiimi parooli.

CO2 kalibreerimise kontrollimine
Sõltuvalt asutuse eeskirjadest ja protseduuridest võib monitori kontrollida igal ajal, et teha kindlaks, kas CO2
tuvastamine on vastuvõetavates piirides. Alltoodud kalibreerimise kontrollimise protseduuris esitatakse
sammsammulised juhised kalibreerimise kontrollimiseks.
ETTEVAATUST! Kalibreerimist tuleb kontrollida tootja heakskiidetud kalibreerimiskomplektiga, mis sisaldab
5% CO2, 21% O2 ja tasakaalustatud N2 gaasisegu ning heakskiidetud ühendusvahendeid
(T-toru).
Tootja heakskiidetud kalibreerimiskomplekti saab osta ettevõtte Scott Medical Products osakonnalt Airgas
(Z03NI748BDC002, pärandnumber: 4653ORF-2BD). Komplektis on 2 ja komplekt sisaldab järgmist:
 kalibreerimisgaas, mis sisaldab 5% CO2, 21% O2, Bal. N2,
 voolikuadapter (T-toru),
 kalibreerimistoru (kalibreerimise FilterLine™).
Märkus. Kui kontrollimise ajal on monitor akutoitel, siis veenduge, et aku on täielikult laetud.
Märkus. Enne kalibreerimise kontrollimist veenduge, et kalibreerimiskomplektis olev kalibreerimistoru
on kindlalt kinnitatud.

Kalibreerimise kontrollimise protseduur
Märkus. Kalibreerimise kontrollimise igas etapis saab naasta esimesele kuvale nupuga BACK
(Tagasi).

 KALIBREERIMISE KONTROLLIMISEKS TOIMIGE JÄRGMISELT.
1. Liikuge juhtnupu abil kuvale CO2 CALIBRATION CHECK (CO2 kalibreerimise kontrollimine). Valige
põhikuva menüüribalt nupp SYSTEM (Süsteem) ja seejärel nupp CAL CHECK (Kalibreerimise
kontrollimine). Või valige hoolduskuval nupp CO2 CAL (CO2 kalibreerimine) ja seejärel CAL CHECK
(Kalibreerimise kontrollimine).
Avaneb kuva CO2 CALIBRATION CHECK (CO2 kalibreerimise kontrollimine). Ekraanil kuvatavad juhised
juhatavad teid läbi kalibreerimise kontrollimise sammude.
2. Ekraanil kuvatakse teade CONNECT FILTERLINE TO MONITOR (Ühendage FilterLine monitoriga).
Ühendage kalibreerimistoru monitoriga ja valige kalibreerimise kontrollimise alustamiseks nupp START
(Käivita).
3. Ekraanil kuvatakse teade CONNECT CALIBRATION GAS [5% CO2 21% O2 BALANCE N2] (Ühendage
kalibreerimisgaas [5% CO2, 21% O2, tasakaalustav N2]). Ühendage kalibreerimistoru teine ots gaasimahutiga
ja valige nupp CONTINUE (Jätka).
4. Ekraanil kuvatakse teade OPEN GAS SUPPLY FROM CYLINDER (Avage gaasi juurdevool balloonist).
Avage gaasimahuti ja valige nupp CONTINUE (Jätka).
Nüüd viib moodul läbi kalibreerimise kontrollimise. Sel ajal kuvatakse teade CALIBRATION CHECK IN
PROGRESS (Toimub kalibreerimise kontrollimine). Kui CO2-moodul alles soojeneb, kuvatakse monitoril
teade NOT READY TO CALIBRATE (Ei ole valmis kalibreerima). Oodake, kuni moodul on valmis, ja
valige nupp CONTINUE (Jätka).
5. Kui moodul on kalibreerimise kontrollimise mõõtmised lõpule viinud ja toimub andmetöötlus, kuvatakse teade:
CALCULATING RESULTS, GAS SUPPLY MAY BE CLOSED (Tulemuste arvutamine, gaasi
juurdevoolu võib sulgeda).
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6. Sulgege kalibreerimise kontrollimise gaasi juurdevool. Kui peate kalibreerimise kontrollimise peatama enne
selle lõpulejõudmist, valige juhtnupu abil nupp STOP (Seiska).
7. Ekraanil kuvatakse teade DISCONNECT CALIBRATION GAS AND FILTERLINE (Ühendage
kalibreerimisgaas ja FilterLine lahti) ja CONTINUE (Jätka).
Siis kuvab moodul järgmise teate:
CALIBRATION CHECK COMPLETE (Kalibreerimise kontrollimine on lõpule viidud)
MEASURED CO2 X.X% (Mõõdetud CO2 X,X%)
ACCURACY SPECIFICATION FOR A 5% GAS IS 4.7–5.3% (5% gaasi puhul on ebatäpsus 4,7–5,3%).
Põhikuvale naasmiseks valige nupp BACK (Tagasi), kalibreerimise uuesti kontrollimiseks valige nupp
START (Käivita).
8. Kui kalibreerimise kontrollimise tulemus näitab, et monitori kalibreerimine on vale, kuvatakse teade
MEASURED CO2 NOT WITHIN SPECIFICATIONS. CALIBRATION RECOMMENDED (Mõõdetud
CO2 ei vasta nõuetele. Soovitatav on kalibreerimine). Sellisel juhul tuleb läbi viia kalibreerimine. Lugege
hooldusjuhendit või pöörduge Medtronicu volitatud hooldustöötaja poole.
9. Kui monitor ei suuda kalibreerimise kontrollimist lõpule viia, kuvatakse teade CALIBRATION FAILED
(Kalibreerimine nurjus) koos ühe järgmise veateatega:
FILTERLINE NOT CONNECTED (FilterLine pole ühendatud)
CALIBRATION FAILED: NO GAS, WRONG GAS CONCENTRATION, OR UNSTABLE GAS
(Kalibreerimine nurjus: gaas puudub, vale gaasi kontsentratsioon või ebastabiilne gaas)
MEASUREMENT ERROR; CHECK ALL CONNECTIONS AND TRY AGAIN (Mõõtmisviga,
kontrollige kõiki ühendusi ja proovige uuesti)
CALIBRATION ABORTED BY USER (Kasutaja katkestas kalibreerimise)
CO2 MODULE INTERNAL SELF–TEST FAILED (CO2-mooduli sisemine enesekontroll nurjus)
Märkus. Kõrvaldage kalibreerimisgaasid kohalike määruste järgi.

Hooldus
Monitor ei vaja muud plaanilist hooldust peale operaatori asutuse nõutava tööomaduste kontrollimise. Osas
Veaotsing lk 121 käsitletakse võimalikke probleeme ja nende põhjusi ning esitatakse soovitusi nende
kõrvaldamiseks.
Soovitatav on perioodiline hooldus töötundide järgi.
 CO2 pump tuleb välja vahetada iga 30 000 töötunni järel.
 Kalibreerimine tuleb teha esimese 1200 töötunni järel ja seejärel kord aastas või iga 4000 töötunni
järel olenevalt sellest, kumb enne kätte jõuab (lugege osa CO2 kalibreerimine lk 117).
 Monitori sisselülitamisel kuvatakse iga kord 30 000 töötunni piirini (mil tuleb läbi viia hooldamine)
jäänud töötundide arv. Seda saab vaadata ka hoolduskuvalt.
 Liitiumioonaku tööiga võib aja jooksul väheneda. Aku mahtuvuse vähenemise vältimiseks on
soovitatav akupakk iga kahe aasta järel välja vahetada.
Märkus. Varuosade või kalibreerimiskomplektide tellimiseks või perioodilise hoolduse ja remondi kohta
küsimuste esitamiseks pöörduge kohaliku esindaja poole.

Kaitsmete vahetamine
Monitor on liigpingete eest kaitstud kahe sulavkaitsmega. Sulavkaitsmete läbimineku korral ei lülitu monitor
sisse ja akupakki ei laeta.
Kaitsmete vahetamiseks lülitage monitor välja ja ühendage toitejuhe monitorist lahti.
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Kaitsmed paiknevad monitori tagaküljel elektrijuhtme ühenduspesa all. Kangutage lamepeakruvikeerajaga
kaitsmekambri kate lahti ja asendage kaitsmed ainult samade nimiandmetega (F 3,15 A, 250 volti, madala
lahutusvõimega) sulavkaitsmetega. Lükake kaitsmekambri kate kinni, ühendage toitejuhe ja lülitage monitor sisse.
Märkus. Läbiläinud kaitsmed näitavad, et on esinenud ebanormaalne elektrivool. Kui selle põhjus pole
teada, pöörduge kohaliku esindaja poole, et teha kindlaks, kas monitori tuleb hooldada.

Printeripaberi rulli vahetamine
Kui printeris lõpeb paber, asendage see uue rulli termoprinteripaberi (Medtronicu osa number 010516) või
sarnase paberiga, mis vastab osas Sisemine termoprinter (valikuline) lk 137 esitatud tehnilistele andmetele.
 PRINTERIPABERI VAHETAMISEKS TOIMIGE JÄRGMISELT.
1. Avage printeri plastkate.
2. Eemaldage paberikambrist tühi spindel.
3. Sisestage uus paberirull alloleval joonisel näidatud suunas, nii et paberi vaba ots ulatub plastkatte kohalt välja.

Söötenupp

Joonis 48. Paberirulli sisestamine printerisse

4. Sulgege luuk, nii et see klõpsatab. Vajutage lühiajaliselt söötenuppu ja veenduge, et paber on õigesti
joondatud ning ei ole katte serva taha kinni jäänud.

Puhastamine
Monitori pindade puhastamiseks niisutage lappi kergelt 70% alkoholilahusega ja pühkige kõiki pindu. Kasutada
võib ka alkoholiga valmislappe. Puhastamise sagedus peab vastama haigla eeskirjadele.
Kasutage ekraani puhastamiseks niisket ebemevaba lappi.
Nellcor™-i korduvkasutatavate andurite puhastamiseks eemaldage kõigepealt andur patsiendilt ja seejärel
Capnostream™20p seadme küljest. Anduri pinda võib puhastada näiteks 70% isopropüülalkoholiga.
Madalatasemelise desinfitseerimise vajaduse korral kasutage 1 : 10 valgendilahust. Ärge kasutage lahjendamata
valgendit (5–5,25% naatriumhüpoklorit) või mis tahes muud puhastusvahendit peale siin soovitatavate, sest
muidu võib andur saada püsivaid kahjustusi. Kõrvaklambriga andurit võib puhastada selle pühkimise või
leotamisega (10 minutit) isopropüülalkoholis (70%). Kõrvaklambri leotamise korral loputage seda enne
järgmisel patsiendil kasutamist kindlasti veega ja kuivatage õhu käes. Ärge steriliseerige kõrvaklambrit kiirguse,
auru ega etüleenoksiidiga. Täpsemaid juhiseid lugege iga korduvkasutatava anduri kasutusjuhistest.
HOIATUS.
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ETTEVAATUST! Ärge pihustage ega valage ühtegi vedelikku otse monitorile, tarvikutele või kulutarvikutele.
ETTEVAATUST! Ärge kasutage seadme puhastamiseks söövitavaid või abrasiivseid puhastusvahendeid ega
tugevaid lahusteid, sealhulgas naftapõhiseid või atsetoonilahuseid.
ETTEVAATUST! Microstream™-i EtCO2 kulutarvikud on ette nähtud kasutamiseks ühel patsiendil ja neid ei
tohi ümber töödelda. Ärge püüdke FilterLine™-i puhastada, desinfitseerida ega läbi
puhuda, sest see võib monitori kahjustada.
ETTEVAATUST! Vältige SpO2-anduri ühenduskontaktide kokkupuudet puhastusvahendiga, sest see võib
andurit kahjustada.
ETTEVAATUST! Kui monitori välispindade desinfitseerimiseks kasutatakse 1 : 10 valgendilahuse (0,5% kuni
1% naatriumhüpokloriti lahuse) lappe, tuleb vältida liitmike ja ekraani kokkupuudet
valgendilahusega. Korduv puhastamine valgendiga võib aja jooksul põhjustada pindade
värvimuutust ja jääkide kogunemist.

Veaotsing
Selles osas loetletakse võimalikke probleeme, mis võivad tekkida monitori kasutamisel, ja esitatakse soovitusi
nende kõrvaldamiseks. Kui te ei suuda probleemi kõrvaldada, pöörduge kvalifitseeritud hooldustöötaja või
kohaliku esindaja poole.
Elektrilised
Probleem
Monitor ei lülitu sisse.

Põhjus

Toiming

Sisemine aku on täielikult
tühjenenud ja toitekaabel on valesti
ühendatud või lahti tulnud või on
juhtme elektriühendus vigane.

Kontrollige toitejuhtme ühendust.

Võrgutoite seinapesas pole voolu ja
sisemist akut ei laeta.

Kontrollige ühendusi ja kõrvaldage probleem.

Sulavkaitsmed on läbi läinud.

Vahetage sulavkaitsmed välja. Pöörduge
elektriprobleemi põhjuste väljaselgitamiseks
kohaliku esindaja poole.

Võrgutoite ja monitori
sisselülitamise
märgutuled põlevad,
kuid võrgutoitejuhtme
lahtiühendamisel ei
tööta seade akutoitel.

Akupakk ei ole monitoriga
ühendatud.

Avage akukamber ja veenduge, et akupaki
juhe on kindlalt akupessa ühendatud. (Lugege
osa Akupaki paigaldamine lk 23.)

Monitor on vooluvõrku
ühendatud, kuid ei
paista akut laadivat.

Vahelduvvool ei jõua monitori.

Vaadake, kas oranž toite märgutuli põleb. Kui
ei põle, siis veenduge, et võrgutoitejuhe on
korralikult võrgupessa ühendatud.

Aku ei ole pärast 24tunnist vooluvõrku
ühendamist täis laetud.

Akupakki ei ole korralikult laetud.

Ühendage monitor vooluvõrgust 3–4 tunniks
lahti ja seejärel ühendage uuesti.
Vooluvõrguga ühendamise järel laetakse
akupakk nüüd täielikult.
Kui akupakki ei laeta ikka täielikult, vahetage
akupakk välja.

CO2 probleemid
Probleem
Pidevalt ilmub teade
NO BREATH
(Hingamine puudub) ja

Põhjus

Toiming

Füsioloogiline põhjus.

Kontrollige patsienti.

FilterLine™ on ummistunud või
blokeerunud.

Kontrollige FilterLine™-i ja blokeerumise
korral vahetage välja.
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Veaotsing

Probleem

Põhjus

Toiming

punane häire märgutuli
vilgub.

FilterLine™ on millegi külge kinni
jäänud või voolik on keerdunud.

Kontrollige FilterLine™-i kogu ulatuses
monitorist patsiendini, et teha kindlaks, kas
voolik on keerdunud, väändunud või voodi või
seadmete külge kinni jäänud.

FilterLine™ on
ühendatud, kuid pump
ei tööta ja CO2, EtCO2
või hingamissageduse
näite ei esitata.

FilterLine™ ei ole korralikult
ühendatud.

Veenduge, et FilterLine™-i liitmik oleks
monitori keeratud.

Kuldrõngas on kulunud või
määrdunud.

Veenduge, et FilterLine™-i liitmiku otsas olev
kuldrõngas oleks olemas ja poleks kahjustatud
ega määrdunud. Pühkige mustus ära või
vahetage FilterLine™ välja, nagu tarvis.

EtCO2 väärtused on
korrapäratud.

Mehaaniliselt ventileeritav patsient,
kes hingab spontaanselt.

Toiminguid pole vaja.

Hingamistorus on leke.

Kontrollige patsiendivoolikut ja selle ühendusi
lekete suhtes ning vajaduse korral parandage.

Kalibreerimine on vale.

Kontrollige kalibreerimist. Lugege osa CO2
kalibreerimise kontrollimine lk 118.

BTPS-i säte on välja lülitatud.

Kontrollige BTPS-i sätet asutuse sätete all.
Üksikasju lugege osast CO2 näitajad lk 131.

EtCO2 väärtused on
järjepidevalt oodatust
suuremad või
väiksemad.

SpO2-andur
Probleem

Toiming

SpO2 signaal puudub:
hapnikuga küllastatuse
ja pulsisageduse kohta
kuvatakse null.

Andur ei ole korralikult monitori või
pikendusjuhtmega ühendatud.

Veenduge, et andur ja pikendusjuhe (kui seda
kasutatakse) on korralikult monitoriga
ühendatud.

Capnostream™20p
ekraanil kuvatakse
teade SpO2-anduri
asendamise kohta.

SpO2 plaat ei saa juhtmelt teavet.

Eemaldage SpO2-andur ja ühendage uuesti
ning proovige uuesti.
Kui teade jätkab ilmumist, vahetage juhe või
andur välja.

Pulsi või SpO2-signaal
kaob: hapnikuga
küllastatuse ja
pulsisageduse kohta
kuvatakse null.

Andur on valesti patsiendile
paigutatud.

Kontrollige anduri paigaldamist.

Patsiendi verevarustus võib olla
liiga halb.

Kontrollige patsiendi seisundit.

Andur või anduri pikendusjuhe võib
olla kahjustatud.

Vahetage andur või anduri pikendusjuhe välja.

Patsiendi ülemäärane liikumine või
elektrokirurgilised häired.

Võimaluse korral hoidke patsienti liikumatuna.
Kontrollige, kas andur on õigesti ja kindlalt
paigaldatud. Vajaduse korral vahetage välja,
paigutage andur uude kohta või kasutage
rohkem liikumist taluvat andurit.

Liiga tugev valgus.

Kontrollige anduri paigalduskohta või katke
andur tumeda või läbipaistmatu materjaliga.

Andur on paigaldatud
vererõhumanseti, arterikateetri või
intravaskulaarse liiniga või
küünelakiga jäsemele.

Kontrollige anduri paigaldamist.

Patsiendi seisund.

Kontrollige patsienti.

Patsiendi ülemäärane liikumine.

Võimaluse korral hoidke patsienti liikumatuna
ja kasutage rohkem liikumist taluvat andurit.

Kuvatakse ebaõiged
SpO2 mõõtmistulemused.
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Monitori tagastamine

Printer
Probleem
Printer ei prindi. Printeri
punane häire märgutuli
vilgub.

Printer töötab, kuid
väljuv paber on tühi.

Põhjus

Toiming

Printeri kate on lahti.

Avage printeri plastkate täielikult, veenduge,
et veidi printeripaberit ulatub monitorist välja,
ja sulgege kate, nii et see klõpsatab.

Printeripaber ei ole korralikult
plastkatte kohale paigutatud või on
plastkatte külge kinni jäänud.

Avage printeri plastkate ja tõmmake
printeripaberit, nii et veidi paberit ulatub
monitorist välja. Hoidke printeripaberit nii,
et veidi paberit ulatub monitorist välja,
ja sulgege kate, nii et see klõpsatab.

Printeris on paber otsa lõppenud.

Avage plastkate ja sisestage uus paberirull.

Paberirull on paigutatud monitori
printerikambrisse tagurpidi.

Avage plastkate, pöörake paberirull teistpidi
ja asetage plastkate tagasi, nii et veidi paberit
ulatub monitorist välja.

Õekutse
Probleem
Õekutse väljund ei
tööta.

Põhjus

Toiming

Õekutse pole lubatud.

Lubage õekutse funktsioon süsteemi
seadistuskuvalt või hooldusrežiimis asutuse
vaikesätete kuvalt.

Probleem helipistiku juhtmega.

Kontrollige monitori tagaküljel olevasse
õekutse pessa ühendatud juhet ja helipistikut.

CO2 kalibreerimine
Probleem
Monitoril kuvatakse teade
CALIBRATION REQUIRED
(Vajalik on kalibreerimine),
kuid tervituskuva näitab,
et järgmise kalibreerimiseni
on veel töötunde jäänud.

Põhjus
Viimasest CO2 kalibreerimisest on
möödunud üle aasta.

Toiming
Viige läbi CO2 kalibreerimine.

Monitori tagastamine
Kui monitor tuleb remondiks tagastada, pöörduge saatmisjuhiste saamiseks kohaliku esindaja poole.
Monitori pakkimiseks eemaldage selle küljest kõik tarvikud. Pakkige monitor saatmiseks originaalkarpi. Kui
originaalkarpi ei ole, kasutage sobivat karpi, mis on täidetud pakkematerjali vajaliku kogusega. Andureid,
Microstream™-i EtCO2 kulutarvikuid ega toitejuhtmeid ei ole vaja tagastada.
Kui monitoril esineb rike, pakkige monitor ettevaatlikult koos kasutamata kulutarvikuga, mis pärineb samast
karbist või partiist kui rikke ajal kasutatud kulutarvik, ja tagastage see koos monitoriga kontrollimiseks.

Tehniline abi
Tehnilise teabe saamiseks pöörduge Medtronicu kohaliku esindaja poole või kirjutage aadressil
Capnographytechnicalsupport@medtronic.com.
Hooldusjuhis sisaldab teavet, mida kvalifitseeritud töötajad vajavad monitori hooldamiseks.
Kui monitor tuleb remondiks tagastada, pöörduge saatmisjuhiste saamiseks kohaliku esindaja poole.
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Asutuse vaikesätete muutmine
Tehase vaikesätetele lähtestamine
Asutuse vaikesätete üles- või allalaadimine
Monitori sätete muutmine

Asutuse vaikesätted
Capnostream™20p tarnimisel tehasest on kõik muudetavad sätted konfigureeritud vastavalt osas Monitori sätete
muutmine lk 125 esitatud tabelitele. Neid nimetatakse tehase vaikesäteteks. Kui konkreetses kasutuskohas on
eelistatavad või vajalikud muud sätted või kui asutuse eeskirjade järgi on vaja tehase vaikesätetest erinevaid
väärtusi, saab vaikesätteid muuta, nii et need muudatused on jõus iga kord, kui monitor sisse lülitatakse. See on
kindlam viis kui see, kui töötajad peavad sätteid iga kord enne kasutamist muutma.
Volitatud tehnik/biomeditsiinitehnik saab muuta vaikesätted käsitsi asutuse vaikesäteteks. Vaikesätteid
muudetakse asutuse vaikesätete kuval, mille saab avada hoolduskuvalt. Hoolduskuva on parooliga kaitstud.
Protseduuri kirjeldatakse osas Asutuse vaikesätete muutmine allpool.

Asutuse vaikesätete muutmine
Valige põhikuval juhtnupu abil nupp SYSTEM (Süsteem) ja seejärel menüünupp SERVICE (Hooldus),
et avada hoolduskuva. Ekraani ülaosas kuvatakse parooli sisestamise väli.
ENTER PASSWORD

Valige väli ENTER PASSWORD (Sisestage parool) juhtnupu abil, nagu kirjeldatakse osas Ekraanil liikumine
lk 38. Sisestage juhtnupu abil parool ja klõpsake viimase tähe järel uuesti juhtnuppu. Parool on toodud osas
Capnostream™-i hooldusparool lk 144. Hooldusparooli lehekülje võib kasutusjuhendist turvalisuse tagamiseks
eemaldada.
Valige juhtnupu abil nupp INST DEFAULTS (Asutuse vaikesätted). Muuta saab sätete ALARM LIMITS,
TRENDS, MONITOR, CO2 and SpO2 (Häirepiirid, trendid, monitor, CO2 ja SpO2) vaikesätteid.
Pärast tehase vaikesätete muutmist asutusekohastele sätetele lülitage seade sisse-/väljalülitamisnupust välja ja
siis taaskäivitage, et tagada uute sätete salvestumine.
HOIATUS.

Sätete muutmine võib patsientide jälgimist ebasoovitaval viisil mõjutada. Muudatusi
asutuse sätetes tohivad teha vaid volitatud töötajad.

Märkus. Kui monitor on hooldusrežiimis, ei jälgita patsiente isegi siis, kui seade on hooldusrežiimis
patsiendiga ühendatud. (Monitor läheb hooldusrežiimi pärast hooldusparooli sisestamist.)
Seetõttu võite monitori hooldusrežiimi viimisel FilterLine™-i patsiendilt eemaldada või monitori
küljest lahti ühendada. Kui monitor on hooldusrežiimis, siis andmeid ei salvestata ja seega
põhjustab hooldusrežiimis jälgimise üritamine probleeme puuduvate andmetega.
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Tehase vaikesätetele lähtestamine
Iga allpool kirjeldatud sätete jaotise puhul saab selle jaotise sätted lähtestada tehase vaikesätetele. Samuti on
võimalik lähtestada tehase vaikesätetele korraga kõikide jaotiste sätted. Selleks valige asutuse vaikesätete kuva
esmakordsel avamisel nupp RESET (Lähtesta).

Joonis 49. Asutuse vaikesätete kuva

Asutuse vaikesätete üles- või allalaadimine
Capnostream™20p võimaldab asutuse vaikesätete allalaadimist monitorist USB-välkmäluseadmele või
üleslaadimist USB-välkmäluseadmelt monitori.
See kergendab näiteks samade asutuse vaikesätete kasutamist kõigis asutuse kindlasse rühma või osakonda
kuuluvates seadmetes. Sellisel juhul saab ühes seadmes teha asutuse vaikesätetes muudatusi ja laadida need
vaikesätted seejärel USB-välkmäluseadmele, nagu allpool kirjeldatud. Seejärel saab need vaikesätted alla
laadida muudesse selle rühma/osakonna Capnostream™20p seadmetesse.
 VAIKESÄTETE ÜLES- VÕI ALLALAADIMISEKS TOIMIGE JÄRGMISELT.
1. Üleslaadimiseks sisestage vähemalt 2 kB vaba mäluruumi sisaldav USB-välkmäluseade Capnostream™20p
USB-porti. Allalaadimiseks sisestage varem üleslaaditud asutuse vaikesätteid sisaldav USB-välkmäluseade
Capnostream™20p USB-porti.
2. Klõpsake süsteemikuva avamiseks menüünuppu SYSTEM (Süsteem).
3. Klõpsake hoolduskuva avamiseks menüünuppu SERVICE (Hooldus) ja sisestage hooldusparool (lugege osa
Capnostream™-i hooldusparool lk 144).
4. Klõpsake tarkvaratoe kuva avamiseks menüünuppu SOFTWARE SUPPORT (Tarkvaratugi). Tarkvaratoe
kuva kujutab Joonis 50. Tarkvaratoe kuva lk 126.
5. Klõpsake nuppu UPLOAD DEFAULTS (Vaikesätete üleslaadimine) vaikesätete üleslaadimiseks
Capnostream™20p-st USB-välkmäluseadmele või nuppu DOWNLOAD DEFAULTS (Vaikesätete
allalaadimine) vaikesätete allalaadimiseks USB-välkmäluseadmelt Capnostream™20p-sse. Vaikesätete
üleslaadimisel luuakse USB-välkmäluseadmel kaust settings (sätted), mis sisaldab faile, mida saab kasutada
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vaikesätete allalaadimiseks teise Capnostream™20p seadmesse. Pärast vaikesätete allalaadimist lülitub
monitor välja. Töö jätkamiseks taaskäivitage monitor.

Joonis 50. Tarkvaratoe kuva

Monitori sätete muutmine
Häirepiirid
Monitoris on salvestatud kaks häirepiiride komplekti: üks patsiendi tüübile täiskasvanu/laps ja teine patsiendi
tüübile väikelaps/vastsündinu. (Täiskasvanu/lapse piirid kehtivad täiskasvanud patsientidele ja kõigile kolmele
lapspatsientide tüübile.) Täiskasvanu ja vastsündinu häirepiiride tehase vaikesätted esitab Tabel 32.
Häire/näidikupiiride tehase vaikesätted lk 127.
Iga patsiendi tüübi häirepiiride muutmiseks avage asutuse vaikesätete kuva. Valige nupp ALARM LIMITS
(Häirepiirid) ja seejärel valige juhtnupu abil vajaduse järgi SET INFANT/NEONATAL
(Väikelapse/vastsündinu sätted) või SET ADULT/PEDIATRIC (Täiskasvanu/lapse sätted) või SET ALARM
DELAY (Häire viivituse sätted). Seejärel avaneb kuva asutuse vaikesätted: Häirepiirid:
Väikelapsed/vastsündinud või kuva asutuse vaikesätted: Häirepiirid: Täiskasvanu/laps või häire viivituse sätted.
Lisateavet häire viivituse kohta lugege osast Häire viivitus lk 71.
Muutke sätteid, nagu kirjeldatakse osas Häirepiiride muutmine lk 78.
Vaikimisi on hoiatavad häired keelatud ja hoiatava häire sätete numbrid häirepiiride kuval hallid. Hoiatavate
häirete lubamiseks valige nupp CAUTION ENABLE (Luba hoiatavad häired). Kui hoiatavad häired on lubatud,
muutuvad hoiatavate häirete sätete numbrid hallist valgeks.
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Joonis 51. Asutuse vaikesätete häirepiiride kuva

Täiskasvanu/lapse ja väikelapse/vastsündinu häirepiiride tehase vaikesätted on toodud allpool.
Tabel 32. Häire/näidikupiiride tehase vaikesätted

Näitaja

Täiskasvanu/
lapse punane
kiireloomuline
häire

Täiskasvanu/
lapse kollane
hoiatav häire

Väikelapse/
Väikelapse/
vastsündinu
vastsündinu
punane
kollane hoiatav
kiireloomuline
häire
häire

EtCO2 High
(etCO2 kõrge)

60

55

50

45

5–150 mm Hg

etCO2 Low
(etCO2 madal)

15

17

20

22

0–145 mm Hg

FiCO2 High
(FiCO2 kõrge)

8

8

5

5

2–98 mm Hg

RR High
(RR kõrge)

30

25

65

60

5-150 bpm

RR Low
(RR madal)

5

7

25

28

0-145 bpm

No Breath
(Hingamine
puudub)

30

Pole kohaldatav

15

Pole kohaldatav

10–60 s

SpO2 High
(SpO2 kõrge)

100

100

98

98

25-100%
küllastatus

SpO2 Low
(SpO2 madal)

85

90

85

90

20–95%
küllastatus

Pulse Rate High
(Pulsisagedus
kõrge)

140

140

200

200

30-240 bpm

Pulse Rate Low

50

50

100

100

25-235 bpm
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Näitaja

Täiskasvanu/
lapse punane
kiireloomuline
häire

Täiskasvanu/
lapse kollane
hoiatav häire

Väikelapse/
Väikelapse/
vastsündinu
vastsündinu
punane
kollane hoiatav
kiireloomuline
häire
häire

Vahemik

Madala IPI hoiatus
(IPI Low)

3

5

Pole kohaldatav

Pole kohaldatav

1–9 või OFF
(Väljas)

SatSeconds

25

25

25

25

10, 25, 50, 100 või
Off (Väljas)

(Pulsisagedus
madal)

Häire viivitus
Paljudele häiretele saab seadistada viivituse 10, 15, 20 või 30 sekundit või selle puudumise (häire viivitus
keelatud). Seda funktsiooni saab kasutada kõigi patsiendi tüüpide korral.
Häire viivitust saab seadistada asutuse vaikesätete kuval, mille avamiseks klõpsake valikuid SYSTEM >
SERVICE > INPUT SERVICE PASSWORD (vt osa Capnostream™-i hooldusparool lk 144) > INST
DEFAULTS > ALARM LIMITS > SET ALARM DELAY (Süsteem > Hooldus > Sisestage hooldusparool >
Asutuse vaikesätted > Häirepiirid > Häire viivituse sätted).
Tabel 33. Häire viivituse tehase vaikesätted ja valikulised sätted

Näitaja

Valikud

Tehase vaikesäte

EtCO2 High Alarm Delay
(Kõrge etCO2 häire viivitus)

10, 15, 20 või 30 sekundit või keelatud

DISABLED (Keelatud)

RR High Alarm Delay (Kõrge
RR-i häire viivitus)

10, 15, 20 või 30 sekundit või keelatud

DISABLED (Keelatud)

SpO2 Low Alarm Delay
(Madala SpO2 häire viivitus)

10, 15, 20 või 30 sekundit või keelatud

DISABLED (Keelatud)

PR Low Alarm Delay (Madala
PR-i häire viivitus)

10, 15, 20 või 30 sekundit või keelatud

DISABLED (Keelatud)

PR High Alarm Delay (Kõrge
PR-i häire viivitus)

10, 15, 20 või 30 sekundit või keelatud

DISABLED (Keelatud)

Trendide sätted
Asutuse vaikesätete alt saab muuta monitoris salvestatavaid trende ja nende ekraanil kuvamise viisi. SpO2 ja
CO2 trendide spetsiifiliste sätete kohta vaadake allpool SpO2 ja CO2 näitajate puhul kirjeldatavaid
individuaalseid sätteid.
Tabel 34. Trendide tehase vaikesätted ja valikulised sätted

Näitaja
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Valikud

Tehase vaikesäte

Trend Recording
Resolution (Trendi
salvestamise
eristusvõime)

5 sekundit 12 tundi
10 sekundit 24 tundi
30 sekundit 72 tundi

30 sekundit 72 tundi

Tabular Increment
Display Default
(Tabelivormis kuva
sammu vaikesäte)

MINIMUM (Minimaalne), 1,5, 3, 15 või 60
minutit

1,5 minutit

Graphical View Default
(Graafilise kuva
vaikesäte)

2, 4 või 12 tundi

4 tundi
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Trendide vaikesätete kuval esitatakse ka säte Home IPI Display Default (IPI põhikuval kuvamise vaikesäte)
(lugege osa IPI kuvamine lk 64).
Trendi salvestamise eristusvõime vaikesäte määrab, mitu tundi patsiendiandmeid saab salvestada.
Tabelivormis kuva samm võimaldab määrata tabelis olevate väärtuste vaikesätte.
Graafilise kuva vaikesätet saab muuta, nii et trendi aknas esitatakse erineva ajaperioodi andmed.
Märkus. Trendi eristusvõime muutmine kustutab trendide mälu ja seega kõik monitoris olevad
patsiendiandmed.

Trendide vaikesätete muutmiseks klõpsake menüüribal valikuid SERVICE>INST DEFAULTS>TREND
(Hooldus > Asutuse vaikesätted > Trend). Liikuge juhtnupu abil eespool kirjeldatud näitajate juurde ja klõpsake
valikute vaatamiseks. Valige juhtnupu abil valik ja klõpsake uuesti selle valiku määramiseks vaikesätteks.
Näitajate järjekorra muutmine trendikuval
Graafilisel ja tabelivormis trendikuval esitatakse viis erinevat patsiendi näitajat. Trendidena esitatavate näitajate
järjekorda saab asutuse vaikesätete kuval muuta, et esitada olulisemad näitajad teise trendikuva asemel esimesel.
Protsess on järgmine. Klõpsake valikuid SYSTEM > SERVICE > Enter Service password (vt osa
Capnostream™-i hooldusparool lk 144) > INST DEFAULTS > TREND > CONFIG. DISPLAY (Süsteem >
Hooldus > Sisestage hooldusparool > Asutuse vaikesätted > Trend > Kuva konfigureerimine), et avada kuva
Asutuse vaikesätted: Trend: Kuva konfigureerimine mõne näitaja puhul TÜHI valik.
Iga asukoha puhul, mida soovite muuta, viige kursor juhtnupu abil sellele reale, klõpsake juhtnuppu ja valige
saadaolevate näitajate veerust näitaja, mida soovite sellel real kuvada. Näiteks 1. kohal olev näitaja on vaikimisi
EtCO2. Trendikuva muutmiseks nii, et esimese näitajana kuvatakse IPI, viige kursor valitud näitajate hulgas
etCO2 juurde, klõpsake juhtnuppu ja seejärel kerige juhtnupu abil, kuni jõuate saadaolevate näitajate veerus IPIni. Klõpsake juhtnuppu, et määrata IPI trendikuvadel esimeseks näitajaks.
Pärast trendikuva muutmise lõpetamist klõpsake muudatuste säilitamiseks valikuid
BACK>BACK>BACK>HOME (Tagasi > Tagasi > Tagasi > Põhikuva). Vaikekuva juurde naasmiseks klõpsake
nuppu FACTORY DEFAULTS (Tehase vaikesätted) kuval Asutuse vaikesätted: Trend: Kuva konfigureerimine
mõne näitaja puhul TÜHI valik.
Kuval Asutuse vaikesätted: Trend saab menüüriba kaudu muuta ka trendide salvestamisel kasutatavaid
sündmuste silte. Üksikasjalik selgitus on toodud osas Sündmused allpool.
Sündmused
Capnostream™20p võimaldab salvestada kolmest kategooriast igaühes kuni 10 sündmuse nime. See võimaldab
tervishoiutöötajal monitori mällu sisestatavat sündmust kirjeldada. Need kolm kategooriat on ravimi
manustamine, patsiendi tegevused ja arsti sekkumine.
Enamik sündmuste nimesid on esitatud tehase vaikesätetena ja kõigis kolmes kategoorias on ka mitu tühja
valikut. Kuid kõiki 30 sündmuse nime saab muuta, et luua monitori kasutuskeskkonna jaoks kõige sobivamad
kirjeldused.
Iga sündmuse nimi võib olla kuni 11 tärgi pikkune. Kui sündmuse nimi jäetakse tühjaks, salvestatakse selle
sündmuse valimine trendide mälus kiirsündmusena (sündmuste kasutamise kohta lugege osast Patsiendi
sündmuste sisestamine lk 45).
Ravimi sündmused
Selles kategoorias saab sisestada 10 sündmuse silti, mida operaator saab kasutada jälgimise ajal ravimi
manustamise tähistamiseks. Ravimite vaikevalikud on: FENTANYL (FENTANÜÜL), VERSED,
MIDAZOLAM (MIDASOLAAM), MORPHINE (MORFIIN), DEMEROL (DEMEROOL), PROPOFOL
(PROPOFOOL), SURFACTANT (PINDAKTIIVNE AINE) ja OTHER (MUU). Viimased kolm valikut on
tühjad. Kõik sätted on muudetavad. Ravimi sündmuste lähtestamiseks tehase vaikesätetele valige juhtnupu abil
nupp FACTORY DEFAULTS (Tehase vaikesätted).
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Patsiendi sündmused
Selles kategoorias saab sisestada 10 sündmuse silti, mida operaator saab kasutada jälgimise ajal aset leidnud
patsiendi tegevuste tähistamiseks. Patsiendi sündmuste vaikevalikud on: EATING (Söömine), DRINKING
(Joomine), COUGHING (Köhimine), AMBULATING (Kõndimine), CHEST PT (Rindkere füsioteraapia),
TURNED (Pööramine), SNORING (Norskamine) ja OTHER (Muu). Viimased kaks valikut on tühjad. Kõik
sätted on muudetavad. Patsiendi sündmuste lähtestamiseks tehase vaikesätetele valige juhtnupu abil nupp
FACTORY DEFAULTS (Tehase vaikesätted).
Sekkumise sündmused
Selles kategoorias saab sisestada 10 sündmuse silti, mida operaator saab kasutada jälgimise ajal aset leidnud
füüsilise või muu sekkumise tähistamiseks. Sekkumise sündmuste vaikevalikud on: OXYGEN (Hapnik),
SUCTION (Aspiratsioon), ADJ AIRWAY (Hingamistoru reguleerimine), NARCAN, ROMAZICON, NEB TX
(Nebulisaatorravi), STIMULATED (Stimulatsioon), CO2 INSUFFL (CO2 insufleerimine), ABG (Arteriaalsed
veregaasid) ja OTHER (Muu). Viimased kaks valikut on tühjad. Kõik sätted on muudetavad. Sekkumise
sündmuste lähtestamiseks tehase vaikesätetele valige juhtnupu abil nupp FACTORY DEFAULTS (Tehase
vaikesätted).
Vaikesündmuste muutmine
Valige hoolduskuval nupp INST DEFAULTS (Asutuse vaikesätted) ja seejärel nupp TREND (Trend). Kuval
Asutuse vaikesätted: Trend saab valida valiku MED (Ravim) ravimi sündmuste sätete muutmiseks, PAT
(Patsient) patsiendi sündmuste sätete muutmiseks ja INT (Sekkumine) sekkumise sündmuste sätete muutmiseks.
Sündmuse muutmiseks kerige konkreetse sündmuse sildi juurde ja klõpsake seda välja tühjendamiseks ning uue
sündmuse nime sisestamiseks.
Monitori sätted
Valige asutuse vaikesätete kuval nupp MONITOR (Monitor).

Joonis 52. Asutuse vaikesätted: Monitor
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Monitori puhul seadistatavad asutuse vaikesätted on järgmised.
Näitaja

Valikud

Tehase vaikesäte

Date Format (Kuupäeva vorming)

dd mmm yy (pp kkk aa) või
mmm dd, yy (kkk pp, aa)

mmm dd, yy (kkk pp, aa)

Time Format (Kellaaja vorming)

12 või 24 tundi

12 tundi

Language (Keel)

English (Inglise keel), Spanish
(Hispaania keel), French (Prantsuse
keel), German (Saksa keel), Italian
(Itaalia keel), Dutch (Hollandi keel),
Portuguese (Portugali keel), Russian
(Vene keel), Swedish (Rootsi keel),
Norwegian (Norra keel), Japanese
(Jaapani keel)

English (Inglise keel)

Audio Alarm Silence (Helilise
häiresignaali vaigistus)

Maximum (Maksimaalne), Last Setting
(Viimane säte), Audio Off (Heli väljas)

MAXIMUM (Maksimaalne)

Event Marking Mode (Sündmuste
tähistamise režiim)

Quick (Kiire) / Detailed (Üksikasjalik)

DETAILED (Üksikasjalik)

RS-232 Baud Rate (RS-232
boodikiirus)

AUTO; 9600; 19.2K; 57.6K;
115.2K

AUTO

Õekutse

Enabled (Lubatud), Disabled
(Keelatud)

DISABLED (Keelatud)

Home Screen (Põhikuva)

Standard (Standardne), Numeric
(Numbriline)

STANDARD (Standardne)

IPI Display (IPI kuvamine) (põhi-,
trendi- ja häirete ülevaate kuvadel)

Enabled (Lubatud), Disabled
(Keelatud)

ENABLED* (Lubatud)

IPI Alarm (IPI häire)

Enabled (Lubatud), Disabled
(Keelatud)

DISABLED (Keelatud)

RS232 FUNCTION (RS-232
funktsioon)

VueLink: IPI, A/hr, ODI
VueLink: IPI
VueLink: CO2 ONLY (Ainult CO2)
Standard (Standardne)

Standard (standardne);
VueLink pole enam
Capnostream™20p-ga
saadaval.

A/hr and ODI Display (A/hr ja ODI
kuvamine) (kui see funktsioon on
olemas)

Enabled (Lubatud), Disabled
(Keelatud)

ENABLED* (Lubatud)

Parameter standby mode (Näitaja
ooterežiim)

Enabled (Lubatud), Disabled
(Keelatud)

DISABLED (Keelatud)

* Pange tähele, et IPI ei ole saadaval väikelastest/vastsündinud patsientidele ja seega on see nende patsiendi tüüpide
puhul automaatselt keelatud. Lisaks ei ole A/hr ja ODI saadaval väikelastest/vastsündinud või lapspatsientidele.

CO2 näitajad
Asutuse vaikesätteid saab seadistada kõigi monitoris seadistatavate CO2 näitajate puhul. Näitajate muutmiseks
valige asutuse vaikesätete kuval nupp CO2.
Näitaja

Valikud

Tehase vaikesäte

CO2 ühikud

mm Hg, kPa, Vol%
(mahuprotsent)

mm Hg

BTPS*

On (Sees) / Off (Väljas)

On (Sees)

FiCO2 Display (FiCO2 kuvamine)

On (Sees) / Off (Väljas)

On (Sees)

Pump-Off Timeout (minutes) (Pumba
väljalülitamise ajalõpp (minutites))

5, 10, 15 või 30

15

CO2 Waveform Scale (mmHg)
(CO2 lainekuju skaala (mm Hg))

50, 100, 150, Auto

Auto
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Monitori sätete muutmine

Näitaja

Valikud

Tehase vaikesäte

EtCO2 Scale for Trend Display
(EtCO2 skaala trendikuva jaoks)

50, 100, 150

50

RR Scale for Trend Display
(Hingamissageduse skaala trendikuva
jaoks)

50, 100, 150

50

Sweep Speed Adult/Pediatric (mm/sec)
(Laotuskiirus täiskasvanu/lapse puhul
(mm/s))

3, 6,3, 12,5, 25

6,3

Sweep Speed Infant/Neonatal (mm/sec)
(Laotuskiirus väikelapse/vastsündinu
puhul (mm/s))

3, 6,3, 12,5, 25

6,3

*

BTPS tähistab mõõtmisel kasutatavat standardparandust kehatemperatuuri, rõhu ja küllastatuse järgi. BTPS peaks
olema kõigi mõõtmisprotseduuride ajal SEES. Kalibreerimisprotseduuride ajal lülitab seade BTPS-i paranduse
automaatselt välja ja nende protseduuride järel uuesti sisse. Kasutaja ei pea BTPS-i sätet muutma.

SpO2 näitajad
Asutuse vaikesätteid saab seadistada kõigi monitoris seadistatavate SpO2 näitajate puhul. Näitajate muutmiseks
valige asutuse vaikesätete kuval nupp SpO2.
Näitaja
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Valikud

Tehase vaikesäte

Pulse Tone (Pulsitoon)

On (Sees) / Off (Väljas)

Off (Väljas)

Sat-Seconds

On (Sees) / Off (Väljas)

On (Sees)

SpO2 Scale for Trend Display
(SpO2 skaala trendikuva jaoks)

0–100, 50–100

50-100

PR Scale for Trend Display
(Pulsisageduse skaala trendikuva jaoks)

150, 300

150

Sweep Speed Adult/Pediatric (mm/sec)
(Laotuskiirus täiskasvanu/lapse puhul
(mm/s))

3, 6,3, 12,5, 25

25

Sweep Speed Infant/Neonatal (mm/sec)
(Laotuskiirus väikelapse/vastsündinu
puhul (mm/s))

3, 6,3, 12,5, 25

25
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Toiteallikas

Lisa 2

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

Tehnilised andmed
Toiteallikas
Aku
Juhtnupud
Kuvar
Microstream™-i kapnograafia
Nellcor™ Oximax™-i pulssoksümeetria
Häired
Väljundid
Sisemine termoprinter (valikuline)
Üldised omadused
Seadme klassifikatsioon
Vastavus

Toiteallikas
Komponent

Väärtus

Sisendpinge

100–240 V vahelduvvool, 50/60 Hz

Sulavkaitsmed

Kaks F3,15 A, 250 V, madala lahutusvõimega* **

Sisendvõimsus

90 VA

* Tootja võib pakkuda F 3,15 A, 250 V sulavkaitsmeid ka kõrgema lahutusvõimega.
** Kasutage ainult tootja tarnitud kaitsmeid.

Aku
Komponent

Väärtus

Aku tüüp

14,4 V, 4,5 Ah liitiumioonaku

Aku tööaeg

2,5 tundi (ilma termokirjutita)

Aku laadimisaeg

100% 12 tunniga

Juhtnupud
Komponent
Esipaneel

Väärtus
1 lüliti monitori sisse-/väljalülitamiseks
4 spetsiaalset funktsiooniklahvi
1 optiline kooder koos lülitiga
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Kuvar

Kuvar
Komponent

Väärtus

Ekraan

162 mm (6,4-tolline) värviline TFT-ekraan
Punktisamm: 0,204 (H) x 0,204 (V) mm (0,008 tolli)
Ekraani aktiivala: 130,56 (H) x 97,92 (V) mm (5,14 tolli x
3,86 tolli)
Eraldusvõime 640 x 480 pikslit
Vaatenurk (vertikaalne) 110
Vaatenurk (horisontaalne) 140

Laotuskiirus

3,0, 6,3, 12,5 ja 25 mm/s

Lainekuju võttesagedus

75,7 valimit/s SpO2 puhul (fikseeritud)
20 valimit/s kapnograafia puhul (fikseeritud)

Trendi salvestamine

8640 punkti salvestamine
- 12 tundi eristusvõimega 5 s
- 24 tundi eristusvõimega 10 s
- 72 tundi eristusvõimega 30 s

Trendikuva

Graafiline kuva
- 2 tunni, 6 tunni, 12 tunni vaated
Tabelivormis kuva
- 60 min, 15 min, 3 min, 1,5 min ja minimaalne eristusvõime säte
(minimaalseks eristusvõime sätteks saab määrata 5, 10 või
30 sekundit)

Microstream™-i kapnograafia
Komponent

134

Väärtus

CO2 ühikud

mm Hg või kPa või Vol% (mahuprotsent)

CO2, EtCO2, FiCO2 vahemik

0–150 mm Hg

CO2 lainekuju eristusvõime

0,1 mm Hg

EtCO2, FiCO2 eristusvõime

1 mm Hg

CO2 täpsus

0–38 mmHg: ±2 mmHg
39–150 mm Hg: ±(5% näidust + 8% iga 1 mmHg kohta, mis on
üle 38 mmHg)
Täpsus kehtib hingamissagedusel kuni 80 bpm.
Hingamissagedustel üle 80 hingetõmbe minutis on täpsus
4 mmHg või ±12% lugemist, sõltuvalt sellest, kumb on suurem,
etCO2 väärtustel üle 18 mmHg.

Hingamissageduse vahemik

0-150 bpm

Hingamissageduse täpsus

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

CO2 häired

Hingamine puudub, etCO2 kõrge, etCO2 madal, RR kõrge,
RR madal, IPI madal (IPI vajab ka pulssoksümeetria andmeid)

Voolukiirus

50 (42,5 ≤ vool ≤ 65) ml/min, mõõdetuna mahu järgi

Lainekuju võttesagedus

20 valimit/s

Reaktsiooniaeg

2,95 s (tavapärane); pikkade proovivõtutorudega kasutamisel,
~5,0 s

Lähtestusaeg

40 s (tavaline)

Kalibreerimise intervall

Kalibreerige esimese 1200 töötunni järel ja seejärel kord aastas
või iga 4000 töötunni järel sõltuvalt sellest, kumb enne kätte
jõuab.
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Nellcor™ Oximax™-i pulssoksümeetria

Nellcor™ Oximax™-i pulssoksümeetria
Komponent
SpO2 mõõtmisvahemik

Väärtus
0-100%

SpO2 täpsus*
Täiskasvanu ja lapse režiimid
SpO2 vahemik 70–100%

2 numbrit

SpO2 vahemik 0–69%

Määramata

Väikelapse/vastsündinu režiim
SpO2 vahemik 70–100%

3 numbrit

SpO2 vahemik 0–69%

Määramata

Pulsisageduse vahemik

20–250 bpm

Pulsisageduse täpsus

 3 lööki/min

Häired

Reguleeritavad häirepiirid
SpO2 kõrge, SpO2 madal, pulsisagedus kõrge, pulsisagedus
madal

Sat Seci vahemik

10, 25, 50, 100

* Näitude täpsus madala verevarustuse puhul (tuvastati IR pulsi modulatsiooni amplituud vahemikus 0,03%
kuni 1,5%) valideeriti, kasutades patsiendi simulaatori signaale. SpO2- ja pulsisageduse väärtused
varieerusid jälgimisvahemiku ulatuses nõrga signaali tingimuste vahemikus ning neid võrreldi teada
olevate sisendsignaalide tegeliku küllastatuse ja pulsisagedusega.

Häired
Komponent

Väärtus

Suure tähtsusega hoiatavad
patsiendihäired

Vilkuv punane LED
Vilkuvad punased numbrid
Korduv piiksatuste jada
Ekraanil esitatav häire näit
Õekutse

Hoiatavad patsiendihäired

Vilkuv kollane LED
Vilkuvad kollased numbrid
Heliline häire puudub

Keskmise tähtsusega häire

Vilkuv kollane LED
Kolmekordne piiksatus iga kolmekümne sekundi järel
Ekraanil esitatav häire näit
Õekutse

Nõuanded

Üks piiksatus
Ekraanil esitatav nõuanne

Vaiksed nõuanded

Ekraanil esitatav nõuanne

Häiresignaali helitugevuse
reguleerimine

5 astet

Häire helirõhutaseme vahemik

50 kuni 85 dB(A)

Häiresignaali ajutine vaigistamine

Kõiki helilisi häiresignaale saab 2 minutiks vaigistada
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Väljundid

Väljundid
Analoogväljund
15 kontaktiga haarav D-tüüpi pesa
Viigustik:

Kontakt

Määratud
funktsioon

Kontakt

Määratud
funktsioon

1

Maandus

9

Maandus

2

Ch 1 signaal

10

Maandus

3

Maandus

11

Ch 5 signaal

4

Ch 2 signaal

12

Maandus

5

Maandus

13

Ch 6 signaal

6

Ch 3 signaal

14

Maandus

7

Maandus

15

Ch 7 signaal

8

Ch 4 signaal

Õekutse
Normaalselt avatud / normaalselt suletud relee
Kestevvoolu nimiväärtus: 2 A
Max lubatav vool: 2 A
Max lubatav pinge: 24 V DC
Kontakti võimsus: 2 A 24 V DC juures
1/8” stereohelipesa
Kokkusobiva stereohelipistiku viigustik

N1–N2: normaalselt suletud relee
N1–N3: normaalselt avatud relee
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Sisemine termoprinter (valikuline)

RS-232
9 kontaktiga haarav D-tüüpi pesa
Viigustik:

Kontakt

Määratud funktsioon

1

--

2

PC_RX

3

PC_TX

4

5V

5

Isoleeritud maandus

6

--

7

5V

8

--

9

--

USB
USB A-tüüpi hosti port (haarav)
Ainult välkmäluseadmete ühendamiseks.
Viigustik:

Kontakt

Määratud funktsioon

1

VBUS

2

Andmed –

3

Andmed +

4

Maandus

Sisemine termoprinter (valikuline)
Komponent

Väärtus

Tüüp

Kahe kanaliga

Printimismeetod

Termiline kirjutamine

Punktitihedus

203 dpi

Paberi laius

58 mm (2 ¼ tolli)

Paberirulli läbimõõt (maksimaalne)

40 mm (1 1/2 tolli)

Paberi pikkus (maksimaalne)

15,2 meetrit (50 jalga)

Kiirus

25 mm/s

Portatiivne voodiäärne kapnograaf/pulssoksümeeter

137

Üldised omadused

Üldised omadused
Komponent

Väärtus

Seadme mõõtmed

167 mm (K) x 220 mm (L) x 192 mm (P)
(6,6 tolli (K) x 8,7 tolli (L) x 7,6 tolli (P))

Seadme mass

2,2 kg (4,85lb)

Töökeskkonna temperatuur

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

Töökeskkonna rõhk ja kõrgus

Rõhk: 430 mmHg kuni 795 mmHg
Kõrgus: -381 m kuni 3000 m (-1250 jalga kuni 9843 jalga)

Töökeskkonna niiskus

10–95%, mittekondenseeruv

Temperatuur ladustamisel ja
transportimisel

Kuni alampiirini –20 C (–4 °F)
Kuni ülempiirini 60 C (140 °F)

Rõhk ja kõrgus ladustamisel ning
transportimisel

Rõhk: 430 mmHg kuni 795 mmHg
Kõrgus: -381 m kuni 4572 m (-1250 jalga kuni 15 000 jalga)

Niiskus ladustamisel ja
transportimisel

10–95%, mittekondenseeruv

Pakendatud seadme mõõtmed

315 mm (K) x 340 mm (L) x 285 mm (P)
(12,4 tolli (K) x 13,4 tolli (L) x 11,2 tolli (P))

Pakendatud seadme mass

5,9 kg (13,0 lb)

Seadme klassifikatsioon
Komponent

Väärtus

Elektrilöögivastase kaitse tüüp

Klass 1

Elektrilöögivastane kaitseaste

BF-tüüpi defibrillaatorikindlad osad

Töörežiim

Pidev

Vedelike sissepääsu vastane
kaitseaste

IEC 60601-1, alapunkt 11.6.5 klassi IPX1 veetilkade eest
kaitstud seadmete kohta

* IPx1 näitab, et seadet kaitstakse veertikaalselt langevate veetilkade kahjulike mõjude eest.

Vastavus
See toode vastab järgmistele standarditele:
IEC/EN60601-1
UL 60601-1
CSA C22.2 nr 601.1-M90
IEC/EN60601-1-2 (kiirguslikud ja juhtivuslikud emissioonid, klass A)
IEC 60601-1-8 (kuuldavad ja nähtavad häiresignaalid)
ISO 80601-2-55 (kapnograafia)
ISO 80601-2-61 (pulssoksümeetria)
IEC 60601-2-49 Erinõuded multifunktsionaalse patsienti jälgiva seadmestiku ohutusele

Elektromagnetiline häirekindlus
Monitor sobib kasutamiseks kindlas elektromagnetilises keskkonnas. Monitori kasutaja peab tagama selle
kasutamise allpool kirjeldatud elektromagnetilises keskkonnas.
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Vastavus
Tabel 35. Suunised ja tootja deklaratsioon – elektromagnetilised emissioonid

Kiirguskatse

Vastavus

Raadiosageduslik kiirgus EN
55011

Raadiosageduslik kiirgus
EN 55011
Harmooniliste kiirgus
IEC 61000–3–2
Pingekõikumised /
väreluskiirgus EN 61000-3-3

Elektromagnetiline keskkond – suunised

1. rühm

Capnostream™20p kasutab raadiosageduslikku
energiat ainult oma sisemise talitluse jaoks. Seetõttu
on selle raadiosageduslik kiirgus väga nõrk ega
põhjusta tõenäoliselt häireid teistes lähedalolevates
elektroonikaseadmetes.

Klass A

Monitor sobib haiglates kasutamiseks.

Klass A
Punkt 5

Tabel 36. Suunised ja tootja deklaratsioon – elektromagnetiline häirekindlus

Häirekindluskatse

IEC 60601-1-2
kontrolltase

Ühilduvuse tase

Elektromagnetiline keskkond –
suunised

Elektrostaatiline
lahendus (ESD)
EN 61000-4-2

±8 kV kontakt
±(2, 4, 8, 15) kV õhk

±8 kV kontakt
±(2, 4, 8, 15) kV õhk

Põrandad peavad olema puidust või
betoonist või kaetud keraamiliste
plaatidega. Kui põrandad on kaetud
sünteetilise materjaliga, peab
suhteline niiskus olema vähemalt
30%. Madal suhteline õhuniiskus koos
sünteetiliste materjalide kasutamisega
võib põhjustada kõrgendatud
elektrostaatilist pinget. Kõrgendatud
pinge elektrostaatiline lahendus võib
häirida seadme toimimist.

Kiired siirdeimpulsid /
impulsipakett
EN 61000-4-4

±2 kV toiteliinidel

±2 kV toiteliinidel

±1 kV sisend-/
väljundliinidel

±1 kV sisend-/
väljundliinidel

Võrguvoolu kvaliteet peab vastama
tavalise äri- või haiglakeskkonna
nõuetele.

Pingemuhk
EN 61000-4-5

±2kV võrgutoite
ühenduspesa jaoks

±2 kV võrgutoite
ühenduspesa jaoks

±500V, ±1 kV
diferentsiaalrežiim

±500V, ±1 kV
diferentsiaalrežiim

±500V, ±1 kV, ±2 kV
ühine režiim

±500V, ±1 kV, ±2 kV
ühine režiim

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

0% UT; 0,5 tsüklit

0% UT; 1 tsüklit
(0°)

0% UT; 1 tsüklit

70% UT; 25/30 tsüklit
(0°)

70% UT; 25/30 tsüklit

Pingelohud, lühiajalised
katkestused ja pinge
varieerumine toite
sisendliinides
EN 61000-4-11
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Võrguvoolu kvaliteet peab vastama
tavalise äri- või haiglakeskkonna
nõuetele.

Võrguvoolu kvaliteet peab vastama
tavalise äri- või haiglakeskkonna
nõuetele. Kui Capnostream™20P
kasutaja vajab seadme töö jätkumist
isegi võrgutoite katkestuste korral, on
soovitatav kasutada monitori vooluga
varustamiseks katkematu toite allikat
või akut.
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Vastavus

Häirekindluskatse

IEC 60601-1-2
kontrolltase

Ühilduvuse tase

Elektromagnetiline keskkond –
suunised

Võrgusageduslik
(50/60 Hz) magnetväli
EN 61000-4-8

30 A/m

30 A/m

Võrgusagedusliku magnetvälja
tasemed peavad vastama tavalise ärivõi haiglakeskkonna nõuetele.

Juhtivuslikud
raadiosageduslikud
häiringud
IEC 61000-4-6

3 Vrms,150 kHz kuni
80 MHz
6 Vrms, ISMsagedusalal
150 kHz ja 80 MHz

3 Vrms, 6 Vrms
(moduleerimata)

Kiirguslikud
raadiosagedushäiringud
IEC 61000-4-3

Kiirguslik RF EM
Väljad:
3 V/m 80 MHz kuni
2,7 GHz

Kaasaskantavaid ja mobiilseid
raadiosagedusel töötavaid
sideseadmeid ei tohi kasutada ühelegi
Capnostream™20P osale, sealhulgas
kaablitele, lähemal kui soovitatav
vahekaugus, mis arvutatakse välja
saatja sageduse kohta kehtiva valemi
abil.
Soovitatavad vahekaugused:
d = 1,2√𝑃
d = 1,2√𝑃 80 MHz kuni 800 MHz:
d = 2,3√𝑃 800 MHz kuni 2,5 GHz:
milles P on saatja maksimaalne
nimiväljundvõimsus vattides (W)
vastavalt saatja tootja andmetele ja d
on soovitatav vahekaugus meetrites
(m).2
Fikseeritud raadiosageduslike saatjate
välja tugevus, mille on kindlaks
määranud asukoha elektromagnetiline
ülevaatus, peaks igas
sagedusvahemikus olema väiksem kui
vastavuse piirväärtus.ab
Alltoodud sümboliga tähistatud
seadmete läheduses võib esineda
häireid:

3 V/m
(moduleerimata, rms)

Kiirguslikud RF
lähedusväljad:
27 V/m, 385 MHz

27 V/m

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

28 V/m

9 V/m, 710, 745,
780 MHz

9 V/m

28 V/m, 810, 870,
930 MHz

28 V/m

28 V/m , 1720, 1845,
1970 MHz

28 V/m

28 V/m, 2450 MHz

28 V/m

9 V/m, 5240, 5500,
5875 MHz

9 V/m

Minimaalne vahekaugus kõrgemate
HÄIREKINDLUSNIVOODE jaoks
tuleb arvutada järgmise valemi abil:

E=

6
𝑑

√𝑃

Kus P on maksimaalne võimsus
vattides, d on minimaalne vahekaugus
meetrites ja E on
HÄIREKINDLUSKATSE TASE ühikus
V/m.
Minimaalne vahekaugus
lähedusväljade jaoks on 0,3 m.
1

UT on vahelduvvooluvõrgu pinge enne katsetaseme rakendamist.
80 MHz ja 800MHz korral kehtib kõrgemale sagedusvahemikule vastav väärtus.
MÄRKUS. Need suunised ei pruugi kehtida igas olukorras. Elektromagnetkiirguse levi mõjutab neeldumine ja peegeldumine hoonetelt,
esemetelt ning inimestelt.
2

a Statsionaarsete saatjate, nagu raadiotelefonide (mobiil- või juhtmeta telefonid) ja liikuva maaside tugijaamad, amatöörraadiojaamad, AM- ja FM-raadioringhäälingu ning
TV-ringhäälingu jaamad, teoreetilist väljatugevust ei saa täpselt ennustada. Statsionaarsetest raadiosaatjatest tingitud elektromagnetilise keskkonna hindamiseks tuleb
kaaluda koha elektromagnetilise uuringu läbiviimist. Kui mõõdetud väljatugevus Capnostream™20P kasutuskohas ületab eespool nimetatud kehtiva raadiosagedusliku
kiirguse vastavustaseme, tuleb Capnostream™20p-d jälgida, et veenduda selle korralikus töötamises. Ebanormaalse talitluse täheldamisel võivad olla vajalikud
lisameetmed, näiteks Capnostream™20P pööramine või ümberpaigutamine.
b Üle sagedusala 150 kHz kuni 80 MHz peab väljatugevus olema alla [V1] V/m.
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Vastavus

Monitor on ette nähtud kasutamiseks sellises elektromagnetilises keskkonnas, kus piiratakse kiirguslikke
raadiosageduslikke häiringuid. Monitori omanik või kasutaja saab elektromagnetiliste häiringute vältimisele
kaasa aidata sel teel, et tagab minimaalse kauguse kaasaskantavate ja mobiilsete raadiosageduslike sideseadmete
(saatjate) ning monitori vahel vastavalt alltoodud soovitustele ja sideseadme maksimaalsele väljundvõimsusele.
Tabel 37. Soovitatavad vahekaugused kaasaskantavate ja mobiilsete
raadiosageduslike sideseadmete ning monitori vahel

Saatja maksimaalne
nimiväljundvõimsus (W)

Saatja sagedusele vastav vahekaugus (m)1
150 kHz kuni 80 MHz
d = 1,2√𝑃

80 MHz kuni 800 MHz
d = 1,2√𝑃

800 MHz kuni 2,5 GHz
d = 2,3√𝑃

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,27

100

12

12

23

Saatjate korral, mille maksimaalset nimiväljundvõimsust pole eespool esitatud, saab soovitatavat vahekaugust d
meetrites (m) hinnata saatja sageduse kohta kehtiva valemi alusel, milles P on saatja maksimaalne
nimiväljundvõimsus vattides (W) vastavalt saatja tootja andmetele.
1

80 MHz ja 800 MHz korral kehtib kõrgemale sagedusalale vastav vahekaugus.

MÄRKUS. Need suunised ei pruugi kehtida igas olukorras. Elektromagnetkiirguse levi mõjutab neeldumine ja peegeldumine hoonetelt,
esemetelt ning inimestelt.
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Microstream™-i EtCO2 kulutarvikud
H-tooted (kasutamiseks niisutatud keskkonnas) on allolevas tabelis tähistatud tärniga (*).
Microstream™-i kulutarvikud

Intubeeritud patsiendi kulutarvikud
FilterLine™-i komplekt täiskasvanutele/lastele
FilterLine™-i komplekt täiskasvanutele/lastele, 100 tk/karp
FilterLine™ H komplekt täiskasvanutele/lastele*

XS04620
010579
XS04624

FilterLine™ H komplekt täiskasvanutele/lastele, 100 tk/karp*

010580

FilterLine™ H komplekt väikelastele/vastsündinutele*
FilterLine™-i komplekt täiskasvanutele/lastele, pikk

006324
007768

FilterLine™ H komplekt täiskasvanutele/lastele, pikk*

007737

FilterLine™ H komplekt väikelastele/vastsündinutele, pikk*

007738

VitaLine™ H komplekt täiskasvanutele/lastele*
VitaLine™ H komplekt väikelastele/vastsündinutele*
Mitteintubeeritud patsiendi kulutarvikud
Smart CapnoLine™ Plus (O2 liitmik)

010787
010807

Smart CapnoLine™ Plus (O2 liitmik), 100 tk

010209

Smart CapnoLine™ Plus, pikk (O2 liitmik)
Smart CapnoLine™ Plus, pikk (O2 liitmik), 100 tk

010340
010339

Smart CapnoLine™ Plus O2 (O2 toru)
Smart CapnoLine™ Plus O2 (O2 toru), 100 tk

009822
010210

Smart CapnoLine™ Plus O2, pikk (O2 toru)
Smart CapnoLine™ Plus O2, pikk (O2 toru), 100 tk

009826
010341

Smart CapnoLine™ lastele
Smart CapnoLine™ O2 lastele (O2 toru)
Smart CapnoLine™ O2 lastele, pikk (O2 toru)

007266
007269
007743

Smart CapnoLine™ H Plus O2 (O2 toru)*
Smart CapnoLine™ H Plus O2 (O2 toru), 100 tk*

010433
010625

Smart CapnoLine™ H Plus O2, pikk (O2 toru)*
Smart CapnoLine™ H O2 lastele (O2 toru)*
Smart CapnoLine™ H O2 lastele, pikk (O2 toru)*

012463
010582
012464

Smart CapnoLine Guardian™ (O2 liitmik)
Smart CapnoLine Guardian™ (O2 liitmik), 100 tk

012528
012537

Smart CapnoLine Guardian™ O2 (O2 toru)
Smart CapnoLine Guardian™ O2 (O2 toru), 100 tk

012529
012538
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Smart CapnoLine Guardian™ O2, pikk (O2 toru)

012530

Smart CapnoLine Guardian™ O2, pikk (O2 toru), 100 tk

012539

Hook and Loop Strap

012542

O2/CO2 Nasal FilterLine™ täiskasvanutele (O2 toru)
O2/CO2 Nasal FilterLine™ täiskasvanutele (O2 toru), 100 tk

006912
010304

O2/CO2 Nasal FilterLine™ täiskasvanutele, pikk (O2 toru)
O2/CO2 Nasal FilterLine™ täiskasvanutele, pikk (O2 toru), 100 tk

007739
010344
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