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Turvallisuutta koskevat tiedot

Tu r v a l l i s u u t t a k o s k e v a t t i e d o t

Turvavaroitukset

Varoitukset tunnistetaan yllä olevasta VAROITUS-symbolista.
Varoitukset ilmoittavat mahdollisista vakavista seurauksista
(kuolema, vamma tai haittavaikutukset) potilaalle tai käyttäjälle.
VAROITUS: Anturi ekstrapoloi päivämäärän ja kellonajan
N-600x-pulssioksimetrin päivämäärästä ja kellonajasta, kun
anturin tapahtuma tallentuu anturiin. Kellonaika ja päivämäärä
määräytyvät N-600x-pulssioksimetrin asetusten perusteella.
Suosittelemme, että N-600x-pulssioksimetrin käyttäjä asettaa
kellonajan ja päivämäärän oikeille asetuksille ennen kuin
tapahtuman-tallentava anturi yhdistetään ja ettei näitä asetuksia
muuteta anturin ollessa yhdistettynä. Koska tapahtumatietoja
sisältävää anturia voidaan siirtää monitorista toiseen, monitorien
ja anturin tapahtumatietojen väliset päivämäärä- ja kellonaikaasetusten eroavuudet vaikuttavat järjestykseen, jossa
tapahtumatiedot tulevat monitorin näyttöön. Tämän ongelman
välttämiseksi kaikkien sairaalan monitorien aika-asetukset on
oltava samat.
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Turvallisuutta koskevat tiedot

VAROITUS: Räjähdysvaara. Älä käytä N-600x-pulssioksimetria
palavien anestesia-aineiden tai kaasujen läheisyydessä.

VAROITUS: Rikkoutuneesta nestekidenäytöstä peräisin olevat
kemikaalit ovat myrkyllisiä nieltyinä. Käsittele varovasti
pulssioksimetria, jonka näyttö on rikki.

VAROITUS: Jotkin ympäristöolosuhteet, OXIMAX-anturin
sovellusvirheet ja jotkin potilaan olosuhteet voivat vaikuttaa
pulssioksimetrin lukemiin ja sykesignaaliin. Yksityiskohtaiset
turvallisuutta koskevat tiedot ovat tämän käyttöoppaan
asianmukaisissa osissa.

VAROITUS: Muiden kuin määriteltyjen lisävarusteiden,
antureiden ja kaapeleiden käyttäminen voi aiheuttaa
lisääntynyttä säteilyä ja/tai heikentynyttä häiriönsietoa
sekä virheellisiä N-600x-pulssioksimetrin lukemia.

VAROITUS: OXIMAX-anturialue on peitettävä valoa läpäisemättömällä materiaalilla voimakkaissa valaistusolosuhteissa, muussa
tapauksessa mittaustulokset voivat olla epätarkkoja.
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Turvallisuutta koskevat tiedot

Turvavarotoimet

Varotoimet tunnistetaaan yllä olevasta VAROTOIMI-symbolista.
Varotoimissa käyttäjää kehotetaan noudattamaan N-600xpulssioksimetrin turvallisessa ja tehokkaassa käytössä tarvittavaa
huolellisuutta.
Huomio: Kun kytket N-600x-pulssioksimetrin instrumenttiin,
varmista asianmukainen toiminta ennen käyttöä
hoitotilanteessa. Sekä N-600x-pulssioksimetri että siihen liitetty
instrumentti täytyy kytkeä maadoitettuun pistorasiaan.
Oksimetrin tietoliitäntään liitettyjen lisälaitteiden täytyy olla
tiedonkäsittelylaitteita koskevan IEC-standardin 60950 tai
lääketieteellisiä sähkölaitteita koskevan IEC-standardin
60601-1 mukaan sertifioituja. Kaikkien laiteyhdistelmien täytyy
olla IEC-standardin 60601-1-1 järjestelmävaatimusten
mukaisia. Henkilö, joka liittää lisälaitteen signaalin sisään- tai
ulostuloporttiin (N-600x-tietoporttiliitin) kokoaa
lääketieteellisen järjestelmän ja on tämän vuoksi vastuussa sen
varmistamisesta, että järjestelmä on järjestelmästandardin IEC
60601-1-1 ja järjestelmien sähkömagneettista yhteensopivuutta
koskevan standardin IEC 60601-1-2 mukainen. N-600xpulssioksimetrin tarkkuus voi joutua kyseenalaiseksi, jos se
liitetään toissijaisiin kytkentälaitteisiin, kun instrumentti ei ole
kytkettynä maadoitettuun pistorasiaan.
Huomio: Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan tämän laitteen
saa myydä ainoastaan lääkäri tai lääkärin määräyksestä.
Huomio: Hävitä akku paikallisten vaatimusten ja säännösten
mukaisesti.
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Johdanto

Johdanto

VAROITUS: N-600x-pulssioksimetri on tarkoitettu vain
lisälaitteeksi potilaan terveydentilan arvioinnissa. Laitetta on
käytettävä kliinisten hoidonaiheiden ja oireiden yhteydessä.

Käyttötarkoitus
Nellcor N-600x -pulssioksimetriajärjestelmä N-600Xpulssioksimetrilla ja OXIMAX-teknologiaa hyödyntävillä Nellcorantureilla ja johdoilla on indisoitu käytettäväksi ainoastaan lääkärin
määräyksestä valtimohemoglobiinin (SpO2) ja sykenopeuden
toiminnallisen happisaturaation jatkuvaan ei-invasiiviseen
seurantaan. N-600x-pulssioksimetri on tarkoitettu käytettäväksi
vastasyntyneillä, lapsi- ja aikuispotilailla sekä liikkeettömissä että
liikkeellisissä olosuhteissa, ja potilailla, joilla verenkierto on hyvää
tai huonoa, sairaaloissa, sairaalantyyppisissä laitoksissa, sairaalan
sisäisissä kuljetuksissa ja kotiympäristöissä.
Huomautus:Sairaalakäyttö kattaa yleensä sellaiset alueet, kuin
yleiset hoito-osastot, leikkaussalit, erityishoito-osastot, teho-osastot
sairaalassa ja muissa sairaalankaltaisissa hoitolaitoksissa.
Sairaalankaltaisia laitoksia ovat lääkärin vastaanottotilat,
unilaboratoriot, erikoissairaanhoitotilat, kirurgiakeskukset ja
subakuutit keskukset.
Sairaalan sisäinen kuljetus tarkoittaa potilaan kuljetusta sairaalassa
tai sairaalatyyppisessä laitoksessa.
Huomautus: Kotihoitokäyttö tarkoittaa, että maallikko (vanhempi tai
muu kotihoitaja) hallitsee/käyttää laitetta kotiympäristössä.
Kutakin potilasta varten on valittava asianmukainen OXIMAX-anturi
tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

N-600x käyttöopas
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Johdanto

Tämän käyttöoppaan käyttö
Kaikkien käyttäjien on luettava tämä käyttöopas huolellisesti.
N-600x-pulssioksimetrin käyttöön perehtyneet käyttäjät voivat
siirtyä suoraan tarvitsemaansa tietoa koskevaan osaan.
Käyttöopas on saatavana myös Internetissä osoitteessa:
www.covidien.com/rms
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Symbolit, säätimet, näytöt ja kuvakkeet

Symbolit, säätimet, näytöt ja kuvakkeet

Etupaneeli

RAJAT

1. SpO2 OXIMAX -anturiportti, sivu 26.

TRENDI

ASETUS

VALO

VASTAS

12. YLÖS-painike, sivu 10.

2. Akun merkkivalo, sivu 17.

13. ALAS-painike, sivu 10.

3. Verkkovirran merkkivalo, sivu 16.

14. Vastasyntyneen tilaa osoittava
merkkivalo (VASTAS), sivu 18.

4. VIRTA/VALMIUS-painike, sivu 10.

15. OHJE/KONTRASTI-painike, sivu 11.

5. Akkukuvake, sivu 34.

16. Nopean vastetilan merkkivalo, sivu 18.

6. Aaltomuotonäyttö, sivu 12.

17. Toimintopainikkeet, sivu 11.

7. SatSecondsTM-kuvake, sivu 18.

18. Valikkorivi, sivu 11.

8. %SpO2 -näyttö, sivu 16.

19. Anturin merkkivalo, sivu 18.

9. Sykenäyttö, sivu 16.

20. Häiriön merkkivalo, sivu 17.

10. Hälytysvaimennuksen merkkivalo, sivu 17.

21. Sykkeen hakukuvake, sivu 18.

11. HÄLYTYKSENVAIMENNUS-painike, sivu 10

22. Monitorin kaiutin

Kuva 1: Etupaneelin painikkeet ja symbolit
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Symbolit, säätimet, näytöt ja kuvakkeet

Takapaneeli

1. Tasapotentiaaliliitäntä (maadoitettu)
2. Verkkovirtaportti, sivu 24
3. Tietoportti, sivu 110
4. Sulakkeen pidike
5. Syöttöjännitteen valintakytkin, sivu 24

Kuva 2: Takapaneelin osat
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Symbolit, säätimet, näytöt ja kuvakkeet

Takapaneelin symbolit
N-600x-pulssioksimetrin takapaneelissa on seuraavat symbolit:

Taulukko 1: Symbolit ja niiden kuvaus

Symboli

Kuvaus

Katso käyttöohjeita
Sulakkeen vaihtaminen
Ekvipotentiaalinen liitäntä (maadoitettu)
Valmistuspäivämäärä
Tietoliitäntä
Tyypin BF sovellettu osa – Ei defibrillaattorinkestävä

N-600x käyttöopas
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Symbolit, säätimet, näytöt ja kuvakkeet

Takapaneelin säätimet

ESIMERKKI ETUPANEELISTA
RAJAT

TRENDI

ASETUS VALO

VIRTA/VALMIUS-painike
Käynnistää ja sammuttaa monitorin.
Huomautus: Muun kuin VIRTA/VALMIUS-painikkeen painaminen
aktivoi joko oikean tai väärän painikkeen äänimerkin (lisätietoja
Taulukko3). Jos painiketta painettaessa ei kuulu äänimerkkiä, ota
yhteys pätevään huoltohenkilöön.
VAROITUS: ALARM SILENCE (Hälytyksen vaimennuksen)
painaminen vaimentaa KAIKKI hälytykset hälytyksen vaimennusjakson aikana.
HÄLYTYKSENVAIMENNUS-painike
Vaimentaa aktiivit hälytykset asetetuksi hälytyksen vaimennusajaksi.
Kun hälytyksen vaimennus on käytössä, painikkeen painaminen
aktivoi hälytyksen uudestaan. Tällä painikkeella myös näytetään ja
säädetään hälytyksen vaimennusjaksoa ja hälytyksen äänenvoimakkuutta. HÄLYTYKSENVAIMENNUS-painike poistaa näytöstä
viestit ”ANTURI IRTI” ja ”AKKU VÄHISSÄ”.
YLÖS-painike
Lisää monitorin säädettävien parametrien arvoa.
ALAS-painike
Laskee monitorin säädettävien parametrien arvoa.
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Symbolit, säätimet, näytöt ja kuvakkeet

OHJE/KONTRASTI-painike
Käyttäjä pääsee näyttöön tulevaan ohjeeseen ja voi säätää monitorin
näytön kontrastia tästä painikkeesta.
•

Ohje tulee näyttöön, kun OHJE/KONTRASTI-painiketta
painetaan ja vapautetaan.

•

Kun OHJE/KONTRASTI-painiketta pidetään
painettuna ja samanaikaisesti painetaan YLÖStai ALAS-painiketta, näytön kontrasti muuttuu
kirkkaammaksi tai tummemmaksi.

Toimintopainikerivi
Näyttää käytössä olevat toiminnot jokaisen neljän toimintopainikkeen
osalta.

Näytöt
Pleth-näyttö
Pleth-näyttö on käyttäjän valittavissa. Katso Pleth-näytön
valitseminen sivulla 50.

RAJAT TRENDI

N-600x käyttöopas
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Symbolit, säätimet, näytöt ja kuvakkeet

Pleth-näyttö sisältää ”pyyhinpalkkisen” pletysmografiaaltomuodon,
valikkorivin sekä senhetkisen mitatun %SpO2:n ja sykenopeuden. Jos
SatSeconds on käytössä, pleth-näytössä on myös SatSeconds-kuvake
ja SatSeconds-asetus. %SpO2- tai sykenopeusarvon perässä oleva
desimaalipiste osoittaa, että raja-arvoja on muutettu käynnistyksenaikaisista oletusarvoista (Yleiskatsaus sivulla 71). Pletysmografiaaltomuodot, joiden huipusta huippuun amplitudit ovat alle kymmenen
sykeamplitudiyksikköä, on liitetty.
Huomio: Varmista pystypalkin tai pletysmografiaaltomuodon
liike tai sydämen sykintä ennen näytön tiedon hyväksymistä
senhetkiseksi mittaustiedoksi.
Kun monitori saa virtaa sisäisestä akusta, pleth-näytön vasemmassa
yläkulmassa on vaakasuuntainen akun kuvake, joka näyttää akun
jäljellä olevan varauksen (käyttötunnit). Jos akun alhaisesta
varauksesta ilmoittava monitori kytketään verkkovirtaan, akkukuvake
näyttää latauksen tilaa. Akkukuvake poistuu näytöstä, kun varaus
riittää vähintään 15 minuutin käyttöaikaan.

Pystypalkkinäyttö
Pystypalkkinäyttö sisältää sykeamplitudin voimakkuuspalkin,
nykyisen mitatun %SpO2:n ja sykenopeuden sekä nykyiset %SpO2:n
ja sykenopeuden ylä- ja alarajat. Jos SatSeconds on käytössä,
pystypalkkinäytössä on myös SatSeconds-kuvake ja SatSecondsasetus. %SpO2:n tai sykenopeuden perässä oleva desimaalipiste
osoittaa, että raja-arvoja on muutettu käynnistyksen oletusarvoista.
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Kun monitori saa virtaa sisäisestä akusta, pystypalkkinäytössä on
pystysuuntainen akun kuvake vasemmassa yläkulmassa, joka näyttää
akun jäljellä olevan varauksen (käyttötunnit). Jos monitori, joka
ilmoittaa alhaisesta akun varauksesta, kytketään verkkovirtaan,
akkukuvake näyttää latauksen tilaa. Akkukuvake poistuu näytöstä,
kun varaus riittää vähintään 15 minuutin akkukäyttöön.

RAJAT TRENDI

N-600x käyttöopas
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VASTAS
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Symbolit, säätimet, näytöt ja kuvakkeet

Tosiaikainen trendinäyttö
Tosiaikaisessa trendinäytössä on %SpO2:n ja/tai sykenopeuden
trenditiedot ja senhetkiset mitatut %SpO2- ja sykenopeustiedot.
Trenditiedot päivitetään automaattisesti, kun uusi trendipiste
lasketaan, ja laskutoimitusten välinen aikana perustuu näytössä
valittuna olevaan aika-asteikkoon. Jos SatSeconds on käytössä,
tosiaikaisessa trendinäytössä on SatSeconds -kuvake. Näytetyn
%SpO2:n tai sykenopeuden perässä oleva desimaalipiste osoittaa,
että kyseisiä rajoja on muutettu käynnistyksen oletusasetuksista.
Kun oksimetri tunnistaa sykkeen, sydänkuvake vilkkuu.

RAJAT TRENDI

ASETUS VALO

SpO2 ja sykenopeus
N-600x-algoritmissa on useita matriiseja. Joitakin näistä käytetään
arvioimaan potilaan tilan vakavuutta N-600x-pulssioksimetrin
antamien SpO2- ja sykenopeusarvojen perusteella. Nämä erilliset
matriisit ja matriisiyhdistelmät ohjaavat N-600x-pulssioksimetrin
etupaneelin merkkivaloja.
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N-600x-pulssioksimetrin algoritmi jatkaa automaattisesti
SpO2:n ja sykenopeuden mittaamiseen tarvittavaa tiedon määrää
mittausolosuhteiden mukaisesti. Normaalien mittausolosuhteiden
aikana keskiarvo lasketaan 6-7 sekunnin aikaväliltä. Tietyissä
olosuhteissa, kuten alhainen perfuusio, häiriöt (esim. ulkoinen häiriö,
kuten ympäristön valo tai potilaan liikkuminen) tai näiden yhdistelmässä,
N-600x-algoritmi automaattisesti laajentaa tarvittavan datamäärän yli
seitsemän sekunnin. Jos tästä aiheutuva dynaaminen keskiarvoaika
ylittää 20 sekuntia, sykkeen hakukuvake tulee näyttöön ja SpO2- ja
sykenopeusarvot päivittyvät näytössä sekunnin välein. Kun tilanteen
aiheuttavat olosuhteet jatkuvat, keskiarvon laskemiseen vaadittava
aika pitenee. Jos dynaaminen keskiarvoaika pitenee 40 sekuntiin,
sykkeen hakukuvake alkaa vilkkua ja SpO2- ja sykenopeusnäytöissä
vilkkuu nollat, mikä ilmaisee sykesignaalin menetystä.
VAROITUS: OXIMAX-anturialue on peitettävä valoa läpäisemättömällä materiaalilla voimakkaissa valaistusolosuhteissa, muussa
tapauksessa mittaustulokset voivat olla epätarkkoja.

N-600x käyttöopas
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Symbolit, säätimet, näytöt ja kuvakkeet

Tilakuvakkeet
Taulukko 2: Tilakuvakkeet
Kuvake

Kuvaus

%SpO2-näyttö Näyttää hemoglobiinin happisaturaatiotason. Näytössä oleva arvo
vilkkuu nollina sykesignaalin menetyshälytyksen aikana ja vilkuttaa
SpO2-arvoa, kun SpO2 on hälytysrajojen ulkopuolella. Monitori
jatkaa näytön päivittämistä sykesignaalin etsinnän aikana. Jos
hälytysrajoja on muutettu käynnistyksen oletusarvoista, SpO2-arvon
(81.) perässä näkyy desimaalipiste (.).
Sykeamplitudin Osoittaa valtimosykkeen ja näyttää vastaavan (ei-normalisoidun)
merkkivalo sykeamplitudin. Kun havaittu syke voimistuu, kukin syke lisää
(pystypalkki) ruutuja palkkiin. Tämä osoitin on käytettävissä vain
pystypalkkinäytössä.
Pletysmografin Näyttää ei-normalisoidun aaltomuodon tosiaikaisten sykesignaalien
aaltomuotonäyttö mukaan. Suhteellista signaalien voimakkuutta ja laatua voidaan
tarkkailla.
Sykenopeusnäyttö Näyttää sykkeen lyönteinä minuutissa. Se vilkkuu
signaalinmenetyshälytysten aikana ja kun syke on hälytysrajojen
ulkopuolella. Monitori jatkaa näytön päivittämistä sykesignaalin
etsinnän aikana. Sykenopeusarvot, jotka ovat rajojen 20-250
sykettä/min ulkopuolella, näkyvät näytössä arvoina 0 ja 250. Jos
hälytysrajoja on muutettu käynnistyksen oletusarvoista, sykettä/
minuutissa-arvon (BPM) perässä näkyy desimaalipiste (112.).
Verkkovirran Palaa jatkuvasti, kun N-600x-pulssioksimetri on kytketty
merkkivalo verkkovirtaan. Merkkivalo osoittaa myös, että akku latautuu.
Tämä merkkivalo ei pala, kun monitori saa virtaa sisäisestä akusta.
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Symbolit, säätimet, näytöt ja kuvakkeet
Taulukko 2: Tilakuvakkeet (jatkuu)
Kuvake

Kuvaus

Akun alhaisen Palaa jatkuvasti, kun akun tehosta on jäljellä 15 minuuttia tai
varauksen vähemmän. Vilkkuu, kun akun teho on kriittisen alhaisella tasolla.
merkkivalo

Akkukuvake Näyttää monitorissa jäljellä olevan akun varauksen. Akkukuvakkeessa on neljä palkkia, joista kukin edustaa noin 1,5 tunnin käyttöaikaa. Kun akku on täysin ladattu, kaikki neljä palkkia palavat.
Kun akun varaus on alhaisella tasolla, yksikään palkki ei pala.
Katso myös Akkukuvake sivulla 34.
Hälytyksen Palaa jatkuvasti, kun hälytyksen merkkiääni on vaimennettu.
vaimennuksen Vilkkuu, kun hälytyksen vaimennus on pois käytöstä.
merkkivalo

Häiriön merkkivalo Syttyy, kun N-600x-pulssioksimetrin algoritmi tunnistaa heikon
signaalin.
Huomautus: Signaalin laatuun voi vaikuttaa ympäristön valo,
sähkökohina, sähkömagneettiset häiriöt, potilaan liikkuminen tai
muu syy.
Jaksoittain vilkkuva häiriön merkkivalo on tyypillistä potilaan
tarkkailun aikana ja merkitsee sitä, että N-600x-pulssioksimetrin
algoritmi säätää SpO2:n ja sykenopeuden mittaamiseen vaadittavaa
tiedon määrää jatkuvasti. Kun merkkivalo palaa jatkuvasti, N-600xpulssioksimetrin algoritmi on pidentänyt SpO2:n ja sykenopeuden
arvojen mittaamiseen vaadittavaa aikaa ja tästä syystä arvojen
nopeisiin muutoksiin ei voida luottaa.

N-600x käyttöopas
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Symbolit, säätimet, näytöt ja kuvakkeet
Taulukko 2: Tilakuvakkeet (jatkuu)
Kuvake

Kuvaus

Sykkeen Palaa jatkuvasti ennen sykesignaalin alkutunnistusta sekä
hakukuvake pitkittyneiden ja vaikeiden tarkkailuolosuhteiden aikana.
Sykkeen hakukuvake vilkkuu, kun sykesignaalia ei tunnisteta.

Anturitietokuvake Syttyy, kun kiinnitetyssä OXIMAX-anturissa on potilastapahtumatietoa. Anturin potilastapahtumatietoa voidaan näyttää näytössä
tai tulostaa.
SatSeconds-kuvake Täyttyy myötäpäivään, kun SatSeconds-hälytyksen hallintajärjestelmä
havaitsee %SpO2-lukeman, joka on raja-asetuksen ulkopuolella.
tai
Tyhjenee vastapäivään, kun %SpO2-lukema on rajojen sisällä. Kun
kuvake on täynnä, monitori antaa keskitason hälytysmerkkiäänen.
Nopeaa vastetilaa Määrittää OXIMAX-algoritmin käyttämän vasteajan (2-4 sekuntia
osoittava kuvake nopeassa tilassa ja 5-7 sekuntia normaalissa tilassa) SpO2-arvon
laskemiseen. Vasteaika-asetus ei vaikuta OXIMAX-algoritmin
laskemaan sykenopeusarvoon. Monitori päivittää
trendiaikavälin (2 tai 4 sekuntia) automaattisesti vastaamaan
likimain SpO2-laskennan vasteaikaa.
Vastasyntyneiden Tulee näyttöön, kun hälytysrajojen asetukseksi valitaan
hälytysrajojen vastasyntyneet. Näytössä ei ole kuvaketta, kun monitori on
merkkivalo asetettu aikuisten hälytysrajoille.
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Merkkiäänet
VAROITUS: ALARM SILENCE (Hälytyksen vaimennuksen)
painaminen vaimentaa KAIKKI hälytykset hälytyksen
vaimennusjakson aikana.
Taulukko 3: Merkkiäänet
Toiminto

Kuvaus

Hälytyksen
vaimennuksen
muistutus

Kolme merkkiääntä noin kolmen minuutin välein,
kun hälytykset on vaimennettu, hälytyksen
vaimennuksen kesto on pois päältä ja hälytyksen
vaimennuksen muistutus on käytössä.

Vahvistusäänimerkki

Kolme merkkiääntä, jotka osoittavat, että
oletusasetukset on tallennettu, tehdasasetukset
nollattu tai trenditiedot poistettu.

Väärän painikkeen
painallus

Lyhyt, matala äänimerkki, joka osoittaa, että
painettu painike ei vastaa monitorin käytössä
olevaa tilaa.

Oikean painikkeen
painallus

Lyhyt, keskikorkea äänimerkki, joka osoittaa,
että oikeaa painiketta on painettu.

Erittäin tärkeä
hälytys

Kimeä, nopeasti sykkivä äänimerkki, joka
ilmaisee sykesignaalin menetystä.
Huomautus: Jos erittäin tärkeän hälytyksen
merkkiääntä ei vaimenneta 30 sekunnin sisällä
painamalla HÄLYTYKSENVAIMENNUSpainiketta, monitori muuttaa merkkiääntä ja
vaihtelee alkuperäisen hälytyksen merkkiäänen ja
kimeämmän merkkiäänen välillä. Katso myös
Kimeä merkkiääni sivulla 20.

N-600x käyttöopas
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Symbolit, säätimet, näytöt ja kuvakkeet
Taulukko 3: Merkkiäänet (jatkuu)
Toiminto

Kuvaus

Keskitason hälytys

Keskikorkea, toistuva äänimerkki, joka osoittaa,
että SpO2- tai sykeraja on ylitetty.
Huomautus: Jos keskitason hälytyksen
merkkiääntä ei vaimenneta 2 minuutin sisällä
painamalla HÄLYTYKSENVAIMENNUSpainiketta, monitori muuttaa merkkiääntä ja
vaihtelee alkuperäisen hälytyksen merkkiäänen
ja kimeämmän merkkiäänen välillä. Katso myös
Kimeä merkkiääni sivulla 20.

Alhaisen tason
hälytys

Matala ja hitaasti toistuva äänimerkki, joka
osoittaa että OXIMAX-anturi on irti, akun varaus
on alhainen tai monitorissa on toimintahäiriö.
Huomautus: Jos alhaisen tason hälytyksen
merkkiääntä ei vaimenneta 2 minuutin sisällä
painamalla HÄLYTYKSENVAIMENNUSpainiketta, monitori muuttaa merkkiääntä ja
vaihtelee alkuperäisen hälytyksen merkkiäänen ja
korkeamman merkkiäänen välillä. Katso myös
Kimeä merkkiääni sivulla 20.
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Kimeä merkkiääni

Monitori antaa kimeän pietsosähköisen
merkkiäänen, jos käyttäjä ei vastaa hälytyksen
merkkiääneen tai jos monitori tunnistaa
pääkaiuttimen toimintahäiriön. Taulukko3 antaa
lisätietoja erittäin tärkeistä, keskitason ja alhaisen
tason hälytyksistä.

Käynnistyksen
itsetestin läpäisy

Yhden-sekunnin merkkiääni ilmaisee, että
monitori on käynnistetty ja että se on läpäissyt
käynnistyksenaikaisen itsetestin.

Sykkeen merkkiääni

Jokaista havaittua sykettä kohti kuuluu yksi
merkkiääni. Sykkeen merkkiäänen korkeus
muuttuu saturaatiotason vaiheittaisen nousun
tai laskun mukaisesti.

Äänenvoimakkuuden
asetuksen merkkiääni

Jatkuva merkkiääni, joka kuuluu kun hälytyksen
merkkiäänen voimakkuutta säädetään.

N-600x käyttöopas

Monitorin käyttöönotto

Monitorin käyttöönotto

VAROITUS: Potilaan turvallisuuden vuoksi pulssioksimetria ei
saa sijoittaa paikkaan, josta laite voi pudota potilaan päälle.

VAROITUS: Kuten muissakin lääketieteellisissä laitteissa, sijoita
potilaskaapelit huolellisesti välttääksesi potilaan kaapeleihin
sotkeutumisen tai kuristumisen vaaran.

VAROITUS: Varmista, ettei kaiuttimen edessä ole esteitä. Tämän
laiminlyöminen voi johtaa siihen, että hälytysääntä ei kuulla.

VAROITUS: Irrota N-600x-pulssioksimetri ja Nellcorin OXIMAXanturi potilaasta magneettiresonanssikuvauksen (MRI) ajaksi.
Metallia sisältävistä kohteista voi tulla vaarallisia sinkoavia
esineitä, kun ne altistetaan
magneettiresonanssikuvantamislaitteiston voimakkaille
magneettikentille. Indusoitu virta voi aiheuttaa myös
palovammoja.

VAROITUS: Älä altista N-600x-pulssioksimetria liialliselle
kosteudelle, esimerkiksi sateeseen, tarkan suorituskyvyn
varmistamiseksi ja laitevikojen välttämiseksi. Kosteus voi
haitata laitteen täsmällistä toimintaa tai aiheuttaa laitevian.

VAROITUS: Älä käytä N-600x-pulssioksimetria, OXIMAXanturia, kaapeleita tai liittimiä, jotka näyttävät vaurioituneilta.

N-600x käyttöopas
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Monitorin käyttöönotto

VAROITUS: Älä nosta pulssioksimetria pulssioksimetrikaapelista tai virtajohdosta, koska kaapeli tai johto voi irrota pulssioksimetrista, jolloin pulssioksimetri voi pudota potilaan päälle.

VAROITUS: N-600x-pulssioksimetri ei ole defibrillaattorivarma.
Monitori voidaan kuitenkin pitää kiinnitettynä potilaaseen
defibrilloinnin aikana tai kun sähkökirurginen yksikkö on
käytössä, mutta lukemat voivat olla epätarkkoja käytön aikana
tai heti sen jälkeen.

VAROITUS: Älä kytke pulssioksimetria (Yhdysvalloissa)
seinäkytkimestä säädettävään sähköpistorasiaan, koska tällöin
pulssioksimetri voidaan kytkeä vahingossa pois päältä.

VAROITUS: Käytä ainoastaan Nellcorin DOC-10-kaapelia
N-600x-pulssioksimetrin kanssa. Muun pulssioksimetrikaapelin
käyttäminen vaikuttaa haitallisesti laitteen toimintaan.
Tietokonekäyttöön tarkoitettuja kaapeleita ei saa liittää
OXIMAX-anturiporttiin. Muuta kuin Nellcorin hyväksymää
OXIMAX-anturia ei saa kytkeä OXIMAX-anturiliittimeen.

VAROITUS: N-600x-pulssioksimetria ei saa käyttää muiden
laitteiden vieressä tai päällekkäin muiden laitteiden kanssa. Jos
laitteiden vierekkäinen tai päällekkäinen käyttö on tarpeen,
N-600x-pulssioksimetrin toimintaa on valvottava jatkuvasti ja
varmistettava, että toiminta pysyy normaalina asetuksilla, joilla
sitä on tarkoitus käyttää.
Huomautus: Monitorissa on valvonta-ajastimet, jotka nollaavat
monitorin ohjelmavirheiden sattuessa.
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Laitteen osat
Kpl

N-600x käyttöopas

Nimike

1

N-600x-pulssioksimetri

1

Nellcorin OXIMAX-anturi tai anturivalikoima

1

DOC-10-pulssioksimetrikaapeli

1

N-600x-pulssioksimetrin käyttöopas
(maakohtainen) ja/tai CD-levy

1

Virtajohto (maakohtainen)

2

Sulakkeet, 0,5 A, 250 voltin hitaita sulakkeita,
IEC (5 × 20 mm)

1

Pikaopas
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Kytkeminen verkkovirtaan
VAROITUS: Älä kytke pulssioksimetria (Yhdysvalloissa)
seinäkytkimestä säädettävään sähköpistorasiaan, koska tällöin
pulssioksimetri voidaan kytkeä vahingossa pois päältä.
Huomio: Jännitteen valintakytkin täytyy asettaa oikealle
jännitteelle (115 tai 230) laitteen vaurioitumisen välttämiseksi
ja akun latautumisen varmistamiseksi.
Huomio: Käytä vain Nellcorin toimittamaa sairaalakäyttöön
tarkoitettua virtajohtoa.
Virtaliitin

Syöttöjännitteen kytkin

1. Aseta jännitteen valintakytkin oikealle jännitteelle.
2. Kytke virtajohdon sisäkierteinen liitinpää monitorin takaosaan.
3. Kytke virtajohdon ulkokierteinen liitinpää asianmukaisesti
maadoitettuun pistorasiaan.
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Huomio: Varmista, että pulssioksimetri on maadoitettu
asianmukaisesti verkkovirtaa käytettäessä. Jos et ole varma,
onko pistorasia maadoitettu oikein, irrota pulssioksimetri
pistorasiasta ja käytä sitä akkuteholla. Ota yhteys pätevään
sähköasentajaan, joka voi tarkistaa pistorasian
maadoitusliitännät.
4. Varmista, että monitorin verkkovirran merkkivalo palaa.
Huomautus: Jos verkkovirran merkkivalo ei pala, tarkista seuraavat:
•

virtajohto

•

jännitteen valintakytkin

•

sulakkeet

•

virtapistoke

Huomautus: Monitoria voidaan käyttää tyhjällä akulla, kun se on
kytketty verkkovirtaan. Varoitusviesti tulee näyttöön ja on poistettava
painamalla HÄLYTYKSENVAIMENNUS-painiketta ennen kuin
monitoria voidaan käyttää potilaan tarkkailuun.

N-600x käyttöopas
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Monitorin käyttöönotto

OXIMAX-anturin yhdistäminen
OXIMAX-anturityyppi näkyy näytön alareunassa, kun OXIMAX-anturi
on kytkettynä N-600x-pulssioksimetriin tai kun monitori on
suorittanut itsetestin OXIMAX-anturi kytkettynä.
Huomautus: Anturin valosäteily on luokan 1 tasoa
IEC 60825-1:2001 -standardin mukaan.
Huomio: Vain Nellcorin -hyväksymiä OXIMAX-antureita ja
pulssioksimetrikaapeleita saa käyttää.
Huomautus:Fysiologisia olosuhteita, lääketieteellisiä toimenpiteitä
tai ulkoisia tekijöitä, jotka voivat haitata monitorin kykyä havaita ja
näyttää mittauksia, ovat esimerkiksi dyshemoglobiini, suonen
väriaineet, huono verenkierto, tumma pigmentti ja ulkoisesti käytetyt
väriaineet kuten kynsilakka, väriaine tai väriainetta sisältävä voide.

SpO2 OXIMAX -anturin portti

RAJAT TRENDI

ASETUS VALO

1. Kiinnitä DOC-10-pulssioksimetrikaapeli kunnolla monitorin
SpO2 OXIMAX -anturiporttiin.
2. Kiinnitä Nellcorin OXIMAX SpO2-anturi DOC-10-pulssioksimetrikaapelin toiseen päähän.
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Akun käyttäminen

Akun käyttäminen

VAROITUS: Hävitä akku paikallisten vaatimusten ja säännösten
mukaisesti.

Pulssioksimetrin käyttäminen akkuteholla
N-600x-pulssioksimetrin monitorissa on sisäinen akku, jota voidaan
käyttää monitorin virranlähteenä kuljetuksen aikana tai kun
verkkovirtaa ei ole saatavilla. Uudella, täyteen ladatulla akulla
monitori toimii vähintään 7 tuntia seuraavin edellytyksin:
•

Äänimerkit eivät aktivoidu

•

N-600x-pulssioksimetriin ei ole kytketty analogisia
tai sarjaulostulolaitteita

•

Näytön kirkkauden oletusasetukset

Jos akku on tyhjä, monitoria ei voi käyttää, jollei sitä ole kytketty
verkkovirtaan. Varoitusviesti tulee näyttöön ja on poistettava
painamalla HÄLYTYKSENVAIMENNUS-painiketta ennen kuin
monitoria voidaan käyttää potilaan tarkkailuun.
Pleth- ja pystypalkkinäytöissä on akkukuvake, joka osoittaa akun
jäljellä olevaa varausta (käyttötunnit). Kun monitorin akku on
kokonaan ladattu, kuvakkeen kaikki neljä palkkia palavat.
Huomio: Jos N-600x-pulssioksimetrin monitoria säilytetään
vähintään kolmen kuukauden ajan, pyydä huoltohenkilöä
asettamaan monitori säilytystilaan ennen sen säilyttämistä.
Pätevä huoltohenkilö voi asettaa monitorin ”säilytystilaan”
N-600x-pulssioksimetrin huolto-oppaassa annettuja ohjeita
noudattamalla. Lataa akku, kun sitä ei ole ladattu vähintään
kolmeen kuukauteen.

N-600x käyttöopas
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Akun käyttäminen

Huomio: Vaihda akku, jos akkukuvakkeen kaikki neljä palkkia
eivät syty, vaikka akku on ladattu täyteen. Lataa lähes tai täysin
tyhjä akku kytkemällä monitori verkkovirtaan. Täysin tyhjän
akun lataaminen kokonaan kestää 8 tuntia, kun monitori on pois
päältä. Tyhjän akun lataaminen kokonaan kestää 12 tuntia, jos
monitori on normaalissa käyttötilassa.
Huomio: Jos monitori on kytketty verkkovirtaan ja akku on
tyhjä ja käytön aikana sattuu verkkovirtakatkos, monitori
sammuu välittömästi.
Kun kaikki seuraavista olosuhteista ovat olemassa 15 minuutin ajan,
N-600x-pulssioksimetri sammuu automaattisesti:
•

Monitori toimii akkuvirralla.

•

Painikkeita ei ole painettu.

•

Sykettä ei ole havaittu (esimerkiksi kun potilasta ei
ole kytketty OXIMAX-anturiin tai OXIMAX-anturi ei ole
kytkettynä monitoriin).

•

Aktiiveja hälytyksiä ei ole (muita kuin alhaisen akun
varauksen tai korjaamattomissa olevan virheen
hälytyksiä).

Huomautus: Akku latautuu aina, kun monitori on kytkettynä
verkkovirtaan. Suosittelemme, että monitori pidetään kytkettynä
verkkovirtaan, kun se ei ole käytössä. Tämä varmistaa sen, että
akku on ladattu kokonaan, kun monitoria tarvitaan.
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Akkukuvake
Akkukuvake syttyy ja alhaisen tason hälytyksen merkkiääni
aktivoituu, kun akun teho riittää vielä noin 15 minuutin käyttöön.
Taulukko antaa kuvauksen akun alhaisen ja kriittisen alhaisen
varauksen olosuhteista.
Alhaisen akun merkkiääni voidaan poistaa käytöstä painamalla
HÄLYTYKSENVAIMENNUS-painiketta. Akun alhaisen varauksen
merkkivalo palaa ja näytön viesti näkyy edelleen. Monitorin
kytkeminen verkkovirtaan lopettaa merkkiäänen, mutta akun alhaisen
varauksen merkkivalo palaa niin kauan kuin akku on alhaisen
varauksen tilassa. Kun akun alhaisen varauksen tila on kestänyt
15- minuuttia, erittäin tärkeän hälytyksen merkkiääni aktivoituu noin
10 sekunnin ajaksi ennen kuin monitori sammuu.
Jos taustavalo sammutetaan akun varauksen ollessa alhainen,
taustavaloa ei voi ottaa uudestaan käyttöön.
Nellcor suosittelee, että pätevä huoltohenkilö vaihtaa sisäisen akun
kahden vuoden välein. Vaihdetut akut on hävitettävä paikallisten
säännösten mukaisesti.
Huomio: Pulssioksimetrin oletusasetukset palautuvat
tehdasasetuksiksi, jos akku tyhjentyy täysin tai vaihdetaan.
Pätevän huoltohenkilön täytyy palauttaa laitoskohtaiset asetukset
N-600x-pulssioksimetrin huolto-oppaan ohjeiden mukaisesti.
Huomautus: Jos monitorin takapaneelissa oleva jännitteen
valitsinkytkin ei ole virtalähdettä vastaavassa asennossa, monitori
toimii ehkä akkuvirralla, vaikka laite on kytkettynä verkkovirtaan.
Alhaisen tason hälytys aktivoituu ja akun alhaisen varauksen
merkkivalo syttyy ennen pitkää. Varmista, että jännitteen valitsin on
oikeassa asennossa.
Huomautus: Kun akkua käytetään ja ladataan ajan myötä, akun
alhaisen varauksen hälytyksen aktivoitumisen ja instrumentin
sammumisen välinen aika voi lyhentyä.
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Alhaisen ja kriittisen akkutilan kuvaukset
Taulukko 4: Alhainen ja kriittinen akkutila
Tila

Kriittisen
alhainen
varaus

Akku
vähissä

Verkkovirta

Toiminta

1

Ei

Ei

Kyllä

SpO2 – normaali
Verkkovirta/latausvalo – päällä
ALHAISEN VARAUKSEN MERKKIVALO –
pois päältä
ALHAISEN VARAUKSEN VIESTI – pois päältä
Hälytysääni – pois päältä
Vikakoodi – ei mitään
HÄLYTYKSENVAIMENNUS – painikkeen
vaikutus-normaali
Sammutus – ei koske

2

Ei

Ei

Ei

SpO2 – normaali
Vaihtovirta/akun latausvalo – pois päältä
ALHAISEN VARAUKSEN MERKKIVALO –
pois päältä
ALHAISEN VARAUKSEN VIESTI – pois päältä
Hälytysääni – pois päältä
Vikakoodi – ei mitään
HÄLYTYKSENVAIMENNUS – painikkeen
vaikutus-normaali
Sammutus – ei koske
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Taulukko 4: Alhainen ja kriittinen akkutila (jatkuu)
Tila

Kriittisen
alhainen
varaus

Akku
vähissä

Verkkovirta

Toiminta

3

Ei

Kyllä

Ei

SpO2 – normaali
Vaihtovirta/akun latausvalo – pois päältä
ALHAISEN VARAUKSEN MERKKIVALO –
päällä
ALHAISEN VARAUKSEN VIESTI – päällä
Hälytysääni – alhainen taso
Vikakoodi – kirjataan
HÄLYTYKSENVAIMENNUS – painikkeen
vaikutus – Ensimmäinen painallus vaimentaa
hälytysäänen, toinen painallus peruuttaa
ALHAISEN VARAUKSEN VIESTIN,
merkkivalo pysyy näytössä kunnes akun alhaisen
varauksen tilanne korjataan.
Sammutus – välittömästi

4

Ei

Kyllä

Kyllä

SpO2 – normaali
Verkkovirta/latausvalo – päällä
ALHAISEN VARAUKSEN MERKKIVALO –
päällä
ALHAISEN VARAUKSEN VIESTI – pois päältä
Hälytysääni – pois päältä
Vikakoodi – kirjataan
HÄLYTYKSENVAIMENNUS-painikkeen
vaikutus – ei koske (merkkivalo palaa)
Sammutus – ei koske
Huomautus: Verkkovirran kytkeminen toimii
samoin, kuin HÄLYTYKSENVAIMENNUS –
painike tilassa 3.

5

Ei käytössä
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Taulukko 4: Alhainen ja kriittinen akkutila (jatkuu)
Tila

Kriittisen
alhainen
varaus

Akku
vähissä

Verkkovirta

Toiminta

6

Kyllä

Kyllä

Ei

SpO2 – ei näytössä
Vaihtovirta/akun latausvalo – pois päältä
ALHAISEN VARAUKSEN MERKKIVALO –
päällä (vilkkuu)
ALHAISEN VARAUKSEN VIESTI – päällä
Hälytysääni – erittäin tärkeä hälytys
Vikakoodi – näkyy ja kirjattu
HÄLYTYKSENVAIMENNUS – painikkeen
vaikutus – ei mitään
Sammutus – 10 sekunnin kuluttua
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Taulukko 4: Alhainen ja kriittinen akkutila (jatkuu)
Tila

Kriittisen
alhainen
varaus

Akku
vähissä

Verkkovirta

Toiminta

7

Kyllä

Kyllä

Kyllä

SpO2 – näytössä
Verkkovirta/latausvalo – päällä
ALHAISEN VARAUKSEN MERKKIVALO –
palaa (vilkkuu)
ALHAISEN VARAUKSEN VIESTI – päällä
Akkukuvake näyttää tyhjää akkua (yksikään
palkki ei pala).
Pleth-näyttöön tuleva varoitus: LAITE
SAMMUU, JOS VIRTA MENETETÄÄN
Hälytysääni – alhaisen tason hälytys
Vikakoodi – kirjattu
Vaimennuspainikkeen vaikutus – yksi painallus
vaimentaa hälytysäänen Jos vaimennuspainiketta
painetaan kaksi kertaa, ALHAISEN AKUN viesti
poistuu, varoitusviesti poistuu ja pleth- tai
pystypalkkinäyttö palautuu (merkkivalo
VILKKUU näytössä kunnes alhaisen akun
varauksen tila korjataan, akkukuvake näyttää
latauksen tilan)
Sammutus – ei koske
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Akkukuvake
N-600x-pulssioksimetrissa on akkukuvake, joka ilmaisee monitorin
akussa jäljellä olevaa varausta. Kuvake on sekä pleth- että
pystypalkkinäytöissä. Kun monitorin akku on kokonaan ladattu,
akkukuvakkeen kaikki neljä palkkia palavat. Akkukuvakkeen
kapasiteetit annetaan seuraavassa.
Taulukko 5: Akkukuvakkeen varaustasot
Taso

Kuvaus
Merkitsee sitä, että akun varausta on jäljellä 100 %.

Merkitsee sitä, että akun varausta on jäljellä 75 %.

Merkitsee sitä, että akun varausta on jäljellä 50 %.
Merkitsee sitä, että akun varausta on jäljellä 25 %.

Merkitsee sitä, että akun varausta on jäljellä 0 %.

Huomautus: Taulukko5 antaa uuteen akkuun perustuvat varaustasot.
Kun akkua käytetään ja ladataan uudestaan, ajan myötä sen täysi
varaus voi olla ainoastaan 75 % uuteen akkuun verrattuna.
Esimerkiksi kaksi vuotta vanhan akun varaus voi olla ainoastaan
75 % (3 palkkia) verrattuna uuteen paristoon.
Huomio: Jos akku on täysin tyhjä ja verkkovirta menetetään,
monitori sammuu.
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Monitorin käyttäminen

Yleiskatsaus
Tässä osassa kuvataan valikon navigointi-, käynnistys- ja
näyttövalinnat, parametrien vaihteluvälit, OXIMAX -anturin
lisävarusteet ja hoitoympäristöön sopivat oletusasetukset.

Valikko
N-600x-pulssioksimetrin valikkorakenne on kuvattu seuraavassa.
Näytössä näkyvät trenditiedot voidaan valita valitsemalla joko
monitorin trenditiedot tai anturin trenditiedot trendivalikosta. Anturin
alivalikon valinnat vaihtelevat sen mukaan, minkä tyyppisiä
anturitietoja anturiin on tallennettu, esim. tapahtuma- tai
silmukkatietoa.
Valikkorakenteessa on PALAA-toimintopainike, jonka avulla käyttäjä
voi palata edelliseen valikkoon poistumatta trendivalikosta kokonaan.
Trenditiedot on kerättävä, kun trendivalikko valitaan tai valitaan
uudelleen. Kun toimintopainikkeet ovat saatavana, sekä PALAA että
POISTU ovat näytössä. PALAA-toimintopainike palaa edelliseen
valikkoon ja POISTU-toimintopainike siirtyy päävalikkoon. Jos
PALAA-toimintopainikkeelle on ainoastaan yksi tila, käyttäjä voi
joutua painamaan sitä pari kertaa ennen kuin POISTUtoimintopainike tulee näyttöön.
PALAA- ja POISTU-toimintopainikkeet sijaitsevat näytössä oikealla
puolella. Alla olevassa valikkorakenteessa kuvataan seuraavat:

N-600x käyttöopas

•

ISOT KIRJAIMET – monitorissa näkyvän
toimintopainikkeen nimi

•

Alleviivattu teksti – kuvaa toimintopainikkeen
valikkokohdetta

•

Kursivoitu teksti – PALAA- ja POISTUtoimintopainikkeiden valintakohde
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Valikkorakenne
Päävalikko
RAJAT (hälytysrajojen valikko)
- VALIT
- VASTAS
- AIK
POISTU (päävalikkoon)
TRENDI (trendivalikko)
- MONIT (monitorivalikko)
- - NÄKYMÄ (monitorin trendinäyttövalikko)
- - - DUAL
- - - SPO2
- - - PULSSI
- - - SEUR (historia/amplitudivalikko)
- - - - HIST (poista/tulosta2-valikko)
- - - - - POISTA (poista trendit)
- - - - - - ”POISTETAANKO TRENDIT”
- - - - - - - KYLLÄ (palaa päävalikkoon)
- - - - - - - EI (takaisin poista/tulosta-valikkoon)
- - - - - Tulostaminen
- - - - - PALAA (takaisin historia/amplitudivalikkoon)
- - - - - POISTU (päävalikkoon)
- - - - AMP (amplitudivalikko)
- - - - - PALAA (takaisin historia/amplitudivalikkoon)
- - - - - POISTU (päävalikkoon)
- - - - PALAA (takaisin monitorin trendinäyttövalikko)
- - - - POISTU (päävalikkoon)
- - ZOOM (monitorin trendizoomausvalikko)
- - - AIKA (käyttäjä voi katsella näytön tietoja eri aikaväleiltä: 48h,
36h, 24h, 12h, 8h, 4h, 2h, 1h, 30m, 15m, 40s, 20s)
- - - SKAALA (Käyttäjä voi valita ±5, ±10, ±15, ±20, ±25, ±30,
±35, ±40 ja ±50 (yksiköt BPM tai %SpO2, näytössä
olevien tietojen mukaan) kohdistimen alla olevista
enimmäis- ja vähimmäisarvoista, tai valita
oletusasetukseksi 10–100 SAT-trendikäyrälle ja
5–250 syketrendikäyrälle, jos näytössä
kohdistimen alla ei ole tietopistettä)
- - - AUTOM (Perustuu kaikkiin käyrän trenditietoihin:
enimmäisarvo pyöristetään lähimpään
kymmeneen, vähimmäisarvo pyöristetään
lähimpään kymmeneen miinus 10)
- - - PALAA (takaisin monitorin valikkoon)
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Valikkorakenne
(jatkuu...)

-

-
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- SEUR (poista/tulosta1-valikko)
- - POISTA
- - - ”POISTETAANKO TRENDIT”
- - - - KYLLÄ (päävalikkoon)
- - - - EI (takaisin poista/tulosta1-valikkoon)
- - Tulostaminen
- - PALAA (takaisin monitorin valikkoon)
- - POISTU (päävalikkoon)
- PALAA (takaisin trendivalikkoon)
ANTURI (anturi/tapahtumavalikko)
(jos anturissa on tapahtumatietoa, seuraavassa valikossa näyttö
pysyy asianmukaisessa tilassa kunnes seuraava
valikkovalinta valitaan)
- GRAAF (kaaviovalikko) (näyttää tapahtumat päinvastaisessa
aikajärjestyksessä ylhäältä alas, tapahtumia
voidaan myös selata järjestyksessä)
- - < (näyttää edellisen kaavion, valittavana ainoastaan jos
edellinen kaavio on saatavana)
- - > (näyttää edellisen kaavion, valittavana ainoastaan jos
edellinen kaavio on saatavana)
- - Tulostaminen
- - PALAA (takaisin anturivalikkoon)
- TAUL (taulukkovalikko)
- - ^ (näyttää edellisen taulukon, ainoastaan jos aiempi
kaavio on saatavana, ala- ja ylärivit toistuvat
uudessa taulukossa)
- - v (näyttää seuraavan taulukon, ainoastaan jos seuraava
kaavio on saatavana, ala- ja ylärivit toistuvat
uudessa taulukossa)
- - Tulostaminen
- - PALAA (takaisin anturivalikkoon)
- PALAA(takaisin trendivalikkoon)
- - POISTU (päävalikkoon)
(anturi/silmukkavalikko) (Jos anturissa on jatkuvaa
silmukkatietoa, näytössä on seuraavat)
- NÄKYMÄ (anturin trendinäyttövalikko)
- - DUAL (näyttää SPO2+BPM)
- - SPO2
- - PULSSI
- ZOOM (näyttövaihtoehdot näytössä oleville tiedoille:
2h, 1h, 30m ja 15m)
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Valikkorakenne
(jatkuu...)
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- - Tulostaminen
- - PALAA (trendivalikkoon)
- POISTU (päävalikkoon)
ASETUS (monitorin asetusvalikko)
- NÄKYMÄ (näytön asetusvalikko)
- - PLETH
- - NUM
- TRENDI
- - - NÄKYMÄ (RT trendinäyttövalikko)
- - - - DUAL
- - - - SPO2
- - - - PULSSI
- - - - PALAA
- - - ZOOM (RT trendinäkymävalikko)
- - - - AIKA
- - - - SKAALA
- - - - AUTOM
- - - - PALAA
- - PALAA (takaisin asetusvalikkoon)
- - POISTU (päävalikkoon)
- - - ANTURI (anturin asetusvalikko)
- - TIEDOT (Näytön valinnat SENSOR-R-anturille (tallennus
ainoastaan kerran) ovat: ”SPO2, SPO2+BPM,
DEFAULT”. Näytön valinnat SENSOR-RWanturille (uudelleentallennettava anturi) ovat:
”SPO2, SPO2+BPM, DEFAULT”. VALIT vaihtelee
SENSOR-R- tai SENSOR-RW-anturityyppien
välillä, ylös- ja alas-painikkeet selaavat valinnat
järjestyksessä. SENSOR-R-ominaisuus tukee
kaikkia markkinoilla olevia OXIMAX-antureita.
- - - VALITSE
- - - PALAA (takaisin anturiasetusvalikkoon)
- - - POISTU (päävalikkoon)
- - VIESTI (anturin viestivalikko)
- - - PALAA (takaisin anturiasetusvalikkoon)
- - - POISTU (päävalikkoon)
- SEUR (kello/kielivalikko)
- - KELLO (kellovalikko)
- - - ASETA (kellon asetusvalikko)
- - - - VALIT (painike siirtyy tunti-, minuutti-, sekunti-,
kuukausi-, päivä- ja vuosiasetusten välillä,
asetukset tehdään ylös- ja alaspainikkeilla)
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(jatkuu...)
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-

-

- - PALAA (takaisin kello/kielivalikkoon)
- - POISTU (päävalikkoon)
- PALAA (takaisin kello/kielivalikkoon)
- POISTU (päävalikkoon)
KIELI (kielen asetusvalikko) (selaa kielivalintoja ylös- ja
alaspainikkeilla)
- - - PALAA (takaisin kello/kielivalikkoon)
- - SEUR (tietoyhteys/hoitajan kutsuvalikko)
- - - VIESTI (tietoyhteysportin asetusvalikko)
- - - - VALITSE
- - - - PALAA (takaisin kello/kielivalikkoon)
- - - - POISTU (päävalikkoon)
- - - KUTSU (hoitajan kutsuvalikko)
- - - - NORM +
- - - - NORM - - - - PALAA (takaisin tietoyhteys/hoitajan kutsuvalikkoon)
- - - - POISTU (päävalikkoon)
- - - SEUR (analogi/tilavalikko)
- - - - ANALOG (analogisen jännitteen asetusvalikko)
- - - - - 0 VOLT
- - - - - 1 VOLT
- - - - - VAIHE
- - - - - PALAA (takaisin analogi/tilavalikkoon)
- - - - TILA (Mode Menu)
- - - - - PALAA (takaisin analogi/tilavalikkoon)
- - - - - POISTU (päävalikkoon)
- - - - PALAA (takaisin tietoyhteys/hoitajan kutsuvalikkoon)
- - - - POISTU (päävalikkoon)
- - - PALAA (takaisin kello/kielivalikkoon)
- - PALAA (takaisin asetusvalikkoon)
- POISTU (päävalikkoon)
VALO (valovalikko)
- OFF (sammuttaa taustavalon)
- POISTU (päävalikkoon)
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Parametriasteikot
N-600x-pulssioksimetrin monitorissa on tehtaalla valmiiksi asetetut
oletusasetukset. Katso myös Tehtaan oletusasetukset sivulla 165.
Tehtaan oletusparametrit voidaan vaihtaa laitoskohtaisiksi
oletusparametreiksi noudattamalla N-600x-pulssioksimetrin huoltooppaan toimenpiteitä.
Taulukko 6 luetteloi parametrit, käytettävissä olevat asteikot ja
tehtaan oletusasetukset. Hoitohenkilö voi asettaa parametrit yksittäin.
Asetukset pysyvät voimassa, kunnes monitori sammutetaan.
Taulukko 6: Parametriasteikot
Parametri

Vaihteluvälit/
vaihtoehdot

Tehdasasetukset
– aikuiset

Tehdasasetukset
– vastasyntyneet

%SpO2 -hälytyksen
yläraja

Hälytyksen alaraja plus
1–100 %

100%

95%

%SpO2 -hälytyksen
alaraja

20 % hälytyksen
ylärajaan miinus 1

85%

85%

Sykenopeuden
hälytyksen yläraja

Hälytyksen alaraja plus
1–250 sykettä/min

170 sykettä/min

190 sykettä/min

Sykenopeuden
hälytyksen alaraja

30 sykettä/min ylärajaan
miinus 1

40 sykettä/min

90 sykettä/min

Hälytysvaimennuksen
kestoaika

Hälytykset 30, 60, 90,
120 sekuntia

60

60

Hälytysäänen
voimakkuus

1–10

7

7

Hälytykset

Käytössä –
Kyllä/ei

Ei

Ei

Kyllä

Kyllä

Pois päältä -muistutus –
Kyllä/ei
Taustavalon kirkkaus
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Taulukko 6: Parametriasteikot (jatkuu)
Vaihteluvälit/
vaihtoehdot

Tehdasasetukset
– aikuiset

Tehdasasetukset
– vastasyntyneet

Tietoportin
baudinopeus

2400, 9600, 19200

9600

9600

Tietoportin tila

ASCII, GRAPH
(kaavio), OXINET,
CLINICAL (kliininen),
PHILIPS, MARQ
(GE Marquette), DATEX
(Datex-Ohmeda)

ASCII

ASCII

Näytön oletusmuoto

Pleth, pystypalkki,
tosiaikainen trendi

Pleth

Pleth

Näytön kontrasti

Alhaisesta kirkkaaseen

Keskitaso

Keskitaso

Kieli

englanti, espanja, italia,
hollanti, norja, portugali,
ranska, ruotsi, saksa,
suomi, tanska

Englanti

Englanti

Hälytysrajat

Aikuinen, vastasyntynyt

Aikuinen

Vastasyntynyt

Verkkovirta

10

10

Akkuvirta

8

8

Parametri

Sykkeen merkkiäänen voimakkuus

0–10

4

4

Sykenopeuden
hälytyksen alaraja

30 sykettä/min ylärajaan
miinus 1

40 sykettä/min

90 sykettä/min

Sykenopeuden
hälytyksen yläraja

Hälytyksen alaraja plus
1–250 sykettä/min

170 sykettä/min

190 sykettä/min

Tosiaikainen
trendinäyttö

Saturaatio, dual
(molemmat), sykenopeus

Saturaatio

Saturaatio

Tosiaikainen
trendiasteikko

48, 36, 24, 12, 8, 4, 2, 1
tuntia, 30 minuuttia

30 minuuttia

30 minuuttia

Vastetila

Normaali tai nopea

Normaali

Normaali

N-600x käyttöopas
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Taulukko 6: Parametriasteikot (jatkuu)
Vaihteluvälit/
vaihtoehdot

Tehdasasetukset
– aikuiset

Tehdasasetukset
– vastasyntyneet

RS-232-tason
hoitajan kutsun
polariteetti

Normaalisti korkea,
normaalisti alhainen

Normaalisti alhainen

Normaalisti alhainen

SatSeconds

Off (pois päältä), 10, 25,
50, 100

Pois käytöstä

Pois käytöstä

SatSeconds käytössä

Kyllä/ei

Kyllä

Kyllä

Anturitietojen
päivämäärämuoto
(SENSOR-R ja
SENSOR-RW)

SpO2,
SpO2+sykenopeus,
oletus on tehdasasetus

Oletus

Oletus

Anturiviestit käytössä

Kyllä/ei

Kyllä

Kyllä

Trendinäyttö

Dual, %SpO2, syke,
histogrammi, amplitudi

%SpO2

%SpO2

Trendiasteikko

48, 36, 24, 12, 8, 4, 2, 1
tuntia, 30, 15 minuuttia,
40, 20 sekuntia

2 tuntia

2 tuntia

Parametri
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Monitorin käynnistäminen
Ennen monitorin käyttämistä hoitotilanteessa on varmistettava,
että se on turvallinen ja toimii asianmukaisesti. Asianmukainen
toimintakunto on varmistettava joka kerta, kun N-600xpulssioksimetri käynnistetään seuraavan toimenpiteen mukaisesti.
Huomio: Jos jokin kuvake tai näytön kenttä ei syty, kun
pulssioksimetri käynnistetään, pulssioksimetria ei saa käyttää.
Ota sen sijaan yhteys pätevään huoltohenkilöön, paikalliseen
Nellcorin edustajaan tai Nellcorin tekniseen tukeen.
Huomautus: Fysiologisia olosuhteita, lääketieteellisiä toimenpiteitä
tai ulkoisia tekijöitä, jotka voivat häiritä monitorin kykyä havaita ja
näyttää mittauksia, ovat esimerkiksi dysfunktionaalinen hemoglobiini,
suonen värjäytymät, alhainen perfuusio, tumma pigmentti ja ulkoisesti
käytetyt väriaineet, kuten kynsilakka, väriaine tai väriainetta sisältävä
voide.
Huomautus: Monitori käynnistää automaattisesti käynnistyksenaikaisen itsetestin, joka testaa monitorin kytkennät ja toiminnot.
Huomio: Varmista itsetestin aikana (välittömästi käynnistyksen
jälkeen), että kaikki kuvakkeet syttyvät, kaikki näytön osat
käynnistyvät ja pulssioksimetrin kaiuttimesta kuuluu kolme
äänimerkkiä. Kun käynnistyksenaikainen itsetesti on valmis,
varmista että kuulet yhden yhden sekunnin kestävän äänimerkin.
1. Käynnistä monitori painamalla VIRTA/VALMIUS-painiketta
2. Varmista, että kaikki etupaneelin kuvakkeet ja merkkivalot
syttyvät.

N-600x käyttöopas
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3. Kun itsetesti on valmis, näyttöön tulee noin viiden sekunnin
ajaksi ohjelmaversio ja monitori antaa kolme merkkiääntä.

Huomautus:Yllä esitetty ohjelmaversio on ainoastaan esimerkki.
Käytössä olevan monitorin näytössä on siihen asennetun ohjelman
versio.
Ohjelmaversion numeroita tarvitaan usein, kun Nellcorin tekniseen
tukeen tai paikalliselle Nellcorin edustajalle soitetaan teknistä tukea
varten. Kirjoita ohjelmaversion numero muistiin ja pidä se saatavilla
ennen kuin pyydät teknistä apua.
4. Jos monitori havaitsee sisäisen ongelman itsetestin aikana, se
antaa vikamerkkiäänen ja näyttöön tulee vikakoodi (EEE) ja
vastaava numero (lisätietoja osassa Vianmääritys sivulla 137).

RAJAT TRENDI

ASETUS

VALO

5. Kun itsetesti on käyty läpi onnistuneesti, monitori osoittaa sen
yhden sekunnin kestävällä merkkiäänellä.
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VAROITUS: Älä käytä pulssioksimetria, jos et kuule itsetestin
läpäisyä merkitsevää merkkiääntä.

VAROITUS: Varmista, ettei kaiuttimen edessä ole esteitä. Tämän
laiminlyöminen voi johtaa siihen, että hälytysääntä ei kuulla.
Huomautus:Itsetestin läpäisyn vahvistuksen lisäksi itsetestin
merkkiääni toimii myös vahvistuksena siitä, että kaiutin toimii
kunnolla. Jos kaiutin ei toimi, hälytysten varoitusäänet eivät kuulu.

OXIMAX-anturi kiinnitettynä
VAROITUS: Muita kaapeleita ei saa käyttää DOC-10pulssioksimetrikaapelin jatkekaapeleina. DOC-10-kaapelin
käyttäminen jatkekaapelin kanssa haittaa signaalin laatua ja voi
johtaa epätarkkoihin mittaustuloksiin.
Kun OXIMAX-anturi kiinnitetään monitoriin, näyttön alaosaan tulee
viesti ”ANTURITYYPPI: . . ”. 4–6 sekunnin ajaksi. Viestissä annetaan monitoriin kiinnitetyn OXIMAX-anturin tyyppi. Anturityyppiä
käytetään toimintaviestien määrittämiseen OXIMAX-viesteissä.
Tämä tulee ensimmäiseksi näyttöön, kun OXIMAX-anturi kiinnitetään monitoriin.

ANTURIMALLI: DS-100A

N-600x käyttöopas
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Jos anturissa on tietoa, viesti tunnistaa tietotyypin. Jos anturissa ei ole
tietoa, viesti tunnistaa monitorin käytössä oleva tietotyyppiasetuksen
tietojen tallentamista varten anturiin. Tietotyyppiasetukset ovat SpO2
ja SPO2+BPM.
Huomautus:Rekisteröityjen tietojen tyyppi näkyy näytössä vain, kun
tietoa on tallennettu OXIMAX -anturiin.
Monitorin näytössä näkyy nollia %SpO2- ja sykenäytöissä, kun
N-600x etsii hyvää signaalia. Anna monitorin etsiä ja lukittua
signaaliin noin 5-10 sekunnin ajan liikkeettömissä olosuhteissa
parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi.
Kun hyvä sykesignaali on tunnistettu, monitori siirtyy tarkkailutilaan
ja näytössä näkyvät potilaan parametrit.
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Varmista, että pystypalkki, pletysmografiaaltomuoto tai sykkivä
sydänkuvake liikkuu, mikä merkitsee sitä että monitori näyttää
tosiaikaista tietoa. Sykkeen merkkiääntä on tarkkailtava. Jos sykkeen
merkkiääni ei kuulu jokaisen sykkeen kohdalla, merkkiäänen
voimakkuudeksi on asetettu nolla, kaiutin ei toimi tai signaali on
vääristynyt.
Kun OXIMAX-anturi kiinnitetään monitoriin ja potilaaseen, monitori
voi menettää sykesignaalin. Jos sykesignaali menetetään, monitori
antaa merkkiäänen ja monitorin näyttöön tulee heikosta sykesignaalista ilmoittava viesti. Tässä vaiheessa monitorin näyttöön
tulee [--- / ---] (3 viivaa / 3 viivaa) ja monitori hakee sykesignaalia
viiden sekunnin ajan ennen kuin heikon sykkeen viesti tulee näyttöön. Heikon signaalin näyttö on osa N-600x-pulssioksimetrin anturiviestijärjestelmää. Katso lisätiedot OXIMAX-anturiviesteistä
kohdasta OXIMAX-anturin viestit sivulla 68.
HEIKKO SIGNAALI:
- PULSSI HEIKKO
- HÄIRIÖT

APUA

N-600x käyttöopas
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OXIMAX-anturia ei kiinnitettynä
Kun itsetesti on käyty läpi onnistuneesti, monitori osoittaa sen yhden
sekunnin kestävällä merkkiäänellä.

RAJAT

TRENDI

ASETUS

VALO

tai

RAJAT TRENDI

ASETUS VALO

Monitorin näytössä näkyy viivoja [---] ja sykkeen hakukuvake ei
syty, mikä merkitsee sitä että monitori ei ole tunnistanut OXIMAXanturia.
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Taustavalon kytkeminen päälle tai pois päältä
Taustavalo voidaan kytkeä pois päältä painamalla VALOtoimintopainiketta ja sitten OFF-painiketta.
Huomautus: Kaikki seuraavat kytkevät taustavalon päälle:
•

minkä tahansa toimintopainikkeen painaminen

•

OHJE/KONTRASTI-painikkeen pitäminen painettuna

•

HÄLYTYKSENVAIMENNUS-painikkeen painaminen

•

kaikki hälytykset

Näytön kontrastin säätäminen
1. Kun monitori on normaalissa tarkkailutilassa, pidä OHJE/
KONTRASTI-painiketta painettuna ja paina samanaikaisesti
YLÖS- tai ALAS-painiketta kunnes haluttu kontrasti saavutetaan.
2. Palaa normaaliin tarkkailutilaan painamalla OHJE/
KONTRASTI-painiketta.

Taustavalon kirkkauden säätäminen
1. Paina VALO-toimintopainiketta, kun monitori on normaalissa
tarkkailutilassa.
2. Paina YLÖS- TAI ALAS-painiketta kunnes haluttu taustavalon
kirkkaus saavutetaan.

N-600x käyttöopas
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Pleth-näytön valitseminen
Pleth-näytössä näkyy pletysmogrammiaaltomuoto-, %SpO2- ja
sykenopeustiedot. Lisätietoja pletysmogrammiaaltomuodosta on
osassa Toimintaperiaatteet sivulla 169.
1. Paina ASETUS-toimintopainiketta, kun monitori on normaalissa
tarkkailutilassa.
2. Paina NÄKYMÄ-toimintopainiketta.
3. Paina PLETH-toimintopainiketta. Pleth-näyttö tulee monitorin
näyttöön.

RAJAT TRENDI

ASETUS VALO

Pystypalkkinäytön valitseminen
Pystypalkkinäyttö näyttää SpO2:n, sykenopeuden, pystypalkin ja
hälytysrajat suurempikokoisina, jotta ne näkyvät helpommin.
1. Paina ASETUS-toimintopainiketta, kun monitori on normaalissa
tarkkailutilassa.
2. Paina NÄKYMÄ-toimintopainiketta.
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3. Paina NUM-toimintopainiketta. Pystypalkkinäyttö tulee
monitorin näyttöön.

RAJAT TRENDI

ASETUS VALO

Tosiaikaisen trendinäytön valitseminen
Tosiaikainen trendinäyttö näyttää %SpO2:n ja/tai sykenopeuden
trenditiedot. Tosiaikaisessa trenditietojen alivalikossa on seuraavat
valinnat:
•

trenditietojen näytön valinta

•

trendientietojen asteikkonäytön asettaminen

•

trenditietojen amplitudiasteikon asettaminen

1. Paina ASETUS-toimintopainiketta, kun monitori on normaalissa
tarkkailutilassa.
2. Paina NÄKYMÄ-toimintopainiketta.
3. Paina TRENDI-toimintopainiketta. Näyttöön tulee tosiaikainen
trendinäyttö.

RAJAT TRENDI
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Trenditietojen näytön valitseminen
1. Paina ASETUS-toimintopainiketta.
2. Paina NÄKYMÄ-toimintopainiketta.
3. Paina TRENDI-toimintopainiketta.
4. Paina NÄKYMÄ-toimintopainiketta.
5. Paina yhtä trenditoimintopainiketta (DUAL, SPO2 tai PULSSI).

Trendinäytön aika-asteikon asettaminen
1. Paina ASETUS-toimintopainiketta.
2. Paina NÄKYMÄ-toimintopainiketta.
3. Paina TRENDI-toimintopainiketta.
4. Paina ZOOM-toimintopainiketta.
5. Selaa trendinäytön aika-asteikkoa AIKA-toimintopainikkeella
(48 tuntia, 36 tuntia, 24 tuntia, 12 tuntia, 8 tuntia, 4 tuntia,
2 tuntia, 1 tunti sekä 30 minuuttia).
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Trendinäytön amplitudiasteikon asettaminen
1. Paina ASETUS-toimintopainiketta.
2. Paina NÄKYMÄ-toimintopainiketta.
3. Paina TRENDI-toimintopainiketta.
4. Paina ZOOM-toimintopainiketta.
5. Selaa trendinäytön amplitudiasteikon valintoja SKAALAtoimintopainikkeella (±5 %, ±10 %, ±15 %, ±20 %, ±25 %,
±30 %, ±35 %, ±40 % ±50 uusimman, oikealla puolella näkyvän
trenditiedon ylä- tai alapuolella).
Huomautus: Trendin amplitudiasteikko voidaan asettaa
automaatiasetuksella painamalla AUTOM-toimintopainiketta.
Enimmäistrendiprosentti pyöristetään lähimpään kymmeneen ja
näytetään kaavionäytön yläosassa. Vähimmäistrendiprosentti
pyöristetään lähimpään kymmeneen, josta vähennetään 10. Tämä
arvo näytetään trendikaavion alaosassa.
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Sykkeen merkkiäänen voimakkuuden asettaminen
Kun monitori on normaalissa tarkkailutilassa, lisää tai laske sykkeen
merkkiäänen voimakkuutta painamalla YLÖS- tai ALAS-painiketta.

Hälytysäänen voimakkuuden asettaminen
Hälytysäänen voimakkuuden näytöstä käyttäjä voi säätää
hälytysäänen voimakkuutta.
1. Kun monitori on normaalissa tarkkailutilassa, paina
HÄLYTYKSENVAIMENNUS-painiketta kunnes hälytysäänen
voimakkuustaso tulee näyttöön ja monitori antaa merkkiäänen.

VOL
5
RAJAT

TRENDI

ASETUS

VALO

2. Pidä HÄLYTYKSENVAIMENNUS-painiketta painettuna ja
nosta tai laske voimakkuutta YLÖS- tai ALAS-painikkeista.
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Päivämäärän ja kellonajan asettaminen
VAROITUS: Anturi ekstrapoloi päivämäärän ja kellonajan
N-600x-pulssioksimetrin päivämäärästä ja kellonajasta, kun
anturin tapahtuma tallentuu anturiin. Kellonaika ja päivämäärä
määräytyvät N-600x-pulssioksimetrin asetusten perusteella.
Suosittelemme, että N-600x-pulssioksimetrin käyttäjä asettaa
kellonajan ja päivämäärän oikeille asetuksille ennen kuin
tapahtuman-tallentava anturi yhdistetään ja ettei näitä asetuksia
muuteta anturin ollessa yhdistettynä. Koska tapahtumatietoja
sisältävää anturia voidaan siirtää monitorista toiseen, monitorien
ja anturin tapahtumatietojen väliset päivämäärä- ja kellonaikaasetusten eroavuudet vaikuttavat järjestykseen, jossa
tapahtumatiedot tulevat monitorin näyttöön. Tämän ongelman
välttämiseksi kaikkien sairaalan monitorien aika-asetukset on
oltava samat.

1. Paina ASETUS-toimintopainiketta, kun monitori on normaalissa
tarkkailutilassa.
2. Paina SEUR-toimintopainiketta.
3. Paina KELLO-toimintopainiketta.
4. Paina ASETA-toimintopainiketta.

N-600x käyttöopas
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5. Valitse AIKA- ja PVM-kentät painamalla VALITtoimintopainiketta alla olevan kuvan mukaisesti.
KELLONAIKA TUNNIT : MINUUTIT : SEKUNNIT
(16 : 46 : 05)
PÄIVÄMÄÄRÄ PÄIVÄ – KUUKAUSI – VUOSI
(02-TAM – 06)

AIKA

16 : 46 : 05

PVM.

2 - Tam - 06

VALIT

PALAA

POISTU

6. Muuta valittuna olevaa arvoa YLÖS- ja ALAS-painikkeilla.
7. Paina POISTU-toimintopainiketta.
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Hälytyksen vaimennuksen keston asettaminen
Hälytyksen vaimennusnäytöstä käyttäjä voi säätää hälytyksen
vaimennuksen kestoa.
1. Kun monitori on normaalissa tarkkailutilassa, paina HÄLYTYKSENVAIMENNUS-painiketta kunnes näyttöön tulee hälytksen
vaimennuksen keston asetus. Hälytyksen vaimennuksen kestoajaksi voidaan valita 30, 60, 90 tai 120 sekuntia.

60
SEK
RAJAT

TRENDI

ASETUS

VALO

2. Pidä HÄLYTYKSENVAIMENNUS-painiketta painettuna ja lisää
hälytyksen vaimennuksen kestoa asetusta YLÖS-painikkeella.
3. Pidä HÄLYTYKSENVAIMENNUS-painiketta painettuna ja
vähennä hälytyksen vaimennuksen kestoa ALAS-painikkeella.
Huomautus: YLÖS- tai ALAS-painikkeen vapauttaminen asettaa
hälytyksen vaimennuksen keston.
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Hälytysäänien poistaminen käytöstä
Hälytysäänet poistetaan käytöstä asettamalla hälytyksen
vaimennuksen kesto OFF-asetukselle.
Huomautus: Pätevä huoltohenkilö voi ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä hälytyksen vaimennusjakson OFF-asetuksen N-600xpulssioksimetrin huolto-oppaan ohjeiden mukaan.
N-600x-pulssioksimetrin huolto-opas on saatavana Internetissä
osoitteesta:
www.covidien.com/rms

VAROITUS: Hälytysäänitoimintoa ei saa ottaa pois käytöstä tai
hälytysäänen voimakkuutta vähentää, jos tämä voi vaarantaa
potilaan turvallisuuden.
VAROITUS: ALARM SILENCE (Hälytyksen vaimennuksen)
painaminen vaimentaa KAIKKI hälytykset hälytyksen
vaimennusjakson aikana.
1. Kun monitori on normaalissa tarkkailutilassa, paina HÄLYTYKSENVAIMENNUS-painiketta kunnes näyttöön tulee hälytyksen
vaimennuksen keston asetus.

60
SEK
RAJAT

58
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2. Pidä HÄLYTYKSENVAIMENNUS-painiketta painettuna ja paina
YLÖS-painiketta kunnes näyttöön tulee OFF. Vapauta painikkeet.

OFF
RAJAT

TRENDI

ASETUS

VALO

Valmiustilan valitseminen
Valmiustilassa monitori säilyttää potilastarkkailussa käytetyt
hälytysraja-asetukset. Monitorin on oltava kytkettynä verkkovirtaan
valmiustilassa.
Normaalisti valmiustilaa käytetään, kun potilaan on poistuttava
monitorin tarkkailusta tilapäisesti.
1. Varmista, että N-600x-pulssioksimetrin monitorin potilas- ja
hälytysrajat on asetettu tarkkailtavaa potilasta varten.
2. Anturi on irrotettava monitorista.
3. Vaimenna hälytykset painamalla HÄLYTYKSENVAIMENNUSpainiketta.
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4. Ota hälytysviestit pois käytöstä painamalla
HÄLYTYKSENVAIMENNUS-painiketta.

RAJAT

TRENDI

ASETUS

VALO

Monitori on nyt valmiustilassa. Kiinnitä anturi uudestaan monitoriin
ja potilaaseen, kun normaali tarkkailutila halutaan ottaa käyttöön.

Aikuisten-lasten tai vastasyntyneen asetukset
Hoitohenkilö voi asettaa monitorin toimintatilaksi aikuiset-lapset tai
vastasyntyneet RAJAT-toimintapainiketta painamalla. Tämä asetus
pysyy käytössä kunnes monitori sammutetaan. Tehtaalla käynnistyksen oletusasetus asetetaan aikuis- ja lapsipotilaille. Pätevä huoltohenkilö voi vaihtaa tämän oletusasetuksen vastasyntyneen asetukseksi
N-600x-pulssioksimetrin huolto-oppaassa esitettyjen toimenpiteiden
avulla.
Taulukko 15 antaa lisätietoja vastasyntyneen oletusraja-asetuksista.
Taulukko 16 antaa lisätietoja aikuisten oletusraja-asetuksista.
VAROITUS: Tarkista hälytysrajat aina kun pulssioksimetria
käytetään ja varmista, että ne ovat oikeat tarkkailtavalle
potilaalle.
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Aikuisten-lasten tai vastasyntyneen toimintatilan asettaminen
1. Paina RAJAT-toimintopainiketta, kun monitori on normaalissa
tarkkailutilassa. Monitorin näyttöön tulee AIK RAJAT tai
VASTAS RAJAT käytössä olevista potilasasetuksista riippuen.
AIKUISTEN RAJAT
%SPO2
BPM
YLÄ
100
170
ALA
85
40
SATSEC
100

VALIT

VASTAS

AIK.

VASTASYNT. RAJAT
%SPO2
BPM
YLÄ
95
190
ALA
85
90
SATSEC
100

VALIT

VASTAS

AIK.

---

%SP02
100

---

BPM

POISTU
%SP02
100

BPM

-----

POISTU VASTAS

2. Paina VASTAS- tai AIK-toimintopainiketta ja valitse AIK
RAJAT tai VASTAS RAJAT tarkkailtavan potilaan mukaan.
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Hälytysrajan muutoksen kuvake
Laitoskohtaisista tai tehtaan oletusasetuksista muutetut hälytysrajat
tunnistetaan desimaalipisteestä (.), joka näkyy lukeman (%SpO2 tai
sykenopeus) perässä. Muuttuneen parametrin tunnistaa myös
hälytysrajanäytössä olevasta desimaalipisteestä.
AIKUISTEN RAJA

YLÄ
ALA
SATSEC

VALIT

VASTAS

AIK.

POISTU

Hälytysrajojen asettaminen
Hälytysrajanäytössä käyttäjä voi säätää saturaation ja sykenopeuden
ylä- ja alarajoja. Hälytysrajanäytössä käyttäjä voi säätää myös
SatSeconds-rajaa.
Hälytysrajanäyttöön pääsee painamalla RAJAT-toimintopainiketta
päävalikossa.
Hälytysrajanäytössä on hälytysrajataulukko sekä senhetkinen mitattu
%SpO2 ja sykenopeus. Hälytysrajataulukon otsikko osoittaa, onko
laite aikuisen vai vastasyntyneen tarkkailutilassa. Jos SatSeconds on
käytössä, hälytysrajanäytössä on myös SatSeconds-kuvake. Näytetyn
%SpO2:n tai sykenopeuden perässä oleva desimaalipiste osoittaa, että
kyseisiä rajoja on muutettu käynnistyksen oletusasetuksista.
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1. Paina RAJAT-toimintopainiketta. Näyttöön tulee käytössä olevat
hälytysrajat.
AIKUISTEN RAJAT
%SPO2
BPM
YLÄ
100
170
ALA
85
40
SATSEC
100

VALIT

VASTAS

AIK.

%SP02
100

BPM

-----

POISTU

TAI
VASTASYNT. RAJAT
%SPO2
BPM
YLÄ
95
190
ALA
85
90
SATSEC
100

VALIT

VASTAS

AIK.

%SP02
100

BPM

-----

POISTU VASTAS

2. Paina AIK- tai VASTAS-toimintopainiketta ja valitse aikuistenlasten tai vastasyntyneen hälytysrajanäyttö.
3. Valitse säädettävä parametri painamalla VALITtoimintopainiketta.
4. Lisää tai vähennä valittua parametria YLÖS- tai ALASpainikkeella.
5. Toista vaiheet 2, 3 ja 4 tarvittaessa ja muuta muiden
hälytysrajojen asetuksia.
6. Muutokset voidaan hyväksyä antamalla näytön ajan kulua
umpeen tai sulkemalla näyttö ja palaamalla normaaliin
tarkkailutilaan POISTU-toimintopainikkeella.
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Huomautus: Rajamuutokset ovat voimassa vain niin kauan kuin
monitori on päällä. Kun monitori sammutetaan, sairaalan oletusrajat
palautuvat. Kun monitori käynnistetään sairaalan oletusrajat ovat
voimassa. Pätevä huoltohenkilö valitsee tehdas- tai laitoskohtaiset
oletusasetukset N-600x-pulssioksimetrin huolto-oppaan ohjeiden
mukaisesti.

SatSeconds-hälytysrajan asettaminen
Lisätietoja SatSeconds-ominaisuudesta on osassa SatSecondsin
käyttäminen sivulla 161.
Huomautus: Pätevä huoltohenkilö voi ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä SatSeconds-hälytysrajan säätömahdollisuuden
N-600x-pulssioksimetrin huolto-oppaan ohjeiden mukaan.
1. Paina RAJAT-toimintopainiketta, kun monitori on normaalissa
tarkkailutilassa. Näyttöön tulee käytössä olevat hälytysrajat.
2. Valitse %SpO2 SAT-S painamalla VALIT-toimintopainiketta
kaksi kertaa.
AIKUISTEN RAJAT
YLÄ
ALA
SATSEC

VALIT

VASTAS

AIK.

POISTU

3. Valitse raja-asetus YLÖS- ja ALAS-painikkeilla. Vaihtoehdot
ovat 10, 25, 50, 100 sekuntia tai OFF.
4. Tallenna valintasi painamalla POISTU-toimintopainiketta.
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Monitorin vastetilan asettaminen
Vastetilan tarkoitus on asettaa N-600x-algoritmin laskema SpO2
(vastetila ei vaikuta N-600x-algoritmin laskemaan
sykenopeusarvoon). Monitori päivittää trendiaikavälin (2 tai 4
sekuntia) automaattisesti vastaamaan likimain SpO2-laskennan
vasteaikaa.
Vastetila ohjelmoi automaattisesti N-600x-algoritmin rekisteröimään
ja näyttämään monitorin trenditiedot 2 sekunnin välein (nopea tila)
enintään 24 tunnin ajaksi tai 4 sekunnin välein (normaali tila)
enintään 48 tunnin ajaksi.
Vastetilan näytössä näkyy senhetkinen SpO2:n vastetila-asetus ja
senhetkiset %SpO2:n ja sykenopeuden arvot. Nopeassa tilassa
näytössä on tilaa ilmaiseva symboli.
1. Paina ASETUS-toimintopainiketta, kun monitori on normaalissa
tarkkailutilassa.
2. Paina SEUR-toimintopainiketta kolme kertaa.
3. Paina TILA-toimintopainiketta.
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Huomautus: Nopeassa vastetilassa monitori voi tuottaa normaalia
enemmän SpO2- ja sykenopeuden hälytyksiä.

SPO2-VAST.TILA

NOPEA

PALAA

POISTU

VASTAS

4. Valitse haluttu vastetila YLÖS- ja ALAS-painikkeilla.
5. Paina POISTU-toimintopainiketta.
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Näytön kielen valitseminen
N-600x-pulssioksimetri voidaan ohjelmoida näyttämään tiedot
usealla eri kielellä. Saatavana olevat kielet ovat:
ENGLISH
DANSK
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
NORSK
PORTUG
SUOMI
SVENSKA
1. Paina ASETUS-toimintopainiketta, kun monitori on normaalissa
tarkkailutilassa.
2. Paina SEUR-toimintopainiketta.
3. Paina KIELI-toimintopainiketta.

KIELI

SUOMI

PALAA
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4. Valitse haluttu kieli YLÖS- ja ALAS-painikkeilla.
5. Paina POISTU-toimintopainiketta.
Huomautus: Valittu kieli on näytössä kunnes monitori sammutetaan.
Pätevä huoltohenkilö voi asettaa valitun kielen oletusasetukseksi
N-600x-pulssioksimetrin huolto-oppaassa annettujen ohjeiden
mukaisesti.

OXIMAX-anturin viestit
OXIMAX-anturiviestejä ovat anturista säädettävissä olevat tilaviestit ja
toimintoviestit, jotka (jos ne ovat käytössä) tulevat näyttöön kun
monitori ei voi näyttää saturaatiota. Kun näytössä näkyy OXIMAXanturiviestejä, tämä on osoitus siitä, että OXIMAX-anturi toimii oikein,
mutta OXIMAX-anturin kiinnityskohta tai -menetelmä ei ole paras
mahdollinen %SpO2:n laskemista varten. Tilaviestiä seuraa toimintaviesti. Enintään kolme tilaviestiä voidaan näyttää HEIKON
SIGNAALIN näytössä tärkeysjärjestyksessä, tärkein ylinnä. Tilaviestinäytön saa pois näytöstä painamalla POISTU-toimintopainiketta.
Kun OXIMAX-anturiviestinäyttö suljetaan, se ei palaa näyttöön ennen
kuin uusi olosuhde ilmenee.
HEIKKO SIGNAALI:
- PULSSI HEIKKO
- HÄIRIÖT

APUA
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Jos OHJE-toimintopainiketta painetaan tilaviestinäytössä, näyttöön
tulee toimintaviestejä. Toimintaviestit liittyvät anturityyppiin: näyttöön tulevat toimintaviestit koskevat monitoriin kytkettyä OXIMAXanturityyppiä. Näytössä voi näkyä enintään viisi toimintaviestiä.
Kaikkien viestien näyttämiseen voidaan joutua käyttämään useita
näyttöruutuja. Kun useita näyttöjä on käytettävä, niiden välillä voidaan navigoida SEUR-, PALAA- ja POISTU-toimintopainikkeilla.
OXIMAX-anturiviestit voidaan poistaa käytöstä. Lisätietoja OXIMAXanturiviestien käyttöönotosta/käytöstä poistamisesta on osassa
OXIMAX-anturin viestit sivulla 68.
EHDOTETTU TOIMI:
- VAIHDA ANTURIN PAIKKA
- PUHDISTA ANTURIPAIKKA
- NENÄ-/KORVA-ANTURI

SEUR.

PALAA

POISTU

OXIMAX-anturin tilaviestit
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•

Tila – ANTURI IRTI?

•

Tila – PULSSI HEIKKO

•

Tila – HEIKKO SIGNAALI

•

Tila – HÄIRIÖ

•

Tila – YLIMÄÄR. INFRAP.VALOA

•

Tila – HÄIRIÖ

•

Tila – KORKEA PULSSIAMPLITUDI
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OXIMAX-anturin toimintaviestit
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•

Viesti – VAIHTOEHT. PAIKKA?

•

Viesti – PEITÄ ANTURI?

•

Viesti – KORVA-/OTSA-ANTURI?

•

Viesti – NENÄ-/KORVA-ANTURI?

•

Viesti – OXIMAX ADHESIVE ANTURI
(OXIMAX-TEIPPIANTURI)

•

Viesti – TARKISTA KAAPELI

•

Viesti – PÄÄNAUHA

•

Viesti – LÄMMITÄ PAIKKA

•

Viesti – ANTURITEIPIN SIJAINTI

•

Viesti –KYNSILAKKAA

•

Viesti – ANTURI LIIAN TIUKALLA?

•

Viesti – VAIHDA ANTURIN PAIKKA

•

Viesti – ERISTÄ HÄIRIÖLÄHDE

•

Viesti – PUHDISTA ANTURIPAIKKA

N-600x käyttöopas

Monitorin trenditietojen käyttäminen

Monitorin trenditietojen käyttäminen

Yleiskatsaus
Trendinäytön avulla käyttäjä voi katsella trenditietoja. Näytössä
voidaan katsella kahdentyyppisiä trenditietoja:
•

Monitorin trenditietoja, jotka on tallennettu monitoriin.

•

Potilastapahtumatietoja, jotka on tallennettu OXIMAXanturiin (vain-potilaskohtaiset -OXIMAX-anturit), ja joita
voidaan käyttää anturin tapahtumien rekisteröintitoiminnon kanssa.

Monitorin trenditietoja voidaan katsella milloin tahansa, kun potilaan
trendi on tallennettu monitoriin. Monitorin trendinäyttöihin pääsee
painamalla TRENDI-toimintopainiketta päävalikossa ja valitsemalla
MONIT-toimintopainike. Monitorin trendien alivalikosta voidaan
valita näytettävät trenditiedot:
•

Saturaatio ja sykenopeus (molemmat)

•

Saturaatio

•

Sykenopeus

•

Sykeamplitudi

•

Histogrammi

N-600x-pulssioksimetri voi näyttää SpO2- tai syketrenditiedot tai
molemmat kaavion muodossa. Trenditiedot tallennetaan 2 tai
4 sekunnin välein valitun vastetila-asetuksen mukaisesti. Kun
TRENDI-toimintopainiketta painetaan, ”LUETAAN TRENDEJÄ”
tulee N-600x-pulssioksimetrin näytön alareunaan, mikä merkitsee
sitä että monitori käsittelee näyttöön tulevia trenditietoja.
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Monitori tallentaa enintään 48 tuntia 4 sekunnin trenditietoa tai
24 tuntia 2 sekunnin trenditietoa. Ruudussa näkyvien trenditietojen
määrä määritetään ZOOM-toimintopainikkeella. Käytettävissä olevat
asetukset ovat 20 ja 40 sekuntia, 15 tai 30 minuuttia ja 1, 2, 4, 8, 12,
24, 36 tai 48 tuntia. Kaikki trenditiedot näkyvät graafisessa muodossa
20 ja 40 sekunnin trendinäyttöjä lukuunottamatta, jotka esitetään
taulukkoina.
Trendit voidaan näyttää koko 48 tunnin trendiajalta. Yhden tunnin
trendinäytön valitsemalla voit katsella yhden tunnin trenditietoja.
Vieritystoiminnon avulla voidaan tarkastella minkä tahansa yhden
tunnin tietoja koko 48 tunnin trenditietomäärästä. ALAS-painikkeella
näytössä siirrytään vasemmalle ja YLÖS-painikkeella oikealle.
Kun tietoja näytetään, uusimmat lukemat ovat kaavion oikealla
puolella. %SpO2:n alapuolella olevat numerot osoittavat korkeinta
ja alhaisinta parametriarvoa kohdistimen paikalla (näytössä oleva
pystysuora katkoviiva). Katso Taulukko 7.
12 TUN TRENDI

NÄKYMÄ

ZOOM

2-Tam-06

SEUR.

14:35:05

PALAA

Trenditiedoista on yksityiskohtaisempaa tietoa osassa Tekniset tiedot,
sivu 175.
Trenditietoja voidaan siirtää N-600x-pulssioksimetrin tietoportin
kautta tai poistaa näyttövalikon vaihtoehtojen avulla.
Huomio: Monitorin trenditiedot menetetään, jos akku ei toimi tai
se poistetaan.
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Monitorin trenditietojen tallentaminen
Aina kun N-600x-pulssioksimetri käynnistetään, se tallentaa
monitorin %SpO2- ja sykelukemat muistiin 2 tai 4 sekunnin välein
(riippumatta siitä käytetäänkö N-600x-pulssioksimetrin monitoria
potilaan tarkkailuun sillä hetkellä). N-600x-pulssioksimetrin monitori
tallentaa enintään 48 tuntia 4 sekunnin trenditietoa tai 24 tuntia
2 sekunnin trenditietoa. Tallennetut 48/24 tunnin trenditiedot voidaan
ladata tulostimeen tai kannettavaan tietokoneeseen. Trenditietoihin
voidaan tallentaa enintään 50 hälytysrajan muutosta. Jos 48/24 tunnin
trenditietojen tallennusaikana esiintyy yli 50 hälytysrajan muutosta,
ne tallentuvat trenditiedoille varattuun muistitilaan.
Huomio: Hälytysraja-asetusten muuttaminen vie trenditietojen
muistitilaa. Muuta hälytysrajoja vain tarvittaessa.
Huomautus: Trendimuisti sisältää aina viimeisimmät 48 tunnin
tiedot. Uusimmat tiedot korvaavat vanhimmat tiedot jatkuvasti.
N-600x-pulssioksimetri jatkaa tietopisteiden rekisteröintiä niin
kauan kuin monitori on päällä. Jos monitoriin tai potilaaseen ei
ole kiinnitetty OXIMAX-anturia, monitori kerää ”tyhjiä”
tietopisteitä. ”Tyhjät” tiedot korvaavat vanhimmat potilastiedot,
jos muisti täyttyy. Tämän vuoksi on tärkeää, että monitori
sammutetaan kun potilasta ei tarkkailla ja että trendimuisti
ladataan ennen kuin se täyttyy ja korvaa vanhat tiedot uusilla
tiedoilla (tai ”tyhjillä” tiedoilla), jos vanhat potilastiedot halutaan
säilyttää.
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OXIMAX -anturityyppi
Kun OXIMAX-anturi kiinnitetään monitoriin, näytön alaosaan tulee
viesti ”ANTURITYYPPI:..”. 4–6 sekunnin ajaksi. Viestissä annetaan
monitoriin kiinnitetyn OXIMAX-anturin tyyppi. Anturityyppiä käytetään toimintaviestien määrittämiseen OXIMAX-anturin viesteissä.
Tämä tulee ensimmäiseksi näyttöön, kun OXIMAX-anturi kiinnitetään
monitoriin.

ANTURIMALLI: DS-100A

Trenditietojen näyttöasteikon valitseminen
Trendiasteikko on näytössä näkyvien trenditietojen määrä.
1. Paina TRENDI-toimintopainiketta, kun monitori on normaalissa
tarkkailutilassa.
2. Paina MONIT-toimintopainiketta.
3. Paina NÄKYMÄ-toimintopainiketta.
4. Paina yhtä trenditoimintopainiketta (DUAL, SPO2 tai
PULSSI). Valitse HIST (histogrammi) tai AMP (amplitudi)
painamalla SEUR-toimintopainiketta ja sitten HIST- tai
AMP-toimintopainiketta.
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5. Paina ZOOM-toimintopainiketta. Näyttöön tulee zoomausvalikko.
1 TUN TRENDI

2-Tam-06

AIKA

AUTOM.

SKAALA

14:35:05

PALAA

Selaa trendinäytön aika-asteikkoa AIKA-toimintopainikkeella
(48 tuntia, 36 tuntia, 12 tuntia, 8 tuntia, 4 tuntia, 2 tuntia, 1 tunti,
30 minuuttia, 15 minuuttia, 40 sekuntia ja 20 sekuntia).
Huomautus: 20 ja 40 sekunnin trendinäytöt ovat taulukkomuodossa.
Alla oleva näyttö alkaa normaalista vastetilasta (näytön vasemmalla
puolella) ja vaihtaa nopeaan vastetilaan.
40 SEK TRENDI
AIKA

AIKA

1-Tam-06

AIKA

SKAALA AUTOM. PALAA

Selaa trendinäytön amplitudiasteikon valintoja SKAALA-toimintopainikkeella (±5 %, ±10 %, ±15 %, ±20 %, ±25 %, ±30 %, ±35 %,
±40 % ±50 kohdistimen alla olevan tietopisteen ylä- tai alapuolella).
Saturaation kaavio näytetään pystysuuntaisena asteikkona 10–100
välillä, jos kohdistimen alla ei ole tietoa. Sykenopeuden kaavio näytetään pystysuuntaisena asteikkona 5–250 välillä, jos kohdistimen alla
ei ole tietoa.
AUTOm-toimintapainikkeen painaminen asettaa graafisten
trenditietojen amplitudin. Enimmäistrendiprosentti pyöristetään
lähimpään kymmeneen ja näytetään kaavionäytön yläosassa.
Vähimmäistrendiprosentti pyöristetään lähimpään kymmeneen, josta
vähennetään 10. Tämä arvo näytetään kaavionäytön alaosassa.
PALAA-toimintopainikkeen painaminen palauttaa monitorin
monitorivalikkoon.
N-600x käyttöopas
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Trenditietonäytön lukeminen
Seuraavassa taulukossa kuvataan trenditietonäytön kentät.

12 TUN TRENDI

NÄKYMÄ

ZOOM

2-Tam-06

SEUR.

14:35:05

PALAA

Taulukko 7: Trendinäytön lukeminen
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Nimike

Kuvaus

1

Näytössä näkyvien trenditietojen määrä. Käytettävissä olevat
asetukset ovat 20 ja 40 sekuntia, 15 ja 30 minuuttia sekä 1, 2, 4,
8, 12, 24, 36 ja 48 tuntia.

2

Kohdistimen esittämä päivämäärä (numero 5).

3

Trenditietoja ei ole rekisteröityinä tällä hetkellä.

4

Kohdistimen esittämä kellonaika (numero 5).

5

Kohdistinta – voidaan liikuttaa vasemmalle tai oikealle YLÖStai ALAS-painikkeilla.

6

Korkein ja alhaisin lukema kohdistimen kohdalla.

7

Näytössä olevat trenditiedot (%SPO2, BPM tai PAU
(sykeamplitudiyksiköt)).
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Kaksoistrenditietonäyttö
Kaksoistrenditietonäyttö näyttää sekä happisaturaation (%SpO2)
tason että sykenopeuden (bpm) trenditiedot.
1. Paina TRENDI-toimintopainiketta, kun monitori on normaalissa
tarkkailutilassa.
2. Paina MONIT-toimintopainiketta.
3. Paina NÄKYMÄ-toimintopainiketta.

4. Paina DUAL-toimintopainiketta. Kaksoistrendi (%SpO2 ja
sykenopeus) tulee näyttöön.
12 TUN TRENDI

NÄKYMÄ
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ZOOM

2-Tam-06

SEUR.

14:35:05

PALAA
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SpO2-trendinäyttö
1. Paina TRENDI-toimintopainiketta, kun monitori on normaalissa
tarkkailutilassa.
2. Paina MONIT-toimintopainiketta.
3. Paina NÄKYMÄ-toimintopainiketta.
4. Paina SPO2-toimintopainiketta. SpO2-trenditiedot tulevat
näyttöön.
12 TUN TRENDI

NÄKYMÄ

ZOOM

2-Tam-06

SEUR.

14:35:05

PALAA

Syketrendinäyttö
1. Paina TRENDI-toimintopainiketta, kun monitori on normaalissa
tarkkailutilassa.
2. Paina MONIT-toimintopainiketta.
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3. Paina NÄKYMÄ-toimintopainiketta.
4. Paina PULSSI-toimintopainiketta. Sykenopeuden trenditiedot
tulevat näyttöön.
1 TUN TRENDI

NÄKYMÄ

2-Tam-06

ZOOM

SEUR.

14:35:05

PALAA

Histogrammitrendinäyttö
Histogrammi näyttää veren happisaturaation (SpO2) ja sykenopeuden
(bpm) prosenttimäärän trenditiedot. Näkyvät tiedot edustavat näytössä osoitettuna aikavälinä tallennettuja trenditietoja. Lisätietoja
trenditietojen asteikon asettamisesta on osassa OXIMAX -anturityyppi sivulla 74. Sykeamplitudia ei voi näyttää histogramminäytössä.
1. Paina TRENDI-toimintopainiketta, kun monitori on normaalissa
tarkkailutilassa.
2. Paina MONIT-toimintopainiketta.
3. Paina NÄKYMÄ-toimintopainiketta.
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4. Paina SEUR-toimintopainiketta.
5. Paina HIST-toimintopainiketta. Histogrammitrenditiedot tulevat
näyttöön.
12 TUN

HIST

POISTA

TULOST

2-TAM 05:02 — 2-TAM 16:02

PALAA

POISTU

Sykeamplitudin trendinäyttö
Sykeamplitudin trendinäyttö näyttää potilaan sykeamplitudin
näytössä osoitettuna aikavälinä. Lisätietoja trenditietojen asteikon
asettamisesta on osassa OXIMAX -anturityyppi sivulla 74.
1. Paina TRENDI-toimintopainiketta, kun monitori on normaalissa
tarkkailutilassa.
2. Paina MONIT-toimintopainiketta.
3. Paina NÄKYMÄ-toimintopainiketta.
4. Paina SEUR-toimintopainiketta.
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5. Paina AMP-toimintopainiketta. Sykeamplitudiyksiköiden (PAU)
trenditiedot tulevat näyttöön.
1 TUN TRENDI

2-Tam-06

PALAA

14:35:05

POISTU

PAU-lukema (12 : 20) osoittaa sykeamplitudiyksiköitä (ylempi ja
alempi) kohdistimen kohdalla (katkoviiva). Kohdistinta voidaan
liikuttaa vasemmalle tai oikealle YLÖS- tai ALAS-painikkeilla.

Trenditietojen poistaminen
1. Paina TRENDI-toimintopainiketta, kun monitori on normaalissa
tarkkailutilassa.
2. Paina MONIT-toimintopainiketta.
3. Paina SEUR-toimintopainiketta.
4. Paina POISTA-toimintopainiketta.
Huomautus: Sulje toiminto poistamalla trenditietoja painamalla EI ja
sitten POISTU.
5. Paina KYLLÄ-toimintopainiketta.
Kaikki trenditiedot poistetaan ja monitori antaa kolme merkkiääntä.
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OXIMAX-anturin tapahtumarekisterien käyttäminen

O XIM AX- a n t u r i n t a p a h t u m a re k i s t e r i e n
käyttäminen

Yleiskatsaus
VAROITUS: Anturi ekstrapoloi päivämäärän ja kellonajan
N-600x-pulssioksimetrin päivämäärästä ja kellonajasta, kun
anturin tapahtuma tallentuu anturiin. Kellonaika ja päivämäärä
määräytyvät N-600x-pulssioksimetrin asetusten perusteella. Suosittelemme, että N-600x-pulssioksimetrin käyttäjä asettaa kellonajan ja päivämäärän oikeille asetuksille ennen kuin
tapahtuman-tallentava anturi yhdistetään ja ettei näitä asetuksia
muuteta anturin ollessa yhdistettynä. Koska tapahtumatietoja
sisältävää anturia voidaan siirtää monitorista toiseen, monitorien
ja anturin tapahtumatietojen väliset päivämäärä- ja kellonaikaasetusten eroavuudet vaikuttavat järjestykseen, jossa tapahtumatiedot tulevat monitorin näyttöön. Tämän ongelman välttämiseksi kaikkien sairaalan monitorien aika-asetukset on oltava
samat.
Potilaaseen tarralla kiinnitettävät OXIMAX-anturit voivat tallentaa
hälytystapahtumatietoja. Anturin tallennusominaisuuden ansiosta
tapahtumatiedot voidaan tallentaa anturin muistisiruun ja siirtää
potilaan mukana, ja tietoja voidaan käyttää potilaan arviointiin
missä tahansa hoitopisteessä, jossa käytetään OXIMAX-monitoreita.
Potilaan (hälytys)tapahtumatiedot tallentuvat potilaaseen tarralla
kiinnitettävien OXIMAX-antureiden muistisiruun (ainoastaan
potilaskohtaiseen käyttöön tarkoitetut OXIMAX-anturit). Anturin
tapahtumatiedot tallennetaan niiden raja/kynnysasetusten mukaisesti,
jotka on asetettu tallennusmonitoriin tapahtumahetkellä. Näitä
tapahtumia voidaan seurata toisessa OXIMAX-anturin monitorissa,
kun potilas siirretään uuteen hoitopisteeseen.
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Tapahtuma tallentuu, kun %SpO2-arvo ylittää säädetyn hälytyksen
ylä- tai alarajan vähintään 15 sekunnin ajan. Hälytystapahtumat
ryhmitellään ja tallennetaan muistisiruun 5 minuutin välein.
OXIMAX-anturiin normaalikäytössä tallennettavien tapahtumien
enimmäismäärä on 100.
Tapahtumatietoja voidaan katsella ainoastaan sen jälkeen, kun tapahtumatietoja sisältävä OXIMAX-anturi on kiinnitetty OXIMAX-monitoriin, joka voi näyttää anturin tapahtumatietoja. Tapahtumatiedot on
tarkoitettu potilaan aiempien tapahtumien tarkkailuun (aiemmat hoitopisteet tai potilaan siirto) ja monitorin trenditiedot on tarkoitettu
potilaan senhetkisten tietojen ja tapahtumien tarkkailuun.
Monitorin TAPAHTUMAREKISTERI-kuvake syttyy, kun
tapahtumatietoa sisältävä OXIMAX-anturi kiinnitetäänOXIMAXmonitoriin.
Monitorin hälytystapahtumatietoihin pääsee painamalla TRENDItoimintopainiketta päävalikossa ja valitsemalla ANTURI-toimintopainike. Anturin tapahtumarekisteriä voidaan tarkkailla kaavion
muodossa (GRAAF) tai taulukkoyhteenvedon muodossa (TAUL).
Huomautus: Kun OXIMAX-anturin tapahtumarekisteri on
asetettuOXIMAX-anturiin ja tapahtumatietoa tallentunut OXIMAXanturiin, OXIMAX-anturin tapahtumarekisterityyppiä ei voi muuttaa.
Monitorin tapahtumatyyppiä voidaan muuttaa milloin tahansa.
OXIMAX-anturin tapahtumarekisterin rekisteröinti ja katselu on saatavana ainoastaan OXIMAX-yhteensopivissa monitoreissa, jotka voivat
näyttää anturin tapahtumatietoja. OXIMAX-anturit voivat toimia
vanhempien monitoreiden kanssa, mutta OXIMAX-anturin tapahtumatietojen tallennusominaisuutta ei voi käyttää.
Lisätietoja OXIMAX-antureihin tallennettavien tapahtumatietojen
tallennusominaisuuden käytöstä poistamisesta on N-600xpulssioksimetrin huolto-oppaassa.
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OXIMAX-anturin viestien käyttöönottaminen
OXIMAX -anturiviestin asetusnäytön avulla käyttäjä voi ottaa käyttöön
tai poistaa käytöstä OXIMAX-anturin viestitoiminnon. Kun toiminto on
pois käytössä, näytössä ei ole viestejä ”SENSOR NOT POSTING”
(ANTURI EI ANNA TIETOJA) tai ”RECOMMENDED ACTION”
(SUOSITELTU TOIMENPIDE).
1. Paina ASETUS-toimintopainiketta, kun monitori on normaalissa
tarkkailutilassa.
2. Paina ANTURI-toimintopainiketta.
3. Paina VIESTI-toimintopainiketta.
ANTURIVIESTI
KÄYTÖSSÄ

KYLLÄ

PALAA

POISTU

4. Siirry käyttöönottoviestiin YLÖS- tai ALAS-painikkeella.
5. Paina POISTU-toimintopainiketta.
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Anturin tietotyypin asettaminen
Anturin tietotyypin avulla käyttäjä voi säätää OXIMAX-anturiin
tallentuvan potilaan hälytystapahtuman tietotyyppiä. OXIMAXasetukset ovat joko SpO2 tai SpO2+BPM.
Huomautus: OXIMAX-anturin tietotyyppi voidaan asettaa ainoastaan,
kun OXIMAX-anturi on kiinnitetty monitoriin.
1. Kun monitori on käynnistetty eikä SpO2 OXIMAX-anturiporttiin
ole kiinnitetty johtoja, paina ASETUS-toimintopainketta.
2. Paina ANTURI-toimintopainiketta.
3. Paina TIEDOT-toimintopainiketta.
Huomautus: OXIMAX-anturin tietotyyppiasetukset näkyvät
monitorissa alla olevan kuvan mukaisesti (anturin tietotyyppi).
Jos anturia ei ole kiinnitetty, molemmat anturityypit ja kummankin
kaikki valintavaihtoehdot näkyvät näytössä. Jos anturi on kiinnitetty,
ainostaan käytössä olevan anturin tietotyyppi on näytössä.

ANTURITIEDOT
ANTURI-R
ANTURI-RW
VALIT

PALAA

POISTU

Huomautus: ANTURI-R-ominaisuus tukee kaikkia markkinoilla
olevia OXIMAX -antureita. ANTURI-RW-ominaisuus soveltuu
ainoastaan RW-muistisirulla varustettuihin OXIMAX -antureihin.
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4. Siirry ANTURI-R- ja ANTURI-RW-valintojen välillä VALITtoimintopainikkeella.
5. Valitse OXIMAX-anturityyppi YLÖS- tai ALAS-painikkeella.
ANTURI-R- ja ANTURI-RW-valinnat ovat:
•

SpO2

•

SpO2+BPM

•

OLETUSARVO

6. Vahvista OXIMAX-anturityyppi POISTU-toimintopainikkeella.

OXIMAX-anturityyppi
Kun OXIMAX-anturi, jossa ei ole aiemmin rekisteröityjä potilastietoja,
kytketään OXIMAX-monitoriin, ”TIEDOT: . . ”. tulee hetkeksi näytön
alaosaan OXIMAX-anturityypin viestin jälkeen. Viesti osoittaa
monitorin nykyisen tietotyyppiasetuksen, jota käytetään, kun tietoja
kirjoitetaan OXIMAX-anturiin. Tietotyyppiasetusvaihtoehdot ovat
TAPAHT./SPO2 ja TAPAHT./SPO2+BPM.

BPM
TIEDOT: SPO2+BPM
Lisätietoja asetuksen muuttamisesta on osassa OXIMAX-anturin
viestien käyttöönottaminen sivulla 85. OXIMAX-anturin
tapahtumarekisterityyppi on asetettava ennen kun OXIMAX-anturi
kiinnitetään monitoriin.
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Saatavana olevat OXIMAX -anturin tapahtumarekisteritiedot
Kun potilaan hälytystietoa sisältävä OXIMAX-anturi (ainoastaan
potilaskohtaiset OXIMAX-anturit) kiinnitetään monitoriin, anturin
tapahtumarekisterin kuvake monitorin etupaneelissa vilkkuu keskitason hälytyksen nopeudella, mikä merkitsee sitä että potilaaseen kiinnitetyssä OXIMAX-anturissa on potilastapahtumatietoa. Merkkivalo
vilkkkuu noin 60 sekunnin ajan tai kunnes OXIMAX-anturi irrotetaan
tai anturin trenditiedot näytetään painamalla TRENDI- ja sitten
ANTURI-toimintopainikkeita.
Näytön alaosaan tulee myös vastaava ”ANTURIS. TIETOA”-viesti.
Jos kaikki tiedot on luettu OXIMAX-anturista, näyttöön tulee 4–6
sekunnin kuluttua päävalikko.

BPM
ANTURIS. TIETOA

Jos monitori lukee vielä OXIMAX-anturin tietoja 4–6 sekunnin
kuluttua, näytön viesti vaihtuu ANTURIS. TIETOA -viestistä
LUETAAN TRENDEJÄ -viestiin, jossa on KESKEYTÄ-vaihtoehto.

BPM
LUETAAN TRENDEJÄ

KESK.

Jos KESK. -valitaan, tietojen tallennus lopetetaan eikä OXIMAXanturin tietoihin päästä eikä niitä voi enää näyttää.
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Anturin tapahtumarekisteritietoja voidaan katsella TRENDI/
ANTURI-valikossa.
ANTURIN TAPAHTUMAREKISTERI-kuvake palaa jatkuvasti kun
OXIMAX-anturin muisti on täynnä ja pysyy päällä kunnes OXIMAXanturi irrotetaan.

OXIMAX-anturin tapahtumarekisteriä ei saatavana
Jos valitset TRENDI/ANTURI-vaihtoehdon ja kiinnitetty OXIMAXanturi (ainoastaan potilaskohtaiset OXIMAX-anturit) ei sisällä tietoja,
koska tapahtumia ei ole tallennettu OXIMAX-anturin muistiin ennen
tarkkailua, TRENDI/ANTURI-valinta ei ole saatavilla.
Alla on esimerkki tapahtumanäytöstä, jossa ei ole tietoa. Viesti
poistuu, kun kaavio tai yhteenveto suljetaan.
GRAAF -- / --

2-Tam-06

00:00:00

EI TIETOA
POISTU
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OXIMAX-anturin tapahtumarekisteritietojen kaaviot
Potilaan tapahtumahistoria voidaan esittää kaavion muodossa
ainoastaan potilaskohtaisten OXIMAX-anturien kanssa. Kaaviossa
annetut tietopisteet ovat %SpO2:n vähimmäis- ja enimmäisarvot
30 sekunnin välein tapahtuman koko kestoajalta (%SpO2
hälytyskynnyksen alapuolella jatkuvasti vähintään 15 sekunnin ajan)
ja jatkuu 30 sekunnin välein kunnes todellinen %SpO2-arvo on sama
tai ylittää hälytyskynnyksen.
Tapahtuman kesto määräytyy tapahtumassa olevien tietopisteiden
mukaan. Tietopisteet tallennetaan 30 sekunnin välein.
Tapahtumien rekisteröinti keskeytyy seuraavista syistä:
•

%SpO2 palautuu hälytysrajaan tai sen yläpuolelle

•

sykesignaali menetetään

•

OXIMAX-anturi irrotetaan

•

OXIMAX-anturi poistetaan potilaasta

GRAAF 2 / 2

2-Tam-06

TULOST

06:11:43

PALAA

Tietotyyppi (TAPAHTUMAT) näytetään kaavion vasemmassa
yläkulmassa. Näytetyn tapahtuman numero ja kaikkien OXIMAXanturiin tallennettujen tapahtumien yhteismäärä annetaan otsikon
oikealla puolella (esimerkiksi 2/2). Näytetyn tapahtuman päivämäärä
ja kellonaika ovat ylhäällä keskellä ja oikeassa yläkulmassa.
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Kaaviossa näytetty tietotyyppi on pystysuoran akselin vasemmalla
puolella (%SpO2). Tämän alapuolella on tapahtumanaikaiset arvojen
vaihteluvälit (minimi/maksimi). Tapahtuman kesto näytetään
vaihteluväliarvon alapuolella. Kaavion pystysuuntainen akseli
näyttää kaaviossa olevan tiedon asteikon. Vaakasuoran akselin
asteikko mukautuu automaattisesti tapahtuman 30 sekunnin
väliaikojen määrän mukaisesti. Hälytyskynnystä (%SpO2hälytysrajaa alempi) edustaa vaakasuuntainen pisteviiva kaavion
pituudelta. Ensimmäinen tietopiste on hälytyskynnys.
Tapahtumat näytetään yksi kerrallaan ja yksi per kaavio. Kaaviot
näytetään aikajärjestyksessä viimeisin ensimmäisenä, kun OXIMAXanturin tapahtumien kaavionäyttöön siirrytään. Käyttäjä voi siirtyä
tapahtumien välillä kahdella vasemmanpuolisella toimintopainikeella, joissa on vasemmalle ja oikealle osoittavat nuolikuvakkeet.
Tapahtumajakson alussa ensimmäisessä kahdesta tapahtumasta vasen
nuolipainike on tyhjä. Tapahtuman lopussa toisessa kahdesta tapahtumasta oikea nuolipainike on tyhjä.
Monitorin YLÖS- ja ALAS-painikkeita voidaan myös käyttää
tapahtumasta toiseen siirtymiseen.
Tapahtumakaavio voidaan tulostaa TULOST-toimintopainiketta
painamalla. PALAA-toimintopainike palaa edelliseen TRENDI/
ANTURI-alavalikkoon.
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OXIMAX-anturin tapahtumahistoriatietojen näyttäminen
ja tulostaminen
Kun monitori on normaalissa tarkkailutilassa, sen tietoporttiliitäntään
voidaan yhdistää kaaviota tulostava tulostin OXIMAX-anturin
tapahtumahistoriatietojen tulostamiseksi.
Monitori on asetettava GRAAF-asetukselle ennen kuin anturin
tapahtumatietoja voidaan tulostaa. Katso Monitorin trenditietojen
tulostaminen sivulla 97.
1. Yhdistä potilastietoja sisältävä OXIMAX-anturi monitorin
tietoporttiin.
2. Paina TRENDI-toimintopainiketta.
3. Paina ANTURI-toimintopainiketta.
4. Paina GRAAF-toimintopainiketta.
GRAAF 2 / 2

2-Tam-06

TULOST

06:11:43

PALAA

Huomautus: Siirry tapahtumakaavion sivulta toiselle vasemmalla ja
oikealla nuolipainikkeella.
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5. Tulosta näyttöruutu painamalla TULOST-toimintopainiketta.
6. Paina POISTU-toimintopainiketta.
Alla olevassa kuvassa esitetään %SpO2 + BPM (saturaatio ja
sykenopeus) ”kaksoisnäytön” tapahtumakaaviot. Kaksoisnäyttö
on sama kuin yhden tapahtuman kaavio, mutta kaaviot ovat
pienemmässä koossa vaakasuunnassa, jotta sekä %SpO2-että
sykenopeuskaaviot mahtuvat samaan tapahtumaan.
GRAAF 5 / 5

2-Tam-06

TULOST
GRAAF 4 / 5

2-Tam-06

TULOST
GRAAF 1 / 5

2-Tam-06

TULOST
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PALAA
08:05:12

PALAA
07:54:05

PALAA
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OXIMAX-anturin tapahtumatiedot taulukon muodossa
OXIMAX-anturin taulukossa näytetään kaikki OXIMAX-anturin muistiin
tallennetut tapahtumatiedot taulukon muodossa.
YHTVETO
#

PVM.

ALOITA

02-Tam
02-Tam
02-Tam
02-Tam

KESTO

TULOST

%SPO2

BPM

PALAA

YHTVETO
#

PVM.

100
99
98
97

06-Tam
06-Tam
06-Tam
06-Tam

ALOITA
13:55
11:07
10:30
00:02

KESTO
00:03:00
00:10:30
00:06:30
00:02:00

TULOST

%SPO2
75/80
76/83
79/84
82/84

BPM
63/70
60/64
57/64
59/63

PALAA

Taulukon otsikko on vasemmassa yläkulmassa. Taulukon otsikon
alapuolella on kuusisarakkeinen taulukko, joiden otsikot vasemmalta
oikealle ovat tapahtumanumero (#), päivämäärä (PVM), tapahtuman
alkamisaika (START) tapahtuman kesto (DUR), %SPO2:n vähimmäis- ja enimmäisarvot tapahtuman aikana (%SPO2) ja sykenopeuden vähimmäis- ja enimmäisarvot tapahtuman aikana (BPM).
Tapahtumatiedot on lueteltu aikajärjestyksessä uusin ensimmäisenä
listalla, kun taulukko näytetään. Samanaikaisesti voidaan näyttää
neljä tapahtumaa. Lisätapahtumia voidaan näyttää selaamalla
taulukkoa. Taulukossa voidaan siirtyä seuraavaan näyttöön,
seuraavaan kolmeen tapahtumaan (aiemman näytön alimmainen tai
ylimmäinen tapahtuma pysyy näytössä neljäntenä tapahtumana
asiayhteyden vuoksi, kun taulukkoa selataan) vasemmanpuolisilla
kahdella toimintopainikkeella, joissa on vasen ja oikea nuolikuvake.
Tapahtumasarjan alussa ensimmäisessä viidestä tapahtumasta vasen
nuolipainike on tyhjä. Tapahtuman lopussa viidennessä viidestä
tapahtumasta oikea nuolipainike on tyhjä, mikä merkitsee taulukon
alkua tai loppua.
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Monitorin YLÖS- ja ALAS-painikkeita käytetään tapahtumayhteenvedon selaamiseen rivi riviltä.
Tapahtumakaavio voidaan tulostaa TULOST-toimintopainiketta
painamalla.
PALAA-toimintopainike palaa edelliseen TRENDI/ANTURIalavalikkoon.

Anturin taulukkomuotoisten tapahtumahistoriatietojen
katseleminen ja tulostaminen
1. Paina TRENDI-toimintopainiketta, kun monitori on normaalissa
tarkkailutilassa.
2. Paina ANTURI-toimintopainiketta.
3. Näytä tiedot painamalla TAUL-toimintopainiketta.
YHTVETO
#

PVM.

100
99
98
97

06-Tam
06-Tam
06-Tam
06-Tam

ALOITA
13:55
11:07
10:30
00:02

KESTO
00:03:00
00:10:30
00:06:30
00:02:00

TULOST

%SPO2
75/80
76/83
79/84
82/84

BPM
63/70
60/64
57/64
59/63

PALAA

4. Tulosta tiedot painamalla TULOST-toimintopainiketta.
5. Paina PALAA-toimintopainiketta.
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Monitorin trenditietojen tulostaminen

Yleiskatsaus
Trenditiedot (monitorin ja anturin tapahtumahistoria) voidaan
lähettää PC-tietokoneelle tai sarjakirjoittimeen.
Huomautus: Protokolla-asetuksiksi täytyy asettaa ASCII
tekstitietojen tulostusta varten tai GRAAF graafisten tietojen
tulostamista varten.

Tietoportti

Tulostaminen
1. Kun monitori on normaalissa tarkkailutilassa, yhdistä sarjatulostin monitorin tietoporttiliittimeen Nellcorin tulostinkaapelilla,
osanumero 036341.
2. Käynnistä tulostin.
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3. Paina monitorin ASETUS-toimintopainiketta ja sitten SEURtoimintopainiketta.
4. Paina VIESTI-toimintopainiketta.
SARJPORT ASETUKS.
BAUDI
PROTOK

VALIT

PALAA

POISTU

5. Aseta BAUDI-nopeus asianmukaiselle tasolle YLÖSpainikkeella.
6. Valitse protokolla painamalla VALIT.
7. Aseta PROTOKOL. ASCII tekstin tulostusta varten tai GRAAF
graafista tulostusta varten YLÖS-painikkeella.
8. Paina POISTU-toimintopainiketta.
9. Paina TRENDI-toimintopainiketta.
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10. Paina MONIT-toimintapainiketta, jos monitorin trenditiedot
tulostetaan, tai ANTURI-toimintopainiketta, jos anturin
tapahtumahistoriatiedot tulostetaan.
11. Paina SEUR-toimintopainiketta.
1 TUN TRENDI

NÄKYMÄ

2-Tam-06

ZOOM

SEUR.

14:35:05

PALAA

12. Paina TULOST-toimintopainiketta.
ASCII-tuloste:
N-600x VERSION 4.0.0.0 TRENDI SpO2-raja: 85-100% PULS-raja: 40-170 BPM
AIK.

0SATSEC

SPO2-VAST.TILA: NORM.

AIKA

%SPO2

BPM

PA

2-Tam-06 14:00:05

100

120

150

2-Tam-06 14:00:09

100

121

154

2-Tam-06 14:00:13

100

120

150

Tila

Tulostus valmis

GRAAF-tuloste:
2 TUN TRENDI

N-600x käyttöopas
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Monitorin trenditiedot ASCII-tilassa
Lisätietoja trenditietojen tulostamisesta on osassa Monitorin
trenditietojen tulostaminen sivulla 97.
Kuva 3 esittää näytettyjen tietojen muodon trenditulosteessa.
Ylärivissä näkyy ”TRENDI”.
Lukemat näytetään 2 tai 4 sekunnin välein valitun vastetilan mukaan.
Riveillä olevat arvot ovat valitun vastetilan aikavälin keskiarvo.
Tulosteen lopussa oleva viiva osoittaa, että tulostus lähetettiin
onnistuneesti. Jos viivaa ei ole, tiedonsiirto on mahdollisesti
tunnistettu virheelliseksi eikä tulostetta voi käyttää.
N-600x VERSION 4.0.0.0 TRENDI SpO2-raja: 85-100% PULS-raja: 40-170 BPM
AIK.

0SATSEC

SPO2-VAST.TILA: NORM.

AIKA

%SPO2

BPM

PA

2-Tam-06 14:00:05

100

120

150

2-Tam-06 14:00:09

100

121

154

2-Tam-06 14:00:13

100

120

150

Tila

Tulostus valmis

Kuva 3: ASCII-tilan tuloste
Huomautus: Kun trendin tulostus on alkanut, tulostus voidaan
keskeyttää ainoastaan sammuttamalla N-600-pulssioksimetri tai
tulostin.
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Trenditiedot kaavion muodossa
Lisätietoja trenditietojen tulostamisesta on osassa Monitorin
trenditietojen tulostaminen sivulla 97. Katso myös Kuva 4.
Kaaviotila poistaa käytöstä kaikki tulostustoiminnot, paitsi
trenditiedot. Kaaviotilan trenditietotulosteet alustetaan Seiko
DPU-414- ja Okidata 320 -sarjakirjoittimille.
2 TUN TRENDI

2-Tam-06

14:35:05

Kuva 4: Kaaviotuloste

Tosiaikainen näyttö-/tulostusmuoto
Tosiaikaista tietoa lähetetään jatkuvasti N-600X-pulssioksimetrin
takana olevaan tietoporttiin. Potilastiedot voidaan ladata yhdistämällä
monitorin tietoportti PC-tietokoneeseen tai sarjatulostimeen.
Kun tosiaikainen tuloste tai näyttö siirretään tulostimeen tai PCtietokoneeseen, uusi tietorivi tulee näyttöön 2 sekunnin välein.
Sarakeotsikoita näytetään tai tulostetaan 25 rivin välein tai jos jokin
sarakeotsikoiden arvoista muuttuu. Lukemat näytetään 4 sekunnin
välein, jos SpO2:n vastetilaa on normaalilla asetuksella tai 2 sekunnin
välein, jos vastetilaksi on asetettu nopea.
Tietoja ei voida hankkia, jos N-600x-pulssioksimetri toimii
akkuvirralla.
Huomautus: Jos tietoulostulo lopettaa lähetyksen, kytke virta pois
päältä ja takaisin päälle tai, jos monitori on liitettynä PC-tietokoneeseen, lähetä XON (Ctrl-q) -komento monitorin nollaamiseksi.
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Kuva 5 esittää esimerkin tosiaikaisesta tulosteesta.

N-600x VERSION 4.0.0.0 CRC: XXXX SpO2-raja: 85-100% PULS-raja: 40-170 BPM
AIK.

0SATSEC

SPO2-VAST.TILA: NORM.

AIKA

%SPO2

BPM

PA

2-Tam-06 14:00:05

100

120

50

2-Tam-06 14:00:07

100

124

50

2-Tam-06 14:00:09

100

190*

52

PH

2-Tam-06 14:00:11

100

190*

50

PH

2-Tam-06 14:00:13

100

190*

51

PH

2-Tam-06 14:00:15

100

190*

50

PH

2-Tam-06 14:00:17

100

190*

50

PH

2-Tam-06 14:00:19

100

190*

50

PH

2-Tam-06 14:00:21

100

190*

53

PH

LB

2-Tam-06 14:00:23

100

190*

50

PH

LB

2-Tam-06 14:00:25

100

090*

50

PH

LB

2-Tam-06 14:00:27

---

---

--

SD

LB

2-Tam-06 14:00:29

---

---

--

SD

LB

2-Tam-06 14:00:31

---

---

--

SD

2-Tam-06 14:00:33

---

---

--

SD

2-Tam-06 14:00:35

---

---

--

SD

2-Tam-06 14:00:37

---

---

--

SD

2-Tam-06 14:00:39

---

---

--

SD

2-Tam-06 14:00:41

---

---

--

SD

2-Tam-06 14:00:43

---

---

--

SD

2-Tam-06 14:00:45

---

---

--

SD

2-Tam-06 14:00:47

---

---

--

SD

2-Tam-06 14:00:49

---

---

--

SD

Tila

N-600x VERSION 4.0.0.0 CRC: XXXX SpO2-raja: 85-100% PULS-raja: 40-170 BPM
AIK.

0SATSEC
%SPO2

AIKA
2-Tam-06 14:00:51

SPO2-VAST.TILA: NORM.

BPM

PA

Tila

---

--

SD

---

N-600x VERSION 4.0.0.0 CRC: XXXX SpO2-raja: 85-100% PULS-raja: 40-170 BPM
AIK.

0SATSEC

SPO2-VAST.TILA: NORM.

AIKA

%SPO2

BPM

PA

2-Tam-06 14:00:53

79*

59

50

PL

LB

2-Tam-06 14:00:55

79*

59

50

PS SL PL

LB

Tila

Kuva 5: Tosiaikainen tuloste
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Sarakeotsikot
Joka 25. rivi on sarakeotsikko.
N-600x Version 4.0.0.0
AIK.

CRC: XXXX

SpO2-raja: 85-100% PULS-raja: 40-170 BPM

0SATSEC

SPO2-VAST.TILA: NORM.

%SPO2

AIKA

BPM

PA

Tila

Sarakeotsikko näytetään aina kun sarakeotsikossa oleva arvo muuttuu.
Tulosteessa näkyy kolme sarakeotsikkoriviä. Ylärivistä aloittaen
tulosteessa on 25 riviä ennen toista sarakeotsikkoa. Sarakeotsikoiden
kolmas rivi näytetään, kun käyttäjä muuttaa SpO2:n hälytyksen
alarajaa 85 prosentista 80 prosenttiin.

Tietolähde

N-600x Version 4.0.0.0
AIK.
AIKA

CRC: XXXX

SpO2-raja: 85-100% PULS-raja: 40-170 BPM

OSATSEC

SPO2-VAST.TILA: NORM.

%SPO2

BPM

PA

Tila

Yllä olevassa korostetussa ikkunassa olevat tiedot edustavat
monitorin mallinumeroa, joka tässä tapauksessa on N-600x.

N-600x käyttöopas
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Ohjelmaversio
N-600x Version 4.0.0.0
AIK.

CRC: XXXX SpO2-raja: 85-100% PULS-raja: 40-170 BPM

%SPO2

AIKA

SPO2-VAST.TILA: NORM.

0SATSEC
BPM

PA

Tila

Seuraava tietokenttä kertoo käyttäjälle ohjelmaversion (versio
2.0.0.0) ja ohjelman varmennusnumeron (CRC: XXXX). Kummankaan näistä numeroista ei pitäisi muuttua normaalin käytön aikana.
Huomautus: Numerot voivat muuttua, jos monitori huolletaan ja
sille tehdään ohjelmapäivitys.

Hälytysrajat
N-600x Version 4.0.0.0
AIK.

SpO2-raja: 85-100% PULS-raja: 40-170 BPM
OSATSEC
%SPO2

AIKA

SPO2-VAST.TILA: NORM.

BPM

PA

Tila

Ylärivin viimeinen tietokenttä osoittaa %SpO2:n ja sykenopeuden
hälytyksen ylä- ja alarajat. Yllä olevassa esimerkissä SpO2:n alaraja
on 85 % ja yläraja on 100 %. Sykenopeuden hälytysrajat ovat 40 ja
170 lyöntiä minuutissa (BPM). SatSeconds-hälytysraja (0SAT-S)
näyttää SatSeconds-hälytysasetuksen. Tässä esimerkissä SatSeconds
on asetettu pois päältä.

Monitorin tila
N-600x Version 4.0.0.0
AIK.
AIKA

CRC: XXXX SpO2-raja: 85-100% PULS-raja: 40-170 BPM
0SATSEC
%SPO2

BPM

SPO2-VAST.TILA: NORM.
PA

Tila

Monitorin tila (AIK tai VASTAS) näkyy tulosteessa.
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Vastetila
N-600x Version 4.0.0.0
AIK.

CRC: XXXX

SpO2-raja: 85-100% PULS-raja: 40-170 BPM

OSATSEC

SPO2-VAST.TILA: NORM.

%SPO2

AIKA

BPM

PA

Tila

Vastetila (NORMAALI tai NOPEA) näkyy tulosteessa.

Tietosarakeotsikot
N-600x Version 4.0.0.0
AIK.

CRC: XXXX

SpO2-raja: 85-100% PULS-raja: 40-170 BPM

OSATSEC

SPO2-VAST.TILA: NORM.

%SPO2

AIKA

BPM

PA

Tila

Nykyiset sarakeotsikot ovat sarakeotsikkokehyksen toisella rivillä.
Potilastiedot, jotka esitetään kaaviossa, ovat vasemmalta oikealle:

N-600x käyttöopas

•

aika, jona potilastietoja rekisteröitiin

•

nykyinen %SpO2-arvo

•

nykyinen sykenopeus (BPM)

•

nykyinen sykeamplitudi (PA)

•

N-600x:n toimintatila
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Aika
AIKA

%SPO2

BPM

PA

2-Tam-06 14:00:05

100

190*

50

Tila

Aikasarake näyttää N-600x-pulssioksimetrin tosiaikaisen kellonajan.

Potilastiedot
N-600x Version 4.0.0.0
AIK.

CRC: XXXX SpO2-raja: 85-100% PULS-raja: 40-170 BPM
0SATSEC

SPO2-VAST.TILA: NORM.

AIKA

%SPO2

BPM

PA

2-Tam-06 14:00:05

100

190*

50

Tila

Potilastiedot ovat korostettuina yllä olevassa näytössä. Parametriarvot
näkyvät suoraan kunkin parametrin otsikon alla. Tässä esimerkissä
%SpO2 on 100 ja sykenopeus on 190 lyöntiä minuutissa. ”*”
numeron 190 vieressä merkitsee sitä, että sykenopeus on hälytysrajan
ulkopuolella, ylärivillä. Jos parametrille ei ole tietoja saatavilla,
näyttöön tulee kolme viivaa [- - -].
PA edustaa sykeamplitudia, jossa numeroiden vaihteluväli on 0–254.
Tälle arvolle ei ole hälytysparametreja. Arvoa voidaan käyttää
trenditietona sykevolyymin, suhteellisen sykkeen voimakkuuden tai
verenkierron muutoksen osoittimena.

Toimintatila
N-600x Version 4.0.0.0
AIK.
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CRC: XXXX SpO2-raja: 85-100% PULS-raja: 40-170 BPM
0SATSEC

SPO2-VAST.TILA: NORM.

AIKA

%SPO2

BPM

PA

2-Tam-06 14:00:05

100

165

50

Tila
PH
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Toimintatilasarake näyttää N-600x-pulssioksimetrin hälytystiloja ja
toimintatilaa. Tässä esimerkissä ”PH” (Pulse High) merkitsee sitä,
että sykkeen hälytyksen yläraja on ylitetty. Alla on täydellinen luettelo tilakoodeista. Tilasarakkeessa voi näkyä jopa neljä koodia
samanaikaisesti.
Koodi

Merkitys

AO

Hälytys pois päältä

AS

Hälytyksen vaimennus

LB

Alhainen akun varaus

LM

Sykesignaalin menetys ja häiriö

LP

Sykesignaalin menetys

MO

Potilaan liike

PH

Sykenopeuden hälytyksen yläraja

PL

Sykenopeuden hälytyksen alaraja

PS

Sykkeen haku

SH

Saturaation hälytyksen yläraja

SL

Saturaation hälytyksen alaraja

SD

Anturi irti

SO

Anturi pois päältä

Huomautus: OXIMAX-anturin irtoaminen aiheuttaa myös kolmen
viivan [- - -] näkymisen näytön potilastieto-osassa tai tulosteessa.

N-600x käyttöopas
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Tietoportin käyttäminen

Ti e t o p o r t i n k ä y t t ä m i n e n

Yleiskatsaus
Potilastiedot voidaan tulostaa N-600x-pulssioksimetrin takaosassa
olevan tietoportin kautta kytkemällä se PC-tietokoneeseen tai
sarjatulostimeen.
Varmista N-600x-pulssioksimetrin asianmukainen toiminta ennen
kuin kytket sen tulostimeen tai PC-tietokoneeseen. Sekä N-600xpulssioksimetri että tulostin tai PC-tietokone on oltava yhdistettynä
maadoitettuun verkkovirtapistokkeeseen. N-600x-pulssioksimetrin
protokolla-asetuksen täytyy olla ASCII.
Monitorin tietoporttiin liitetyn tulostimen tai PC-tietokoneen täytyy
olla IEC-standardin 950 mukainen. Kaikkien laiteyhdistelmien täytyy
olla IEC-standardin 60601-1-1-järjestelmävaatimusten mukaisia.
Henkilö, joka kytkee tulostimen tai PC-tietokoneen tietoulostuloporttiin, kokoaa lääketieteellisen järjestelmän ja on siksi vastuussa sen
varmistamisesta, että järjestelmä on IEC-standardin 60601-1-1 järjestelmävaatimusten ja sähkömagneettisen yhteensopivuuden järjestelmästandardin IEC 60601-1-2 mukainen.

N-600x käyttöopas
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Tietoporttiin kytkeminen
N-600x-pulssioksimetrin tietoportti voidaan kytkeä sarjatulostimeen
tai PC-tietokoneeseen seuraavilla lisävarusteilla:
•

AMP-liittimellä varustettu kaapeli
(AMP-osanumero 747538-1)

•

puristusholkki (AMP-osanumero 1-747579-2) ja

•

yhteensopivat nastat (AMP-osanumero 66570-2)

Kaapeli saa olla enintään 7,6 metriä pitkä. Ulkoisen ITE-laitteen on
oltava UL-1950- tai IEC195060950-sertifioitu. Kaapelissa on oltava
punottu suojus, joka tarjoaa 100-prosenttisen suojan, esim. Beldenkaapeli (Beldenin osanumero 9609) tai vastaava. Suojuksessa täytyy
olla 360 asteen yhteys N-600x-pulssioksimetrin DB-15liittimen
metallikuoreen ja tietokoneen tai sarjatulostimen liittimeen.
Huomio: Älä taivuta kaapelia jyrkästi, koska tällöin suojus voi
repeytyä tai katketa.
Laitteistovuon ohjausta ei käytetä. ASCII-tilassa XON/XOFF-vuon
ohjausta tuetaan kuitenkin.

Tietoportin nastaulostulot
Taulukko 8 luettelee tietoportin nastaulostulot
Taulukko 8: Tietoportin nastaulostulot
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Nasta

Signaalin nimi

1

RXD+ (RS-422 [+] sisääntulo)

2

RXD_232 (RS-232 sisääntulo)

3

TXD_(RS-232 ulostulo)

4

TXD+ (RS-422 [+] ulostulo)

5

Signaalimaadoitus (eristetty maadoitus)

N-600x käyttöopas

Tietoportin käyttäminen
Taulukko 8: Tietoportin nastaulostulot (jatkuu)
Nasta

Signaalin nimi

6

AN_SpO2 (analoginen saturaatioulostulo)

7

NC_NO (hoitajan kutsun relesulku, normaalisti auki)

8

NC_NC (hoitajan kutsun relesulku, normaalisti kiinni)

9

RxD- (RS_422 [-] sisääntulo)

10

Signaalimaadoitus (eristetty maadoitus)

11

Hoitajan kutsu (RS-232--tasoinen-ulostulo)

12

TxD- (RS-422 [-] ulostulo)

13

AN_PULSE (analoginen sykkeen ulostulo)

14

AN_PLETH (analoginen pleth-aaltomuodon ulostulo)

15

NC_COM (hoitajan kutsun relesulku, yhteinen väylä)

TxD tarkoittaa tiedonsiirtolinjaa (Transmit Data line) ja RxD on
tietojen vastaanottolinja (Receive Data line).
Nastojen järjestys (N-600x-pulssioksimetrin takapaneelista
katsottuna), Kuva 6. Johtava kuori on liitettynä maattoon, kun
laite on PC-tietokoneeseen tai tulostimeen kytkettynä.

Kuva 6: Tietoportin nastojen järjestys
Nastat 2, 3 ja 5 toimittavat tiedot RS-232-muodossa.
Nastat 1, 4, 9 ja 12 toimittavat tiedot RS-422-muodossa. TxD+ ja TxDovat tasaava tiedonsiirtopari. RxD+ ja RxD- ovat tasaava vastaanottopari.

N-600x käyttöopas

111

Tietoportin käyttäminen

VAROITUS: Jos sarjaporttiin, analogisiin ulostuloihin tai
hoitajan kutsuun tulee lyhytsulku, etäyhteys voidaan menettää.

Tietoportin asetukset
Käytä tietoportin asetusnäyttöä baudinopeuden ja N-600x-pulssioksimetrin tietoportin protokollan asettamiseen.
Tietoportin asetusnäyttöön pääsee painamalla VIESTItoimintopainiketta asetusvalikossa.
1. Paina ASETUS-toimintopainiketta, kun monitori on normaalissa
tarkkailutilassa.
2. Paina SEUR-toimintopainiketta kaksi kertaa ja sitten VIESTItoimintopainiketta.
SARJPORT ASETUKS.
BAUDI
PROTOK

VALIT

PALAA

POISTU

3. Valitse haluttu baudinopeus YLÖS- ja ALAS-painikkeilla.
4. Paina VALIT-toimintopainiketta.
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5. Valitse haluttu protokolla YLÖS- ja ALAS-painikkeilla.
Käytettävissä olevat protokollat ovat:
•

ASCII

•

CLINICAL

•

GRAPH (kaavio)

•

OXINET

•

PHILIPS

•

MARQ (GE Marquette)

•

DATEX (Datex-Ohmeda)

6. Paina POISTU-toimintopainiketta.

N-600x käyttöopas
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Hoitajan kutsu -rajapinnan käyttäminen
VAROITUS: Hoitajan kutsutoimintoa ei saa käyttää ensisijaisena
hälytysilmoituksen lähteenä. Pulssioksimetrin merkkiäänet ja
viestit ovat kliinisten hoidonaiheiden ja oireiden yhteydessä
käytettyinä ensisijaiset lääkintähenkilöstön hälytystilanteen
ilmoituslähteet.

VAROITUS: Hoitajan kutsutoiminto ei toimi, kun pulssioksimetrin
hälytykset ovat vaimennettuina. Hoitajan kutsutoiminto N-600x
monitorissa toimii, kun monitori käyttää verkko- tai akkuvirtaa.
N-600x-pulssioksimetrin hoitajan kutsutoiminto toimii yhdessä
laitoksen hoitajan kutsujärjestelmän kanssa, kun monitori antaa
hälytysäänimerkin. Siihen pääsee tietoportin nastan 7, 8, 10, 11 tai
15 kautta (Taulukko 8).
N-600x-pulssioksimetrissa on kaksi erityyppistä hoitajan
kutsurajapintaa: RS-232-taso ja relesulku. RS-232-tason hoitajan
kutsutoiminto toimii, kun monitori on kytkettynä verkkovirtaan tai
toimii akulla. Relepohjainen hoitajan kutsutoiminto on käytettävissä,
kun monitori toimii verkko- tai akkuvirralla.
Etäsijainti merkitään aina, kun hälytysääni kuuluu. Jos hälytysääni on
kytketty pois päältä tai vaimennettu, myös hoitajan kutsutoiminto on
pois päältä.
Tietoportin nasta 11 on RS-232-tason hoitajan kutsusignaali ja nasta
5 tai 10 on maadoitus (Taulukko8). Kun hälytystilannetta ei ole,
nastojen 10 ja 11 välinen jännite on -5 – -12 VDC. Aina, kun monitori
on hälytystilassa, nastojen 10 ja 11 välinen ulostulo on +5 – +12 VDC.
Nastoissa 7 ja 15 on rele, joka sulkeutuu, kun monitorissa kuuluu
hälytysääni. Nastoissa 8 ja 15 on rele, joka avautuu, kun hälytys
kuuluu. Nasta 15 on yhteinen väylä kummallekin releelle.
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Hoitajan kutsutoiminto täytyy testata, kun se on asennettu laitokseen.
Hoitajan kutsutoiminto täytyy testata aina, kun N-600x-pulssioksimetri asennetaan paikkaan, jossa on hoitajan kutsu käytössä. Jos
kytketty OXIMAX-anturi ei ole kiinnitettynä potilaaseen, monitorin
näytössä näkyy nollia ja monitori pysyy sykkeen etsintätilassa 5
sekuntia. Tämän jälkeen monitori näyttää [---] (3 viivaa) %SpO2- ja
sykenäytössä. Yksi tapa testata hoitajan kutsutoiminto on luoda hälytysolosuhde (esimerkiksi anturi irti) ja varmistaa, että laitoksen
hoitajan kutsujärjestelmä on aktivoituna.

Hoitajan kutsun RS-232-polariteetin asettaminen
Hoitajan kutsun polariteetiksi voidaan asettaa positiivinen signaali
(NORM +) monitorin hälytysolosuhteessa tai negatiivinen signaali
(NORM -) monitorin hälytysolosuhteessa.
1. Paina ASETUS-toimintopainiketta, kun monitori on normaalissa
tarkkailutilassa.
2. Paina SEUR-toimintopainiketta kaksi kertaa ja sitten KUTSUtoimintopainiketta.

NORM +

NORM –

PALAA

POISTU

3. Paina NORM + -toimintopainiketta tai NORM –
-toimintopainiketta.
4. Paina POISTU-toimintopainiketta.

N-600x käyttöopas
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Hoitajan kutsun releiden normaalisti auki/kiinni asettaminen
Tietoportin nastoissa 7 ja 15 on rele, joka sulkeutuu, kun monitorista
kuuluu hälytysääni. Nastoissa 8 ja 15 on rele, joka avautuu, kun
hälytys kuuluu. Nasta 15 on yhteinen väylä kummallekin releelle.
Rele toimii siitä huolimatta toimiiko monitori vaihtovirralla vai akulla.

Analogisen jänniteulostulon laskeminen
N-600x-pulssioksimetrin tietoportissa on analogisia jänniteulostuloja
nastojen 6, 13, 14 sekä maaton (nasta 10) välillä, jota voidaan käyttää
instrumenttien, kuten taulukkopiirturin, kalibroimiseen. Jännite edustaa tiettyä mitatun parametrin nykyistä arvoa. Jännite-ero vaihtelee
suhteellisesti välillä 0–1 volttia ja nastan parametri vaihtelee koko
arvoasteikollaan (Taulukko9).
Taulukko 9: Analogiset nastaulostulot
Nasta

Parametri

Parametriasteikko

6

%SpO2

0 – 100%

13

Sykenopeus

0 – 250 sykettä/min

14

Pleth-aaltomuoto

0 – 255

Kun esimerkiksi %SpO2:n nykyinen arvo vaihtelee välillä 0–100 %,
jännite nastasta 6 maadoitukseen (nasta 10) vaihtelee välillä 0–1
volttia. 0,94 voltin jännite osoittaa nykyistä %SpO2-arvoa 94.
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1. Paina ASETUS-toimintopainiketta.
2. Paina SEUR-toimintopainiketta kolme kertaa.
3. Paina ANALOG-toimintopainiketta.

BPM
0 VOLT

1 VOLT

VAIHE

PALAA

Kun 0 VOLT tai 1 VOLT -toimintopainike valitaan, jännitettä
esiintyy nastoissa 6, 13 tai 14 verrattuna maadoitusnastoihin 5 ja 10.
VAIHE-toimintopainikkeen valinta nostaa jännitettä nollasta
1 volttiin 1/10-voltin välein ja jokainen vaihe kestää vähintään
1 sekunnin.
Nellcor suosittelee, että lisävarusteen kalibroinnin suorittaa pätevä
huoltohenkilö N-600x-pulssioksimetrin huolto-oppaan ohjeiden
mukaisesti.
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OXIMAX-anturit ja lisävarusteet

O XIM AX- a n t u r i t j a l i s ä v a r u s t e e t

VAROITUS: Anturi ekstrapoloi päivämäärän ja kellonajan
N-600x-pulssioksimetrin päivämäärästä ja kellonajasta, kun
anturin tapahtuma tallentuu anturiin. Kellonaika ja päivämäärä
määräytyvät N-600x-pulssioksimetrin asetusten perusteella.
Suosittelemme, että N-600x-pulssioksimetrin käyttäjä asettaa
kellonajan ja päivämäärän oikeille asetuksille ennen kuin
tapahtuman-tallentava anturi yhdistetään ja ettei näitä asetuksia
muuteta anturin ollessa yhdistettynä. Koska tapahtumatietoja
sisältävää anturia voidaan siirtää monitorista toiseen, monitorien
ja anturin tapahtumatietojen väliset päivämäärä- ja kellonaikaasetusten eroavuudet vaikuttavat järjestykseen, jossa
tapahtumatiedot tulevat monitorin näyttöön. Tämän ongelman
välttämiseksi kaikkien sairaalan monitorien aika-asetukset on
oltava samat.

Yleiskatsaus
N-600x-pulssioksimetri rekisteröi potilaan OXIMAX-anturin %SpO2tapahtumat OXIMAX-anturin muistisirusta, minkä ansiosta potilaan
tapahtumahistoria voidaan siirtää potilaan mukana sairaalan
hoitopisteestä toiseen. Tämän ansiosta hoitohenkilöt voivat seurata
onko potilaalla ollut huonoja tapahtumia siirron aikana tai edellisessä
hoitopisteessä. Tämä ominaisuus on saatavissa ainoastaan potilaaseen
tarralla kiinnitettävissä, potilaskohtaiseen käyttöön tarkoitetuissa
OXIMAX-antureissa. Potilaskohtaiset OXIMAX-anturit on tarkoitettu
käytettäväksi ainoastaan yhdellä potilaalla, eri potilailta kerättyjä
%SpO2-tapahtumatietoja ei pystytä erottamaan toisistaan.
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OXIMAX-anturin valitseminen
VAROITUS: Lue OXIMAX-anturin käyttöohjeet, mukaan lukien
varoitukset, huomautukset ja ohjeet, huolellisesti ennen käyttöä.

VAROITUS: Älä käytä vaurioitunutta OXIMAX-anturia tai
pulssioksimetrikaapelia. OXIMAX-anturia, jonka optiset osat
ovat paljastuneet, ei saa käyttää.

VAROITUS: Käytä vain Nellcorin hyväksymiä OXIMAX-antureita
ja pulssioksimetrikaapeleita tämän pulssioksimetrin kanssa.
Muut anturit ja pulssioksimetrikaapelit voivat aiheuttaa N-600xpulssioksimetrin toimintahäiriöitä.

VAROITUS: OXIMAX-anturin liitinporttiin ei saa liittää johtoja,
jotka on tarkoitettu tietokonekäyttöön.

VAROITUS: SpO2 OXIMAX-anturin virheellinen käyttö tai käytön
kesto voi aiheuttaa kudosvaurioita. Tarkista OXIMAX-anturin
paikka säännöllisesti OXIMAX-anturin käyttöohjeiden mukaisesti.

VAROITUS: Älä nosta pulssioksimetria pulssioksimetrikaapelista tai virtajohdosta, koska kaapeli tai johto voi irrota pulssioksimetrista, jolloin pulssioksimetri voi pudota potilaan päälle.
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VAROITUS: Tietyt ympäristöolosuhteet, OXIMAX-anturin
käyttövirheet ja tietyt potilaan tilat voivat vaikuttaa
pulssioksimetrin lukemiin ja sykesignaaliin.

VAROITUS: OXIMAX-anturia ei saa upottaa nesteeseen eikä
kastella.

Huomio: OXIMAX-anturi irti -vikaviesti ja siihen liittyvä hälytys
osoittavat, että OXIMAX-anturi on joko irronnut tai kytkentä on
virheellinen. Tarkista OXIMAX-anturin liitännät ja vaihda OXIMAXanturi, pulssioksimetrikaapeli tai molemmat tarvittaessa.

Huomio: OXIMAX-teippianturit on tarkoitettu ainoastaan
potilaskohtaiseen käyttöön. Trenditietoa sisältävää teippianturia
ei saa siirtää yhdestä potilaasta toiseen potilaaseen. Tämä voi
johtaa siihen, että ensimmäisen potilaan tietoja käytetään toisen
potilaan tilan arviointiin.
Huomautus: Fysiologisia olosuhteita, lääketieteellisiä toimenpiteitä
tai ulkoisia tekijöitä, jotka voivat häiritä pulssioksimetrin kykyä
havaita ja näyttää mittauksia, ovat esimerkiksi dysfunktionaalinen
hemoglobiini, suonen värjäytymät, alhainen perfuusio, tumma
pigmentti ja ulkoisesti käytetyt väriaineet, kuten kynsilakka, väriaine
tai väriainetta sisältävä voide.
Anturin tarkkuustaulukko, jossa luetellaan kaikki N-600xpulssioksimetrin kanssa saatavana olevat OXIMAX-anturit, on
saatavana Internetissä osoitteessa:
www.covidien.com/rms
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Kun valitset OXIMAX-anturin, ota huomioon potilaan paino ja
aktiivisuustaso, verenkierron riittävyys ja käytettävissä olevat
OXIMAX-anturipaikat, tarvittava steriiliys sekä tarkkailun odotettu
kesto. Taulukko 10 tai paikallinen Nellcorin edustaja voi antaa
lisätietoja. Lisätietoja OXIMAX-anturin toiminnasta on osassa OxiMaxanturin toimintaan liittyviä seikkoja sivulla 133.
Taulukko 10: Nellcorin OXIMAX-anturimallit ja potilaiden koot
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OXIMAX-anturi

Malli

Potilaan
koko

OXIMAX MAX-FAST heijastava
teippianturi

MAX-FAST

>10 kg

OXIMAX-happianturi (steriili,
kertakäyttöinen)

MAX-N

<3 tai >40 kg

MAX-I

3–20 kg

MAX-P

10–50 kg

MAX-A

>30 kg

MAX-AL

>30 kg

MAX-R

>50 kg

OXIMAX Durasensor® -happianturi
(kestokäyttöinen, steriloimaton)

DS-100A

>40 kg

OXIMAX Oxiband® -happianturi
(kestokäyttöinen teippianturi,
steriloimaton)

OXI-A/N

<3 tai >40 kg

OXI-P/I

3–40 kg

OXIMAX OxiCliq® -happianturit
(steriili, kertakäyttöinen)

P

10–50 kg

N

<3 tai >40 kg

I

3–20 kg

A

>30 kg
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Taulukko 10: Nellcorin OXIMAX-anturimallit ja potilaiden koot (jatkuu)

OXIMAX-anturi

Malli

Potilaan
koko

OXIMAX Dura-Y® monessa paikassa
käytettävä happianturi (kestokäyttöinen,
steriloimaton)

D-YS

>1 kg

D-YSE

>30 kg

D-YSPD

3–40 kg

OXIMAX Softcare – ei liimatarraa,
potilaskohtainen, keskonen

SC-PR

<1.5 kg

OXIMAX Softcare – ei liimatarraa,
potilaskohtainen, vastasyntynyt

SC-NEO

1,5–5 kg

OXIMAX Softcare – ei liimatarraa,
potilaskohtainen, aikuinen

SC-A

>40 kg

Käytetään Dura-Y-anturin kanssa:
Korvakiinnitin (kestokäyttöinen,
steriloimaton)
Pedi-Tarkista -kiinnitin, lapsi,
pistokoetarkoitukseen
(kestokäyttöinen, steriloimaton)
TM

DOC-10-pulssioksimetrikaapeli kytkee N-600x-pulssioksimetrin
potilaan OXIMAX-anturiin.
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OXIMAX-anturin ominaisuudet
OXIMAX-anturin ominaisuudet vaihtelevat OXIMAX-anturin versiotason ja OXIMAX-anturityypin mukaan (tarra, kierrätettävä ja kestokäyttöinen). OXIMAX-anturin versiotaso sijaitsee OXIMAX-anturin
pistokkeessa. Katso Taulukko11.
Taulukko 11: OXIMAX-anturin ominaisuudet
Tarra-anturit

Kierrätetyt anturit

Kestokäyttöiset anturit

Versio B

Versio B

Versio A

Versio B

OXIMAX-anturin tapahtumarekisteri

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Anturiviestit

Kyllä

Kyllä

Ei

Kyllä

Anturin tunnusnumeroviesti

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Ominaisuus

Biosopeutuvuuden testaaminen
Bioyhteensopivuustesti on suoritettu Nellcorin OXIMAX-antureissa
noudattaen standardia ISO 10993-1, lääketieteellisten laitteiden
biologinen arviointi, osa 1: arviointi ja testaus. OXIMAX-anturit ovat
läpäisseet suositellun bioyhteensopivuustestin ja ovat siten ISO
10993-1-standardin mukaisia.
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Valinnaiset lisävarusteet
N-600x-pulssioksimetrin kanssa on saatavana useita kiinnityskokoonpanoja, kantolaukku ja tarvikekori. Lisätietoja näistä lisävarusteista
saa Nellcorin teknisestä tuesta tai paikalliselta Nellcorin edustajalta.
•

GCX-asennuslevy. Katso myös kuva 7 sivulla 126.

•

Pystysuuntainen GCX-seinäteline. Katso myös kuva 8
sivulla 127.

•

Pyörällinen GCX-jalusta. Katso myös kuva 9 sivulla 128.

•

Pehmeäsivuinen kantolaukku. Katso myös kuva 10
sivulla 129.

N-600x-pulssioksimetrin lisävarusteista on luettelo myös Internetissä
osoitteessa:
www.covidien.com/rms
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GCX-asennuslevy
N-600x-pulssioksimetriin on saatavana valinnainen asennuslevy.
Asennuslevy sopii vakiomallisiin markkinoilla saatavilla oleviin
GCX-kiinnittimiin, ja sitä käytetään N-600x-pulssioksimetrin
kiinnittämiseen tukevasti seinäpidikkeeseen tai pyörälliseen
jalustaan.
Levy kiinnitetään N-600x-pulssioksimetrin pohjaan (Kuva 7).
Lisäohjeita asennuslevyn kiinnittämisestä GCX-kiinnittimiin on
GCX-asennuslevyn mukana toimitettavissa kuvitetuissa ohjeissa.

Kuva 7: GCX-asennuslevy
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Pystysuuntainen GCX-seinäteline
Valinnainen pystysuuntainen seinäteline ja 19 tuuman kanava ovat
saatavillna ja ne voidaan hankkia N-600x-pulssioksimetriin erikseen.
Pystysuuntainen seinäteline kiinnitetään N-600x-pulssioksimetrin
GCX-kiinnityslevyyn (Kuva 8). Lisätietoja pystysuoran seinätelineen
kiinnittämisestä on sen mukana toimitetuissa kuvitetuissa ohjeissa.

Kuva 8: Pystysuuntainen GCX-seinäteline
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Pyörällinen GCX-jalusta
Valinnainen pyörällinen GCX-jalusta ja kahvalla varustettu
tarvikekori on saatavana N-600x-pulssioksimetria varten.
Pyörillä varustettu GCX-jalusta kiinnitetään N-600x-pulssioksimetrin
GCX-asennuslevyyn (Kuva 9). Lisätietoa GCX-tarvikekorin
kiinnittämisestä on GCX-jalustan mukana toimitetuissa kuvitetuissa
ohjeissa.

Kuva 9: Pyörällinen GCX-jalusta

128

N-600x käyttöopas

OXIMAX-anturit ja lisävarusteet

Pehmeäsivuinen kantolaukku
Nellcorilta on saatavilla N-600x-pulssioksimetrille valinnainen
pehmeäsivuinen kantolaukku Kuva 10. Pehmustettu kantolaukku
suojaa N-600x-pulssioksimetria, kun sitä kuljetetaan. Kantolaukussa
on kaksi taskua OXIMAX-antureille, kaapeleille ja käyttöoppaalle.
Kantolaukun voi tilata suoraan Nellcorilta.

Kuva 10: Pehmeäsivuinen kantolaukku
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Tärkeitä toimintaan liittyviä seikkoja

VAROITUS: Tietyt ympäristöolosuhteet, OXIMAX-anturin käyttövirheet ja tietyt potilaan tilat voivat vaikuttaa pulssioksimetrin
lukemiin ja sykesignaaliin. Yksityiskohtaiset turvallisuutta
koskevat tiedot ovat asianmukaisessa käyttöoppaan osassa.
•

Turvallisuutta koskevat tiedot sivulla 1

•

OXIMAX-anturit ja lisävarusteet sivulla 119

•

Tärkeitä toimintaan liittyviä seikkoja sivulla 131

Yleiskatsaus
N-600x-pulssioksimetrin toiminta voidaan tarkistaa noudattamalla
toimenpiteitä, jotka on annettu N-600x-pulssioksimetrin huoltooppaan toiminnan tarkistamista koskevassa osassa. Pätevän
huoltohenkilön on suoritettava nämä toimenpiteet ennen kuin
monitoria käytetään ensimmäisen kerran kliinisessä ympäristössä.
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Tärkeitä toimintaan liittyviä seikkoja
Tietyt potilaan tilat voivat vaikuttaa N-600x-pulssioksimetrin
mittauksiin ja aiheuttaa sykesignaalin menettämisen.
Epätarkkoja mittauksia voivat aiheuttaa:
•

anturin virheellinen kiinnittäminen

•

anturin peittämättä jättäminen valoa läpäisevällä
materiaalilla erittäin valoisissa olosuhteissa

•

dyshemoglobiinit

•

huono ääreisverenkierto

•

liiallinen potilasliike

•

laskimosykkeet

•

tumma pigmentti

•

suonensisäiset väriaineet, esimerkiksi indosyaniinin
vihreä tai metyleenin sininen

•

ulkoisesti käytetyt väriaineet (kynsilakka, värjäysaine,
väriainetta sisältävä voide)

•

defibrillointi

Dyshemoglobiinit
Dysfunktionaaliset hemoglobiinit, kuten karboksihemoglobiini,
methemoglobiini ja sulphemoglobiini, jotka eivät pysty kuljettamaan
happea. SpO2-lukemat voivat vaikuttaa normaaleilta, mutta potilas
voi silti olla hypoksinen, koska käytettävissä on vähemmän
hemoglobiinia hapen kuljettamiseen. Lisäarviointi pulssioksimetrin
lisäksi on suositeltavaa.
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Anemia
Anemia laskee valtimoiden happipitoisuutta. Vaikka SpO2-lukemat
voivat vaikuttaa normaaleilta, aneeminen potilas voi olla hypoksinen.
Anemian parantaminen voi parantaa valtimoiden happipitoisuutta.
Monitori ei välttämättä pysty antamaan SpO2-lukemia, jos
hemoglobiinitasot putoavat alle 5 gm/dl.

Saturaatio
N-600x-pulssioksimetrin monitori näyttää saturaatiotasot 1–100 %
välillä.

Sykenopeudet
N-600x-pulssioksimetri näyttää vain välillä 20–250 lyöntiä minuutissa olevat sykkeet. 250 lyöntia/min ylittävät sykkeet näytetään
arvona 250. Alle 20 lyöntiä/min sykkeet näytetään arvona 0.

OXIMAX-anturin toimintaan liittyviä seikkoja
VAROITUS: Pulssioksimetrin lukemiin ja sykesignaaliin voivat
vaikuttaa ympäristöolosuhteet, OXIMAX-anturin käyttövirheet ja
potilaan tilat.

VAROITUS: SpO2 OXIMAX-anturin virheellinen käyttö tai käytön
kesto voi aiheuttaa kudosvaurioita. OXIMAX-anturin sijainti on
tarkistettava OXIMAX-anturin käyttöohjeiden mukaisesti.

VAROITUS: Vain Nellcorin -hyväksymiä OXIMAX-antureita ja
pulssioksimetrikaapeleita saa käyttää.

N-600x käyttöopas
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Epätarkkoja mittauksia voivat aiheuttaa:
•

OXIMAX-anturin virheellinen kiinnittäminen

•

OXIMAX-anturin sijoittaminen raajaan, jossa
on verenpainemansetti, valtimokatetri tai
suonensisäinen letku

•

ympäristön valo

•

liiallinen potilasliike

•

suonensisäiset tai ulkoisesti käytetyt väriaineet, kuten
kynsilakka tai väriainetta sisältävä voide

•

OXIMAX-anturialueen peittämättä jättäminen valoa
läpäisemättömällä materiaalilla voimakkaissa
valaistusolosuhteissa

Sykesignaali voidaan menettää seuraavista syistä:
•

OXIMAX-anturi on liian kireällä

•

verenpainemittarin mansetti täytetään samassa raajassa,
johon OXIMAX-anturi on kiinnitetty

•

OXIMAX-anturin lähellä on valtimotukos

•

huono ääreisverenkierto

Valitse oikea OXIMAX-anturi, kiinnitä se ohjeiden mukaisesti ja ota
huomioon kaikki OXIMAX-anturin käyttöohjeissa annetut varoitukset
ja huomautukset. Puhdista ja poista kaikki aineet, kuten kynsilakka,
kiinnitysalueelta. Tarkista säännöllisesti, että OXIMAX-anturi pysyy
kunnolla kiinni potilaassa.
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Ympäristön voimakkaat valonlähteet, kuten kirurgialamput (etenkin
ne, joissa on ksenonvalonlähde), bilirubiinilamput, loistevalaisimet,
infrapunalämmityslamput ja suora auringonvalo, voivat haitata SpO2
OXIMAX-anturin toimintaa. Varmista ympäristön valon vaikutuksen
välttämiseksi, että OXIMAX-anturia käytetään oikein ja peitä anturialue
valoa läpäisemättömällä materiaalilla.
VAROITUS: OXIMAX-anturialue on peitettävä valoa läpäisemättömällä materiaalilla voimakkaissa valaistusolosuhteissa, muussa
tapauksessa mittaustulokset voivat olla epätarkkoja.
Jos potilaan liikkuminen aiheuttaa ongelmia, ongelma on pyrittävä
ratkaisemaan jollakin seuraavista menetelmistä.
•

varmista, että OXIMAX-anturi on kiinnitetty oikein ja
kunnolla

•

siirrä OXIMAX-anturi vähemmän aktiiviseen paikkaan

•

käytä OXIMAX-teippianturia, joka tarttuu paremmin
potilaan ihoon

•

käytä uutta liimataustaista OXIMAX-anturia

•

pidä potilas paikallaan, jos mahdollista

Jos huono verenvuoto vaikuttaa toimintaan, harkitse MAX-R OXIMAX
-anturin käyttämistä, joka ottaa mittaukset nenän väliseinän anteriorisesta seulaluuvaltimosta, johon veri tulee kaulavaltimosta. Tämä
OXIMAX-anturi pystyy ottamaan mittauksia, kun ääreisverenkierto on
suhteellisen heikkoa.
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Vi a n m ä ä r i t y s

Yleiskatsaus
Tässä osassa annetaan yleisten N-600x-pulssioksimetrin käytössä
ilmenevien vikojen vianmääritysohjeita. Tässä osassa annetaan tietoa
näytön ohjetoiminnosta, virhekoodiviesteistä ja teknisestä tuesta.
VAROITUS: Jos epäilet jonkin mittauksen tarkkuutta, tarkista
potilaan elintoiminnot toisella menetelmällä ja varmista sitten,
että pulssioksimetri toimii oikein.

VAROITUS: Kotelon saa irrottaa vain pätevä huoltohenkilö.
Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia.
Huomio: Nestettä ei saa suihkuttaa, kaataa tai läikyttää N-600xpulssioksimetrin, sen lisävarusteiden, liittimien, kytkinten tai
kotelon aukkojen päälle.
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Näytön ohje
N-600x-pulssioksimetrin monitorissa on ohjejärjestelmä, jonka
avulla käyttäjä voi selata ja navigoida monia eri ohjeaiheita.
Näytön ohjeeseen pääsee alla annettuja vaiheita noudattamalla.

Eri ohjeaiheisiin pääseminen
Näytön ohjeessa on eri aiheita, jotka voidaan näyttää näytössä.
Noudata alla kuvattua esimerkkiä SatSeconds-ohjeesta.
1. Paina päävalikon OHJE/KONTRASTI-painiketta. Näyttöön tulee
OHJEEN PÄÄVALIKKO.
OHJEEN PÄÄVALIKKO: SÄÄDÄ , , NÄYTÄ
NÄYTÖN KONTRASTI
HÄLYTYSRAJAT
HÄLYTYKSEN VAIMENNUS/POIS MONIT. TRENDI
SYKKEEN MERKKIÄÄNI
HÄLYTYSÄÄNEN VOIMAKKUUS
(1 / 2)
NÄYTÖN TAUSTAVALO
NÄYTÄ

SEUR.

POISTU

2. Paina YLÖS- ▲ tai ALAS-painiketta ▼ ja selaa saatavana olevia
ohjeaiheita tai siirry seuraavalle sivulle (2/2) painamalla SEUR.
OHJEEN PÄÄVALIKON toinen sivu (2/2) tulee näyttöön.
OHJEEN PÄÄVALIKKO: SÄÄDÄ , , NÄYTÄ
NÄKYMÄ

VAST.TILA
SATSEC
ANTURIVIESTI
ANTURITRENDIT

NÄYTÄ
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PALAA

POISTU
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3. Paina ALAS-painiketta ▼ OHJEEN PÄÄVALIKON sivulta 2/2
ja valitse SATSECONDS ja sitten NÄKYMÄ. Näyttöön tulee
OHJE SATSECONDS.
SatSeconds -ohjeessa on kuusi peräkkäistä ohjeikkunaa.
APUA SATSEC

SatSeconds voi vähentää lievien
tai lyhytaikaisten SpO2-rajojen
ylitysten ja alitusten aktivoimien
hälytysten määrää. SpO2-rajojen...

SEUR.

PALAA

(1 / 6)

POISTU

4. Selaa valitun ohjeen ikkunoiden välillä painamalla SEURtoimintopainiketta.
APUA SATSEC
rikkomista voidaan kuvata
suhteellisesti (prosentteina kaikista
SpO2-rajojen ulkopuolella olevista
arvoista) ja aikamääritteisesti...
SEUR.

PALAA

(2 / 6)

POISTU

5. Paina SEUR.
APUA SATSEC
(kuinka monta sekuntia SpO2-arvo
pysyy rajan ulkopuolella) Tätä
tuotetta kutsutaan SatSecondsiksi.
SatSeconds-raja asettaa...
SEUR.
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(3 / 6)

POISTU
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6. Paina SEUR.
APUA SATSEC
SatSecondsille vähimmäisarvon
ennen kuin hälytys raportoidaan.
Esimerkki: Jos SpO2-hälytyksen
alaraja on 80 ja mitattu SpO2-arvo...
SEUR.

PALAA

(4 / 6)

POISTU

7. Paina SEUR.
APUA SATSEC
on 82, SatSeconds-arvo on
2 yhden sekunnin kuluttua,
4 kahden sekunnin kuluttua, jne. Jos
SatSeconds- rajaksi asetetaan 10, ...
SEUR.

PALAA

(5 / 6)

POISTU

8. Paina SEUR.
APUA SATSEC
hälytys raportoidaan 5 sekunnin
kuluttua. SatSeconds-rajan
säätäminen:
Paina RAJAT:
SEUR.

PALAA

(6 / 6)

POISTU

9. Palaa edelliseen ikkunaan painamalla PALAA. Jatka PALAApainikkeen painamista kunnes tulet OHJEEN PÄÄVALIKKOON.
10. Palaa monitorin päävalikkoon painamalla POISTU.
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Yhden aiheen näyttäminen
Näytön ohjeesta pääsee yhteen aiheeseen painamalla OHJE/
KONTRASTI-painiketta monitorin alavalikossa.
Noudata alla kuvattua esimerkkiä SatSeconds-ohjeesta.
1. Paina monitorin päävalikosta RAJAT ja sitten VALIT ja korosta
SAT-S (SatSeconds).
2. Paina OHJE/KONTRASTI-painiketta. Näyttöön tulee OHJE
RAJAT.
APUA RAJAT: SÄÄDÄ
Voit valita raja-arvon ja muuttaa
tai ottaa käyttöön VASTAS- tai
AIK.-rajat painamalla VALIT.
NÄYTÄ

PALAA

, , NÄYTÄ

(1 / 1)

POISTU

3. Valitse saatavana oleva ohjeaihe (VALIT, VASTAS ja AIK)
painamalla YLÖS- ▲ tai ALAS-painiketta ▼. Tässä esimerkissä
valitaan VALIT.
4. Paina NÄKYMÄ. Näyttöön tulee OHJE RAJAT PAINA.
APUA RAJAT VALIT
Valitse muutettava raja painamalla VALIT.
Aseta haluttu raja-arvo painamalla
tai
.

PALAA

N-600x käyttöopas

(1 / 1)

POISTU
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5. Paina PALAA.
6. Paina ALAS-painiketta▼ ja valitse VASTAS ja sitten
NÄKYMÄ. Näyttöön tulee OHJE VASTASYNTYNEIDEN
RAJA-ARVOT.
APUA RAJAT VASTAS
Ota vastasyntyneiden rajat käyttöön
painamalla VASTAS . VASTAS tulee
valikkoriville. Vastasyntyneiden rajat
ovat näytössä ja niitä voidaan muuttaa.

PALAA

(1 / 1)

POISTU

7. Paina PALAA.
8. Paina ALAS-painiketta▼ ja valitse AIK ja sitten NÄKYMÄ.
Näyttöön tulee OHJE AIKUISTEN RAJA-ARVOT.
APUA RAJAT AIK.
Ota aikuisten rajat käyttöön painamalla
AIK. VASTAS poistuu valikkoriviltä.
Aikuisten rajat ovat näytössä ja niitä
voidaan muuttaa.
PALAA

(1 / 1)

POISTU

9. Palaa RAJAT-näyttöön painamalla POISTU.
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Vikakoodit
Kun N-600x-pulssioksimetri tunnistaa vikatilanteen, sen näyttöön voi
tulla ”EEE”, jota seuraa vikakoodi.

RAJAT TRENDI

ASETUS

VALO

Huomautus: Vikakoodissa ”XXX” on enintään kolme numeroa.
Kun näyttöön tulee vikakoodi (muut kuin Taulukko 12 luetteloidut),
kytke instrumentti pois päältä ja takaisin päälle. Jos vikakoodi tulee
uudelleen näyttöön, merkitse se muistiin ja ilmoita huoltohenkilölle.
Taulukko12 luetteloi vikakoodit ja mahdolliset syyt. Kun näin
tapahtuu, yksikkö lopettaa tarkkailun, poistaa kaikki tiedot näytöstä
ja näyttää viestin ”EEE XXX” sekä antaa alhaisen tason hälytyksen.
Virran kytkeminen pois ja takaisin päälle poistaa nämä virheet.

N-600x käyttöopas
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Vianmääritys
Taulukko 12: Vikakoodit
Vikakoodi

Vikaviesti

Toimenpide

80

OLETUSARVOJA EI
LÖYDY

Nykyiset käynnistyksen oletusasetukset on menetetty ja tehdasoletusasetukset on palautettu. Pätevä huoltohenkilö
voi palauttaa halutut käynnistyksen
oletusasetukset N-600x-pulssioksimetrin huolto-oppaan ohjeiden mukaisesti.

81

ASETUKSIA
EI LÖYDY

Nykyiset asetukset (esimerkiksi hälytysrajat, hälytyksen ja sykkeen merkkiäänen voimakkuudet, hälytyksen
vaimennuksen kesto) on menetetty ja
käynnistyksen oletusasetukset on
palautettu.- Kytke monitori pois päältä
ja uudelleen päälle. Jos käynnistyksen
oletusasetuksista poikkeavat asetukset
ovat tarpeen, kytke monitori pois
päältä ja uudelleen päälle ja ohjelmoi
halutut asetukset uudelleen.

82

KELLON
ASETUKSIA
EI LÖYDY

Päivämäärä- ja aika-asetukset on
menetetty. Ohjelmoi päivämäärä ja
aika uudelleen.
Lataa tai vaihda akku.

515, 518,
534, 535,
569
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Ohjelma puuttuu tai on viallinen.
Ilmoita asiasta pätevälle
huoltohenkilölle.
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Taulukko 12: Vikakoodit (jatkuu)
Vikakoodi

Vikaviesti

Toimenpide

529, 729

AKKU
VÄHISSÄ

Akku on tyhjentynyt vaarallisen
alhaiselle tasolle. Monitori sammuu
10 sekunnin kuluttua.
Varmista, että takapaneelissa oleva
syöttöjännitteen valitsinkytkin on
asetettu oikeaan asentoon.
Yhdistä monitori verkkovirtaan ja
käynnistä uudelleen. Varoitusviesti
tulee näyttöön ja laite antaa alhaisen
tason hälytyksen. Nämä on
hyväksyttävä (painamalla hälytyksen
vaimennuspainiketta kaksi kertaa)
ennen kuin monitoria voidaan käyttää
potilaan tarkkailuun.

575

TRENDIT
MENETETTY

Monitorin trendit ovat virheellisiä ja ne
poistetaan.
Sammuta monitori ja käynnistä
uudestaan.

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

VIRTALÄHDEVIKA

717, 718

AKKUVIKA

Monitorin virtalähde on tunnistanut
vian. Monitori sammuu 10 sekunnin
kuluttua.
Varmista, että monitoria käytetään
määritetyissä ympäristöolosuhteissa.
Ilmoita asiasta pätevälle
huoltohenkilölle.
Monitori on tunnistanut akun avoimen
virtapiirin tai oikosulun. Monitori
sammuu 10 sekunnin kuluttua.
Akku on vaihdettava. Ilmoita asiasta
pätevälle huoltohenkilölle.

725-728,
730

VAIHDA AKKU

Akku ei lataa kunnolla. Monitori
sammuu 10 sekunnin kuluttua.
Akku on vaihdettava. Ilmoita asiasta
pätevälle huoltohenkilölle.

N-600x käyttöopas
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Kehotukset ja vikaviestit
Kehotus-/vikaviestit näkyvät valikkoalueella. Kehotusviestit antavat
käyttäjälle toimintaohjeita ja vikaviestit tietoa.Kahdessa alla olevassa
kuvassa on esimerkkejä kehotus- ja vikaviesteistä.

TALL. OLETUKS.?

KYLLÄ

EI

ANTURI IRTI
Taulukko 13 esittää N-600x-pulssioksimetrin kehotus/vikaviestit.
Aikakatko on enimmäisaika, jonka viesti näkyy näytössä. Jos aikakatkona on None (ei mitään), viesti näkyy näytössä, kunnes olosuhde
korjataan tai sulkemistapahtuma tapahtuu. Jotkut viestit sulkeutuvat,
kun HÄLYTYS- ja/tai HÄLYTYKSENVAIMENNUS-painikkeita
painetaan. Viestit on priorisoitu niin, että korkean tason viestit tallentuvat alhaisen tason viestien päälle. Yhtä tärkeät viestit näkyvät niiden esiintymisjärjestyksessä. Kun viestejä on useita, alhaisemman
tason viestit näkyvät, kun tasoltaan tärkeimpien viestien ilmoittamat
tilanteet on korjattu. Korkein viestitaso on 1 ja alhaisin on 3.
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Neuvoa antavat viestit tulevat keskitettynä näytön keskelle.
Kehotukset ovat viestejä, joihin täytyy vastata (kyllä tai ei) ja ne
näkyvät vasemmassa reunassa.
Taulukko 13: Kehotus-/vikaviestit
Viesti

KELLON
ASETUKSIA
EI LÖYDY

Aikakatkaisu
(sekuntia)

Poistuu
hälytyksestä

Poistuu hälytyksen vaiNäytössä
mennuksesta

Ei mitään

Ei

Ei

Ratkaisu

Jos N-600xpulssioksimetri tunnistaa, että tosiaikainen kello on
pysähtynyt ja sekä
verkkovirta että
akkuvirta on
menetetty.

Kun monitorin
virta on kytketty
pois päältä ja
takaisin päälle.
Lataa tai vaihda
akku.

ANTURIS.
TIETOA

5

Ei

Kyllä

Kun monitoriin on
kiinnitetty tietoja
sisältävä anturi.

Aikakatkaisu,
anturi irti tai
HÄLYTYKSENVAIMENNUSpainikkeen
painaminen, mikä
tapahtuu ensin.

TIETOTYYPPI
SPO2+BPM

5

Ei

Kyllä

Kun anturi, jossa ei
ole tapahtumia,
kiinnitetään monitoriin, jossa tapahtumatietotyypiksi
on asetettu
SPO2+BPM.

Aikakatkaisu,
anturi irti tai
HÄLYTYKSENVAIMENNUSpainikkeen
painaminen, mikä
tapahtuu ensin.

TIEDOT:
SPO2

5

Ei

Kyllä

Kun anturi, jossa ei
ole tapahtumia,
kiinnitetään monitoriin, jossa tapahtumatietotyypiksi on
asetettu SPO2.

Aikakatkaisu,
anturi irti tai
HÄLYTYKSENVAIMENNUSpainikkeen
painaminen, mikä
tapahtuu ensin.
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Taulukko 13: Kehotus-/vikaviestit (jatkuu)
Aikakatkaisu
(sekuntia)

Poistuu
hälytyksestä

Poistuu hälytyksen vaiNäytössä
mennuksesta

OLETUSARVOJA EI
LÖYDY

Ei mitään

Ei

Ei

Jos N-600xpulssioksimetri
havaitsee, että käynnistyksenaikaiset
asetukset on
menetetty.

POISTETAANKO
TRENDIT?

10

Kyllä

Kyllä

Kun käyttäjä yrittää Kehotukseen
poistaa trenditietoja vastaamisen
jälkeen.
muistista painamalla POISTAtoimintopainiketta.

AKKU
VÄHISSÄ

Ei mitään

Ei

Kyllä1

Kun monitori toimii akkuvirralla ja
akun lataus on
alhainen.

Viesti

Ratkaisu

Kun monitorin
virta on kytketty
pois päältä ja
takaisin päälle.

Kun monitori kytketään vaihtovirtaan tai kun akun
alhainen varaus
tiedostetaan painamalla HÄLYTYKSENVAIMENNUS
-painiketta.

1 HÄLYTYKSENVAIMENNUS-painikkeen painaminen vaimentaa merkkiäänen ja toinen painallus poistaa viestin.

LUETAAN
Ei mitään
TRENDEJÄ ...

Kyllä

Kyllä

Kun N-600x-pulssioksimetri tarvitsee yli 4–6 sekuntia
trenditietojen hakemiseen muistista.

Kun anturin tiedot
on siirretty kokonaan tai ABORT
(keskeytä) on
valittu.

SENSOR DIS- Ei mitään
CONNECTED
(anturi
irronnut)

Ei

Kyllä (1)

Kun anturi on
irronnut
monitorista.

Kun anturi on kiinnitetty uudelleen
tai kun anturin
irtoaminen on tiedostettu painamalla
HÄLYTYKSENVAIMENNUSpainiketta.

ANTURIMALLI

Ei

Ei

Ensimmäinen näyt- Aikakatkaisutöön tuleva viesti,
kun anturi irtoaa
monitorista.
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Pääasiallisen kaiuttimen toimintahäiriö
N-600x-pulssioksimetri tunnistaa pääkaiuttimen toimintahäiriön
ja antaa korkean, hitaasti sykkivän merkkiäänen. Pääkaiuttimen
toimintahäiriöstä ilmoittava vikaviesti näytetään alla olevassa
kuvassa.

100

PÄÄKAIUTINVIKA:
ILMOITA HUOLLOLLE

250

APUA

1. Jatka painamalla OHJE-painiketta. Näyttöön tulee seuraava
viesti.
OHJE KAIUTINVIKA
Huomautus: Jos monitori
sammutetaan, sitä ei voi
käynnistää uudestaan.

PALAA

100
250

2. Näytä kaiutinvikaviesti uudestaan painamalla PALAA.
Viestiä ei voi poistaa.
3. Vaimenna hitaasti sykkivä merkkiääni painamalla
HÄLYTYKSENVAIMENNUS-painiketta.

N-600x käyttöopas
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Huomautus: Kun monitori on vaimennettu, N-600x-pulssioksimetri
antaa merkkiäänen kolmen minuutin välein muistutuksena
pääkaiuttimen toimintahäiriöstä. N-600x-pulssioksimetri antaa myös
merkkiäänen ilmoittaakseen alhaisesta, keskitason tai erittäin
tärkeästä hälytyksestä tänä aikana. Jos N-600x-pulssioksimetrin
monitori, joka ilmoittaa pääkaiuttimen toimintahäiriöstä,
sammutetaan, sitä ei voi käynnistää uudestaan.
VAROITUS: Jos N-600x-pulssioksimetri ilmoittaa pääkaiuttimen
toimintahäiriöstä, monitoria saa käyttää vain niin kauan kuin
tarpeellista potilaan turvallisuuden varmistamiseksi. Ota yhteys
pätevään huoltohenkilöön, paikalliseen Nellcorin edustajaan tai
Nellcorin tekniseen tukeen.
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Ohje ja tuki
Jos N-600x-pulssioksimetrin käytön aikana ilmenee ongelmia, joita
käyttäjä ei pysty korjaamaan, ota yhteys pätevään huoltohenkilöön tai
paikalliseen Nellcorin edustajaan. N-600x-pulssioksimetrin huoltooppaassa, joka on tarkoitettu pätevän huoltohenkilöstön käyttöön, on
lisää vianmääritystietoja.
N-600x-pulssioksimetrin huolto-opas on saatavana Internetissä
osoitteesta:
www.covidien.com/rms
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Seuraavassa luetellaan mahdollisia vikoja ja korjausehdotuksia.
Taulukko 14: Yleisiä ongelmia ja ratkaisuja
Ongelma
Monitori ei käynnisty, kun
painan VIRTA/VALMIUSpainiketta.

Yksi tai useampia kenttiä tai
kuvakkeita ei syty käynnistyksenaikaisen itsetestauksen
aikana.
Monitori käyttää akkuvirtaa,
vaikka se on kytketty
verkkovirtaan.
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Ratkaisu
•

Varmista, että syöttöjännitteen valintakytkin on
asetettu oikeaan asentoon.

•

Sulake voi olla palanut. Pyydä huoltohenkilöä
tarkistamaan sulake ja vaihtamaan se tarvittaessa.

•

Jos monitoria käytetään akkuvirralla, akku voi olla
pois paikaltaan tai tyhjä. Jos akku on tyhjä, ohjeet
akun lataamiseen ovat osassa Pulssioksimetrin
käyttäminen akkuteholla sivulla 27. Jos akku ei
lataudu, pyydä huoltohenkilöä vaihtamaan akku.

Älä käytä N-600x-pulssioksimetria, vaan ota yhteys pätevään
huoltohenkilöön tai paikalliseen Nellcorin edustajaan.

•

Varmista, että syöttöjännitteen valintakytkin on
asetettu oikeaan asentoon.

•

Varmista, että virtajohto on yhdistetty oikein
N-600x-pulssioksimetriin.

•

Tarkista saavatko muut samaan virtapiiriin
kytketyt laitteet virtaa.

N-600x käyttöopas
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Taulukko 14: Yleisiä ongelmia ja ratkaisuja (jatkuu)
Ongelma
Sykkeen hakukuvake palaa yli
10 sekunnin ajan (ennen kuin
mittauksia on tehty).

N-600x käyttöopas

Ratkaisu
•

Määritä OXIMAX-anturin käyttöohjeiden avulla,
onko käytössä oikea OXIMAX-anturi ja käytetäänkö
sitä oikein. Tarkista OXIMAX-anturin ja pulssioksimetrikaapelin kytkennät. Tarkista OXIMAX-anturin
liitännät toisella potilaalla ja/tai vaihda OXIMAXanturi tai pulssioksimetrikaapeli.

•

Verenkierto voi olla liian alhaista eikä N-600xpulssioksimetri pysty tunnistamaan sykettä.
Potilas on tutkittava. Testaa laite jollakin toisella
henkilöllä. Vaihda OXIMAX-anturin paikkaa.
Kokeile toisentyyppistä OXIMAX-anturia.

•

Sähkömagneettinen häiriö voi estää N-600xpulssioksimetria tunnistamasta sykettä. Pidä
potilas paikallaan, jos mahdollista. Varmista, että
OXIMAX-anturi on kiinnitetty oikein ja vaihda
tarvittaessa. Muuta OXIMAX-anturin
kiinnitysaluetta. Liiallinen ympäristön liike tai
sähkömagneettinen häiriö voi estää N-600xpulssioksimetria jäljittämästä signaalia. Poista
häiriön syy ja/tai yritä vakauttaa hoitoympäristö.

•

Käytä OXIMAX-anturityyppiä, joka kestää
enemmän potilaan liikehdintää, esimerkiksi
tarrallista OXIMAX-anturia.

•

OXIMAX-anturi voi olla liian tiukalla, ympäristö
voi olla liian valoisa tai OXIMAX-anturi voi olla
raajassa, jossa on verenpainemansetti,
valtimokatetri tai suonensisäinen letku. Sijoita
OXIMAX-anturi uuteen paikkaan tarpeen mukaan.
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Taulukko 14: Yleisiä ongelmia ja ratkaisuja (jatkuu)
Ongelma
Sykkeen hakukuvake syttyy
onnistuneesti suoritetun
mittauksen jälkeen.
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Ratkaisu
•

Tarkista potilaan tila.

•

Verenkierto voi olla liian heikkoa eikä monitori
pysty tunnistamaan sykettä. Anturin toiminta on
testettava toisella potilaalla. Muuta OXIMAXanturin kiinnityskohtaa ja/tai kokeile
muuntyyppistä OXIMAX-anturia.

•

Sähkömagneettinen häiriö voi estää N-600xpulssioksimetria tunnistamasta sykettä. Varmista,
että OXIMAX-anturi on kiinnitetty oikein ja vaihda
tarvittaessa. Muuta OXIMAX-anturin
kiinnitysaluetta. Käytä sellaista OXIMAXanturityyppiä, joka sietää enemmän potilaan
liikettä, esimerkiksi OXIMAX-teippianturia.
Liiallinen ympäristön liike tai sähkömagneettinen
häiriö voi estää N-600x-pulssioksimetria
jäljittämästä signaalia. Poista häiriön syy ja/tai
yritä vakauttaa hoitoympäristö.

•

OXIMAX-anturi voi olla liian tiukalla, ympäristö
voi olla liian valoisa tai OXIMAX-anturi voi olla
raajassa, jossa on verenpainemansetti,
valtimokatetri tai suonensisäinen letku. Sijoita
OXIMAX-anturi uuteen paikkaan tarpeen mukaan.

N-600x käyttöopas

Vianmääritys
Taulukko 14: Yleisiä ongelmia ja ratkaisuja (jatkuu)
Ongelma
Vikakoodi: ”EEE XXX”, jota
seuraa numero, tulee näyttöön.

Ratkaisu
•

Paina VIRTA/VALMIUS-painiketta ja anna
monitorin sammua kokonaan. Paina sitten
painiketta uudestaan ja käynnistä monitori
uudestaan.
Jos vikaviesti ei poistu, merkitse numero muistiin
ja ilmoita se pätevälle huoltohenkilölle tai
paikalliselle Nellcorin edustajalle.

•

Näyttöön tulee vikakoodi ”EEE 529 tai 729”, kun
akku on tyhjentynyt vaarallisen alhaiselle tasolle.
Varmista, että takapaneelissa oleva syöttöjännitteen valitsinkytkin on asetettu oikeaan asentoon.

•

Paina VIRTA/VALMIUS-painiketta ja anna
monitorin sammua kokonaan. Anna akun latautua
noin 10 minuuttia ja käynnistä laite uudestaan.
Jos vikakoodi näkyy edelleen, sammuta laite ja
anna sen latautua edelleen. Jos monitoria on
ladattu 30 minuutin ajan ja vikakoodi ei poistu,
ilmoita asiasta pätevälle huoltohenkilölle tai
paikalliselle Nellcorin edustajalle.

N-600x käyttöopas
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Sähkömagneettinen häiriö (EMI)
Huomio: Tämä laite on testattu ja sen on todettu olevan IEC
60601-1-1-2 (toinen painos) ja EN60601-1-2 -standardeissa sekä
lääketieteellisten laitteiden direktiivissä 93/42/EEC lääketieteellisille laitteille asettettujen rajoitusten mukainen. Näiden rajojen
tarkoituksena on tarjota kohtuullinen suoja haitallista häiriötä
vastaan normaaleissa lääketieteellisissä asennustilanteissa.
Radiotaajuudella lähettävät laitteet ja muut sähkökohinaa aiheuttavat
lähteet (esimerkiksi sähkökirurgiset laitteet, matkapuhelimet, kaksisuuntaiset kannettavat radiot, sähkölaitteet ja HD-televisio) ovat
yleistyneet nopeasti terveydenhoitoympäristöissä. Tämän vuoksi on
mahdollista, että tällaisen häiriön korkea taso, joka johtuu lähteen
läheisyydestä tai voimakkuudesta, voi haitata tämän laitteen toimintaa.
N-600x-pulssioksimetri on tarkoitettu käytettäväksi ympäristöissä,
joissa sähkömagneettinen häiriö voi haitata sykesignaalin
tunnistamista. Tällaisen häiriön aikana mittaukset voivat vaikuttaa
virheellisiltä tai monitori voi vaikuttaa toimivan väärin.
Häiriö voi ilmetä epäsäännöllisinä arvoina, toiminnan keskeytymisenä tai muuna virheellisenä toimintana. Jos tällaista esiintyy, käyttöpaikka täytyy tarkistaa häiriön lähteen määrittämiseksi ja seuraavat
toimenpiteet on suoritettava häiriölähteen eliminoimiseksi:
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•

Pulssioksimetrin läheisyydessä olevat laitteet on
sammutettava ja käynnistettävä uudestaan häiriötä
aiheuttavan laitteen eristämiseksi.

•

Häiriötä aiheuttavan laitteen suuntaa tai paikkaa on
muutettava.

•

Häiriötä aiheuttava laite ja pulssioksimetri on siirrettävä
etäämmälle toisistaan.
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Vianmääritys

N-600x-pulssioksimetri tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jos laitetta ei asenneta ja käytetä näiden ohjeiden mukaan,
se voi aiheuttaa haitallista häiriötä muille lähiympäristön laitteille.
Apua tarvittaessa on käännyttävä Nellcorin tukipalvelun (maksuton
numero Yhdysvalloissa 1.800.635.5267) tai paikallisen Nellcorin
edustajan puoleen.

Tekninen tuki
Teknisiä tietoja ja teknistä tukea on saatavana ottamalla yhteyttä
Nellcorin teknisen tukeen (maksuton numero Yhdysvalloissa
1.800.635.5267) tai paikalliseen Nellcorin edustajaan, joilta voi myös
tilata osia tai N-600x-pulssioksimetrin huolto-oppaan.
N-600x-pulssioksimetrin huolto-opas sisältää lohkokaavioita
ja osaluettelon, joita pätevä henkilökunta tarvitsee pulssioksimetria
huollettaessa.
Nellcorin tekninen tuki (Yhdysvalloissa 1.800.635.5267) tai
paikallinen Nellcorin edustaja voi pyytää N-600x-pulssioksimetrin
ohjelmaversion numeroa.
Ohjelmaversio näkyy monitorin näytössä aina, kun monitori suorittaa
onnistuneesti käynnistyksenaikaisen itsetestauksen. Numero on
merkittävä muistiin ja se on oltava saatavilla teknistä tukea
pyydettäessä.

N-600x käyttöopas
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Monitorin palauttaminen
Nellcorin teknisestä tuesta (maksuton numero Yhdysvalloissa
1.800.635.5267) tai paikalliselta Nellcorin edustajalta saa
kuljetusohjeet sekä palautusnumeron (RGA). Ellei Nellcorin tekninen
tuki toisin neuvo, monitorin mukana ei tarvitse palauttaa OXIMAXanturia tai muita lisävarusteita. Pakkaa monitori alkuperäiseen
kuljetuslaatikkoon. Jos alkuperäinen laatikko ei ole saatavilla,
käytä sopivaa laatikkoa ja sopivia pakkausmateriaaleja laitteen
suojaamiseksi kuljetuksen aikana.
Palauta N-600x-pulssioksimetri sellaisella kuljetustavalla, josta saa
toimitustodistuksen.
N-600x-pulssioksimetrin käyttöopas ja huolto-opas on saatavana
Internetissä osoitteesta:
www.covidien.com/rms
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Kunnossapito

Kunnossapito

Yleiskatsaus
Tässä osassa annetaan yksityiskohtaiset N-600x-pulssioksimetrin
kunnossapito-, huolto- ja puhdistusohjeet. Noudata paikallisia
hallintomääräyksiä ja kierrätyssääntöjä N-600x-pulssioksimetrin ja
sen lisävarusteiden hävittämisessä ja kierrättämisessä.

Huolto
VAROITUS: Kotelon saa irrottaa vain pätevä huoltohenkilö.
Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia.
N-600x-pulssioksimetria ei tarvitse kalibroida.
Akku on vaihdettava vähintään 24 kuukauden välein. Akun vaihtamisesta on lisätietoja N-600x-pulssioksimetrin huolto-oppaassa.
Huoltoasioissa on otettava yhteys pätevään huoltohenkilöön tai
paikalliseen Nellcorin edustajaan.

Määräaikaiset turvatarkastukset
Seuraavat tarkastukset on suositeltavaa suorittaa kahden vuoden
välein.

N-600x käyttöopas

•

laitteen mahdollisten mekaanisten tai toimintavikojen
tarkistus

•

laitteen turvalliseen käyttöön liittyvien tuotetarrojen
luettavuus
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Puhdistaminen
Huomio: Nestettä ei saa suihkuttaa, kaataa tai läikyttää N-600xpulssioksimetrin, sen lisävarusteiden, liittimien, kytkinten tai
kotelon aukkojen päälle.
Noudata monitorin pinnan -puhdistamisessa ja desinfioimisessa
laitoksen menetelmiä tai:
•

N-600x-pulssioksimetrinpinta-voidaan pyyhkiä kevyesti
puhtaaksi tavalliseen hankaamattomaan pesuaineeseen
tai 70 % alkoholi-vesiliuokseen kostutetulla pehmeällä
pyyhkeellä.

•

N-600x-pulssioksimetri voidaan desinfioida 10%valkaisuaine-vesijohtovesiliuokseen kostutetulla
pehmeällä pyyhkeellä.

Ennen kuin SpO2 OXIMAX-anturia yritetään puhdistaa on luettava
OXIMAX-anturin mukana toimitetut ohjeet. Jokaisen OXIMAXanturimallin mukana toimitetaan juuri kyseistä OXIMAX-anturia
koskevat puhdistusohjeet.
OXIMAX-anturin puhdistamis- ja desinfiointimenetelmiä, jotka
annetaan kyseisen OXIMAX-anturin käyttöohjeissa, on noudatettava.
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SatSecondsin käyttäminen

SatSecondsin käyttäminen

Yleiskatsaus
Tavallisessa hälytyksen hallinnassa happisaturaation valvonnalle
asetetaan ylä- ja alahälytysrajat. Heti, kun hälytysraja ylitetään
yhdellä prosenttiyksiköllä valvonnan aikana, hälytysääni soi
välittömästi. Kun %SpO2-taso heittelehtii hälytysrajan lähettyvillä,
hälytys kuuluu aina rajan ylittyessä. Tällaiset taajaan toistuvat
hälytykset voivat olla häiritseviä.
N-600x-pulssioksimetrissa käytetään Nellcorin SatSeconds-hälytyksen
hallintatekniikkaa. SatSeconds-tekniikalla ylä- ja alahälytysrajat
asetetaan samaan tapaan kuin tavallisessa hälytyksen hallinnassa.
Kliinikko asettaa myös SatSeconds-rajan, jonka avulla voidaan
valvoa %SpO2-tasoa hälytyksen alarajan alapuolella tietyn aikaa
ennen kuin hälytysääni aktivoituu.
SatSeconds-raja valvoo aikaa, jonka %SpO2-taso voi olla
hälytysrajojen ulkopuolella ennen kuin hälytysääni aktivoituu.
Laskentamenetelmä on seuraavanlainen:
Niiden prosenttiyksiköiden määrä, joiden verran %SpO2 putoaa
hälytysrajan ulkopuolelle, kerrotaan niiden sekuntien määrällä, joiden
ajan %SpO2-taso pysyy rajan ulkopuolella. Tämä voidaan esittää
kaavana:
yksiköt x sekunnit = SatSeconds
Jossa:
Yksiköt = %SpO2-prosenttiyksiköt, jotka ovat rajan ulkopuolella
Sekunnit = sekuntien määrä, joiden ajan %SpO2 pysyy rajan
ulkopuolella.

N-600x käyttöopas
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Hälytyksen vasteaika, olettaen että SatSeconds-rajaksi on asetettu
50 ja alahälytysrajaksi on asetettu 90, kuvaillaan ja esitetään alla.
Tässä esimerkissä %SpO2-taso putoaa arvoon 88 (2 yksikköä) ja
pysyy tällä tasolla 2 sekunnin ajan (2 yksikköä x 2 sekuntia =
4 SatSeconds). Sitten %SpO2 putoaa 86:aan 3 sekunnin ajaksi ja
sitten 84:aan 6 sekunnin ajaksi. Tuloksena olevat SatSeconds ovat:
%SpO2

Sekunnit

SatSeconds

2x

2=

4

4x

3=

12

6x

6=

36

SatSeconds yhteensä =

52

SatSeconds-hälytys soisi noin 10,9 sekunnin kuluttua, koska 50:n
SatSeconds-raja olisi ylitetty. Katso nuolta (), Kuva 11.

50 sekunnin
SATSEC-hälytyspiste

SEK.

Kuva 11: Hälytysvaste SatSecondsilla
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Saturaatiotasot voivat heilahdella sen sijaan, että ne pysyisivät
vakaina useiden sekuntien ajan. %SpO2-tasot voivat usein heitellä
hälytysrajan ylä- ja alapuolella palaten hälytyksettömälle alueelle
useita kertoja.
Tällaisten heilahtelujen aikana N-600x-pulssioksimetri integroi
sekä positiivisten että negatiivisten %SpO2-yksiköiden määrän,
kunnes joko SatSeconds-raja (SatSeconds-aika-asetus) saavutetaan
tai %SpO2-taso palaa normaalille alueelle ja pysyy siellä.

SatSeconds ”turvaverkko”
SatSeconds-turvaverkko on tarkoitettu potilaille, joiden saturaatiotasoissa on taajoja poikkeamia rajan alle, mutteivät pysy rajan alla
tarpeeksi kauan, jotta SatSeconds-aika-asetus saavutettaisiin. Kun
vähintään kolme rajan ylitystä tapahtuu 60 sekunnin aikana, hälytys
aktivoituu, vaikka SatSeconds-aika-asetusta ei olisi saavutettu.

SatSeconds-näyttö
Kun N-600x-pulssioksimetrin SatSeconds-tekniikka havaitsee SpO2arvon, joka on hälytysrajan ulkopuolella, SatSeconds-kuvake (näytön
oikealla puolella, SpO2-lukeman vieressä oleva pyöreä kaavio) alkaa
täyttyä myötäpäivään. Kun SpO2-arvo on asetetun rajan sisällä,
SatSeconds-kuvake tyhjenee vastapäivään.

RAJAT

TRENDI

ASETUS

VALO

Kun kuvake on täyttynyt kokonaan, mikä tarkoittaa, että SatSecondsasetus on saavutettu, hälytysääni aktivoituu ja näytössä näkyvä %SpO2arvo vilkkuu. Kuten tavallisessa hälytyksen hallinnassa, hälytysääni voidaan vaimentaa painamalla HÄLYTYKSENVAIMENNUS-painiketta.

N-600x käyttöopas
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Tehtaan oletusasetukset

Te h t a a n o l e t u s a s e t u k s e t

Yleiskatsaus
N-600x-pulssioksimetri toimitetaan tehtaan oletusasetuksin.
Valtuutettu tekninen henkilöstö voi muuttaa oletusasetuksia
N-600x-pulssioksimetrin huolto-oppaan ohjeiden mukaan.

Vastasyntyneen oletusasetukset
Taulukko 15: Vastasyntyneen tehdasoletusasetukset
Parametri

Asetus

Tarkkailutila

Neo (vastasyntynyt)

%SpO2 -hälytyksen alaraja

85%

%SpO2 -hälytyksen yläraja

95%

Salli hälytyksen keston asettaminen pois päältä

Ei

Hälytysvaimennuksen kestoaika

60 sekuntia

Hälytyksen vaimennuksen muistutus

Käytössä

Hälytysäänen voimakkuus

7 (maksimi 10)

Taustavalon kirkkaus

8 (akkuteho)
10 (verkkovirta)

N-600x käyttöopas

Tietoportin baudinopeus

9600

Tietoportin protokolla

ASCII

Näytön kontrasti

Keskitaso

Näytön muoto

Pleth
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Tehtaan oletusasetukset
Taulukko 15: Vastasyntyneen tehdasoletusasetukset (jatkuu)
Parametri

Asetus

Kieli

Englanti

Hoitajan kutsun polariteetti

Normaalisti alhainen

Sykkeen merkkiäänen voimakkuus

4 (maksimi 10)

Sykenopeuden hälytyksen alaraja

90 sykettä/min

Sykenopeuden hälytyksen yläraja

190 sykettä/min

Tosiaikainen trendinäyttö

%SpO2

Tosiaikainen trendiasteikko

30 minuuttia

Vastetila

Normaali

SatSeconds

Pois käytöstä

SatSecondsin käyttöönotto sallittu

Kyllä

Trendinäyttö

%SpO2

Trendiasteikko

2 tuntia

Aikuisen oletusasetukset
Taulukko 16: Aikuisen tehdasoletusasetukset
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Parametri

Asetus

Tarkkailutila

Aikuinen

%SpO2 -hälytyksen alaraja

85%

%SpO2 -hälytyksen yläraja

100%

Salli hälytyksen keston asettaminen pois päältä

Ei

Hälytysvaimennuksen kestoaika

60 sekuntia

N-600x käyttöopas

Tehtaan oletusasetukset
Taulukko 16: Aikuisen tehdasoletusasetukset (jatkuu)
Parametri

Asetus

Hälytyksen vaimennuksen muistutus

Käytössä

Hälytysäänen voimakkuus

7 (maksimi 10)

Taustavalon kirkkaus

8 (akkuteho)
10 (verkkovirta)

N-600x käyttöopas

Tietoportin baudinopeus

9600

Tietoportin protokolla

ASCII

Näytön kontrasti

Keskitaso

Näytön muoto

Pleth

Kieli

Englanti

Hoitajan kutsun polariteetti

Normaalisti alhainen

Sykkeen merkkiäänen voimakkuus

5 (maksimi 6)

Sykenopeuden hälytyksen alaraja

40 sykettä/min

Sykenopeuden hälytyksen yläraja

170 sykettä/min

Tosiaikainen trendinäyttö

%SpO2

Tosiaikainen trendiasteikko

30 minuuttia

Vastetila

Normaali

SatSeconds

Pois käytöstä

SatSecondsin käyttöönotto sallittu

Kyllä

Trendinäyttö

%SpO2

Trendiasteikko

2 tuntia
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Toimintaperiaatteet

To i m i n t a p e r i a a t t e e t

Yleiskatsaus
N-600x-pulssioksimetrissa käytetään pulssioksimetriaa veren
toiminnallisen happisaturaation mittaamiseen. Pulssioksimetria toimii
siten, että OXIMAX-anturi kiinnitetään valtimosuonistoalueelle, jossa
tuntuu syke, esimerkiksi sormeen tai varpaaseen. OXIMAX-anturissa
on kaksisuuntainen valonlähteen ja valon tunnistin.
Luu, kudos, pigmentti ja laskimot absorboivat normaalisti vakiomäärän valoa tietyssä ajassa. Valtimoalue sykkii normaalisti ja absorboi
vaihtelevia määriä valoa sykähdysten aikana. Absorboidun valon
suhde muunnetaan toiminnalliseksi happisaturaatioarvoksi (SpO2).
Koska SpO2-arvon mittaus perustuu OXIMAX-anturista tulevaan
valoon, liiallinen ympäristön valo voi häiritä mittausta.
Tarkempia tietoja ympäristöolosuhteista, OXIMAX-anturin käytöstä ja
potilaan terveydentiloista annetaan kaikkialla tässä oppaassa.
Pulssioksimetria perustuu kahteen periaatteeseen: että
oksihemoglobiini ja deoksihemoglobiini absorboivat punaista ja
infrapunaista valoa eri tavalla (spektrofotometria) ja että kudoksessa
olevan valtimoveren määrä (ja veren valoabsorptio) muuttuu
sykäyksen aikana (pletysmografia). Pulssioksimetri määrittää SpO2arvon välittämällä punaista ja infrapunavaloa valtimoalueelle ja
mittaamalla valon absorption vaihtelut sykejakson aikana. OXIMAXanturin punaiset ja infrapunapienjännitevalodiodit toimivat
valonlähteinä ja valodiodi toimii valon tunnistimena.

N-600x käyttöopas
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Koska oksihemoglobiini ja deoksihemoglobiini absorboivat valoa eri
lailla, veren absorboiman punaisen ja infrapunavalon määrä on
suhteessa hemoglobiinin happisaturaatioon.
Monitori käyttää sykkivää valtimoverta valtimoveren hemoglobiinin
happisaturaation määrittämiseen. Systolen aikana uusi sykäys valtimoverta tulee valtimosuonistoon, jolloin veren määrä sekä valon
absorptio lisääntyvät. Diastolen aikana veren määrä ja valon absorptio saavuttavat alhaisimman tasonsa. Pulssioksimetri perustaa SpO2mittaukset maksimi- ja minimiabsorption väliseen eroon (systole- ja
diastolemittaus). Näin monitori keskittyy sykkivän valtimoveren
valon absorptioon ja eliminoi sykkimättömien absorptiotekijöiden
kuten kudoksen, luun ja laskimoveren vaikutukset.

Automaattinen kalibrointi
Koska hemoglobiinin valon absorptio on aallonpituudesta
riippuvaista ja koska valodiodien keskimääräinen aallonpituus
vaihtelee, oksimetrin täytyy tietää OXIMAX-anturin punaisen
valodiodin keskimääräinen aallonpituus, jotta se voi mitata SpO2arvon tarkasti.
Tarkkailun aikana laitteen ohjelmisto valitsee kertoimet, jotka ovat
oikeat kyseisen OXIMAX-anturin punaisen LED-valon aallonpituudelle. Sitten SpO2 määritetään näiden kertoimien avulla.
Lisäksi kudoksen paksuuserot tasataan OXIMAX-anturin valodiodien
valovoimaa säätämällä.
Huomautus: Tiettyjen automaattisten kalibrointitoimintojen aikana
N-600x-pulssioksimetri voi näyttää hetken ajan tasaisen viivan
pletysmografiaaltomuodossa. Tämä on normaalia eikä vaadi
käyttäjän toimia.
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Toiminnallinen vs fraktionaalinen saturaatio
Tämä pulssioksimetri mittaa toiminnallisen saturaation, eli hapettuneen hemoglobiinin ilmaistuna prosentteina hemoglobiinista, joka voi
kuljettaa happea. Se ei havaitse merkittäviä määriä dyshemoglobiinia
kuten karboksihemoglobiinia tai methemoglobiinia. Sen sijaan
hemoksimetrit, kuten IL482, raportoivat fraktionaalisen saturaation,
eli hapettuneen hemoglobiinin ilmaistuna prosentteina kaikesta mitatusta hemoglobiinista, mitatut dyshemoglobiinit mukaan lukien.
Toiminnallisten saturaatiomittausten vertaamiseksi sellaisesta laitteesta saatuihin mittauksiin, joka mittaa fraktionaalisen saturaation,
fraktionaaliset mittaukset täytyy muuntaa seuraavasti:
toiminnallinen saturaatio =

N-600x käyttöopas

fraktionaalinen saturaatio
100 - (% karboksihemoglobiini + % methemoglobiini)

× 100
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Mitattu vs laskettu saturaatio
Kun saturaatio lasketaan verikaasun osittaisesta happipaineesta
(PO2), laskettu arvo voi erota pulssioksimetrin SpO2-mittauksesta.
Näin tapahtuu yleensä, koska laskettua saturaatiota ei korjattu oikein
niiden muuttujien vaikutuksen mukaisesti, jotka muuttavat PO2-arvon
ja pH-arvon, lämpötilan, osittaisen hiilidioksidipaineen (PCO2),
2,3-DPG:n ja sikiön hemoglobiinin välistä suhdetta. Katso myös
Kuva 12.

Saturaatio (%)

pH
Lämpötila
PCO2
2,3-DPG
Vastas Hb

pH
Lämpötila
PCO2
2,3-DPG

Kuva 12: Oksihemoglobiinin dissosiaatiokäyrä
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OXIMAX-teknologia
N-600x-pulssioksimetrissa käytetään Nellcorin OXIMAX-antureita,
joissa on integroitu OXIMAX-teknologia. OXIMAX-anturit tunnistetaan
niiden tumman violetin/sinisen värisistä pistokkeista. Kaikissa
OXIMAX-antureissa on muistisiru, jossa on tietoja OXIMAX-anturista,
jota tarvitaan oksimetrin asianmukaista toimintaa varten, sekä
OXIMAX-anturin kalibrointitiedot, malli, vianmäärityskoodit ja
vikojen tunnistustiedot. Tämä ainutlaaatuinen rakenne mahdollistaa
uusien antureiden kehittämisen sekä useiden uusien ominaisuuksien
kehittämisen OXIMAX-anturiin ja N-600x-pulssioksimetriin.
Kun OXIMAX-anturi kytketään N-600x-pulssioksimetriin,
pulssioksimetri lukee ensin OXIMAX-anturin muistisirun tiedot,
suorittaa vikatarkistuksen, lataa tiedot ja aloittaa tarkkailun. Kun
pulssioksimetri lukee tietoja, näytössä näkyy OXIMAX-anturin
mallinumero. Tämä toimenpide kestää vain muutaman sekunnin.
OXIMAX-anturin mallinumero poistuu näytöstä 5 sekunnin kuluttua.
OXIMAX-teknologian sisältävissä pulssioksimetreissa (N-600xpulssioksimetri mukaan lukien) käytetään OXIMAX-anturin sisältämiä
kalibrointitietoja potilaan SpO2-arvon laskemiseen. Tarkkuustiedot
N-600x-pulssioksimetrista yhdessä eri Nellcorin OXIMAX-antureiden
kanssa ovat pulssioksimetrin mukana toimitettavassa OXIMAX-anturin
tarkkuusasteikkotaulukossa.
N-600x-pulssioksimetri käyttää OXIMAX-anturissa olevia tietoja
vianmääritysviestien räätälöimiseen kliinikolle. OXIMAX-anturissa on
koodijärjestelmä, joka kertoo pulssioksimetrille minkätyyppinen
OXIMAX-anturi on käytössä. Kun näytettävien viestien tyyppiä
päätetään, pulssioksimetri ottaa huomioon OXIMAX-anturin tyypin ja
kyseisen mallin suositellun kiinnittämispaikan potilaaseen.

N-600x käyttöopas
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Toimintatesterit ja potilassimulaattorit
Joitakin markkinoilla olevia toimintatestereitä ja
potilassimulaattoreita voidaan käyttää Nellcorin pulssioksimetrin
antureiden, johtojen ja monitoreiden asianmukaisen toiminnan
tarkistamiseen. Käytössä olevan testerimallin käyttöoppaassa on
tuotekohtaiset laitteen käyttöohjeet.
Näillä laitteilla voidaan testata pulssioksimetrin anturin, johtojen ja
monitorin asianmukainen toiminta, mutta niillä ei voida arvioida
järjestelmän SpO2-mittaustulosten tarkkuutta. SpO2-mittaustulosten
tarkkuuden arviointiin tarvitaan vähintään anturin aaltomuotojen
tunnistamisominaisuus sekä anturin ja potilaan kudoksen välisen
monimutkaisen optisen vuorovaikutuksen toisto-ominaisuus. Näitä
ominaisuuksia ei ole tällä hetkellä markkinoilla olevissa testereissä.
SpO2-mittaustulosten tarkkuutta voidaan arvioida in vivo ainoastaan
vertaamalla pulssioksimetrin lukemia SaO2-mittaustulosten arvoihin,
jotka saadaan samanaikaisesti otetusta valtimoverinäytteestä
laboratorion CO-oksimetrilla.
Useat toimintatesterit ja potilassimulaattorit on tarkoitettu
yhteensopiviksi pulssioksimetrin odotettujen kalibrointikäyrien
kanssa, ja ne voivat olla käyttökelpoisia Nellcorin monitoreiden ja/tai
antureiden kanssa. Kaikkia näitä laitteita ei voida kuitenkaan soveltaa
käyttöön Nellcorin digitaalisen OXIMAX-kalibrointijärjestelmän
kanssa. Vaikka tämä ei vaikuta simulaattorin käyttöön laitteen
toimintaa tarkistettaessa, näytön SpO2-mittausarvot voivat erota
testilaitteen asetuksista. Asianmukaisesti toimivassa monitorissa tämä
ero voidaan toistaa myöhemmissä testeissä ja eri monitorien välillä
testilaitteen toimintamääritysten mukaisesti.
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Te k n i s e t t i e d o t

Toiminta
Mittausalue
SpO2

1–100 %

Sykenopeus

20–250 lyöntiä minuutissa (bpm)

Perfuusioaste

0,03–20 %

Tarkkuus1
Saturaatio
Aikuinen2, 3

70–100 % ±2 yksikköä

Aikuisen ja vastasyntyneet
alh. sat.2, 3, 4

60–80 % ±3 yksikköä

Vastasyntynyt4, 5

70–100 % ±2 yksikköä

Huono verenkierto6

70–100 % ±2 yksikköä

Aikuinen ja vastasyntynyt
liikkeellä2, 7

70–100 % ±3 yksikköä

Syketaajuus

N-600x käyttöopas

Aikuinen ja vastasyntynyt2, 3, 4

20–250 sykettä/min ±3 yksikköä

Huono verenkierto6

20–250 sykettä/min ±3 yksikköä

Aikuinen ja vastasyntynyt
liikkeellä2, 7

20–250 sykettä/min ±5 yksikköä
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Tarkkuus1
1Saturaatiotarkkuus vaihtelee anturityypin mukaan. Katso anturitarkkuuden

ruudukko osoitteessa www.covidien.com/rms.
2

Tarkkuusmääritykset varmennettiin käyttämällä terveistä, tupakoimattomista
aikuisvapaaehtoisista otettuja mittauksia valvottujen hypoksiatutkimuksien
aikana ja kattaen määritetyt saturaatioalueet. Koehenkilöt valittiin
paikallispopulaatiosta ja ryhmä sisälsi sekä miehiä että naisia, jotka
olivat 18–50-vuotiaita ja joilla oli useita erilaisia ihopigmentaatioita.
Pulssioksimetrin SpO2-lukemia verrattiin otetuista verinäytteistä
hemoksimetrin avulla mitattuihin SaO2-arvoihin. Kaikki tarkkuudet
ilmaistaan arvolla ±1 SD. Koska pulssioksimetrilaitteiden mittaukset
jakautuvat tilastollisesti, noin kahden kolmasosan mittauksista voidaan
odottaa osuvan tälle tarkkuusalueelle (ARMS) (katso lisätietoja
anturitarkkuuden ruudukosta).

3Aikuisten

tekniset tiedot on esitetty OXIMAX MAX-A- ja MAX-Nantureille N-600x:n kanssa.

4Vastasyntyneen

tekniset tiedot on esitetty OXIMAX MAX-N -antureille
N-600x:n kanssa.

5MAX-N-anturin kliininen toimivuus on osoitettu sairaalahoidossa olleiden

vastasyntyneiden potilaiden populaatiolla. Tutkimuksen, johon
osallistui 42 potilasta ja joiden ikä vaihteli 1 päivästä 23 päivään ja
paino 750 grammasta 4 100 grammaan, havaittu SpO2 -tarkkuus oli
2,5 %. Tutkimuksen 63 havaintoa käsittivät 85–99 % SaO2-arvot.
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6

Spesifikaatio koskee N-600x-oksimetrin suorituskykyä. Koskien
tarkkuutta alhaisen verenkierron vallitessa (havaitun IR-pulssin
modulaatioamplitudi 0,03–1,5 %) varmennettiin käyttäen signaaleja,
jotka antoi potilassimulaattori. SpO2 :n ja sykkeen arvoja vaihdeltiin
seuranta-alueella erilaisissa heikon signaalin oloissa ja verrattiin
tulosignaalien tunnettuun todelliseen saturaatioon ja sykkeeseen.

7

Liikesuorituskyky varmennettiin valvotussa hypoksiaveritutkimuksessa,
jossa SaO2-vaihteluväli oli 70–98 % ja saatavuuteen perustuvien
sykearvojen väli 47–102 bpm. Koehenkilöt tekivät hierovia ja naputtavia
liikkeitä 1–2 cm amplitudilla epäsäännöllisin välein (satunnaisesti
vaihdellen), jolloin taajuuden satunnaisvaihtelu oli 1–4 Hz. Modulaation
keskiprosentti ole lepojaksoina 4,27, liikkeen aikana 6,91.
Liikesuorituskyky koko määritetyllä sykealueella varmennettiin käyttäen
potilassimulaattorista lähteviä synteettisiä signaaleja, jotka muodostivat
edustavat sydän- ja signaaliartifaktien komponentit. Soveltuvuus:
OXIMAX MAX-A-, MAX-AL-, MAX-P-, MAX-I- ja MAX-N-anturit.

N-600x käyttöopas

Tekniset tiedot

Näytön päivitysväli
1 sekunti

Sähkötiedot
Laite
Tehovaatimukset

Luokitus 108–132 VAC (nimellinen 120 VAC) tai
220–240 VAC (nimellinen 230 VAC), 20 volttia/
ampeeria IEC 60601-1 -standardin alalausekkeen
10.2.2 mukaiseksi.

Sulakkeet

Kaksi 0,5 A, 250 volttia, hidas sulake, IEC
(5 × 20 mm)

Akku
Akun teho riittää vähintään 7 tunnin käyttöön, kun akku on uusi ja täyteen
ladattu, eikä monitorissa ole hälytyksiä, sarjatietoja, analogista ulostuloa
tai hoitajan kutsun ulostuloa, eikä taustavalo ole päällä, kun SRC-MAXsimulaattoria käytetään asetuksella 200 sykettä/min, voimakas valo ja
alhainen modulaatio.
Tyyppi

Akkuhappo

Jännite

6 voltin tasavirta

Lataus

• 8 tuntia, kun N-600x on sammutettuna
• 12 tuntia, kun N-600x on päällä

Varastointi-ikä

• 4 kuukautta, uusi täyteen ladattu akku
(kun pätevä huoltohenkilö asettaa
monitorin ”säilytystilaan” N-600xpulssioksimetrin huolto-oppaassa
annettuja ohjeita noudattamalla)
• 4 kuukauden jälkeen ”varastointitilassa”
N-600x-pulssioksimetri käy 33 prosentilla annetusta akun käyttöajasta.

Seuraavien standardien
mukainen

N-600x käyttöopas

91/157/EEC
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Tekniset tiedot

OXIMAX -anturit
Aallonpituus ja teho

Nellcorin pulssioksimetrianturit sisältävät
valodiodeja, jotka lähettävät punaista valoa
noin 660 nm:n aaltopituudella ja
infrapunavaloa noin 900 nm:n aaltopituudella.
Anturin valodiodien optisen antotehon
kokonaismäärä on alle 15 mW. Tästä tiedosta
voi olla hyötyä hoitohenkilöille, esimerkiksi
fotodynaamisen hoidon yhteydessä.

Ympäristöolosuhteet
Toiminta
Lämpötila

5 – 40 ºC

Korkeus

-390–3012 m
(-390–3012 m

Ilmanpaine

70–106 kPa
(20,6–31,3 in. Hg)

Suhteellinen kosteus

15–95 % ilman tiivistymistä IEC 60601-1
standardin alalausekkeen 44.5 mukaisesti

Kuljetus ja varastointi (ei kuljetuslaatikossa)
Lämpötila

-20 – 60 ºC
(-4 – 140 ºF)

Korkeus

-390 – 5574 m
(-1 280 – 18 288 jalkaa)

Ilmanpaine

50 kPa – 106 kPa
(14,7–31,3 in. Hg)

Suhteellinen kosteus
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15–95 % ei-tiivistyvä

N-600x käyttöopas

Tekniset tiedot
Kuljetus ja varastointi (kuljetuslaatikossa)
Lämpötila

-20 – 70 ºC
(-4 – 158 ºF)

Korkeus

-390 – 5574 m
(-1 280 – 18 288 jalkaa)

Ilmanpaine

50 kPa – 106 kPa
(14,7–31,3 in. Hg)

Suhteellinen kosteus

15–95 % ei-tiivistyvä

OXIMAX-anturin tehonhäviö
Anturi

N-600x käyttöopas

Häviö

OXIMAX MAX-N

52,5 mW

OXIMAX MAX-I

52,5 mW

OXIMAX MAX-P

52,5 mW

OXIMAX MAX-A

52,5 mW

OXIMAX MAX-AL

52,5 mW

OXIMAX MAX-R

52,5 mW

OXIMAX Oxiband OXI-A/N

52,5 mW

OXIMAX Oxiband OXI-P/I

52,5 mW

OXIMAX Durasensor DS-100A

52,5 mW

OXIMAX OxiCliq P

52,5 mW

OXIMAX OxiCliq N

52,5 mW

OXIMAX OxiCliq I

52,5 mW

OXIMAX OxiCliq A

52,5 mW

OXIMAX Dura-Y D-YS

52,5 mW

OXIMAX MAX-FAST

52,5 mW
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Tekniset tiedot

Fyysiset ominaisuudet
Paino

2,6 kg (5,8 lbs)

Mitat

8,4 × 26,4 × 17,3 cm

Yhteensopivuus
Nimike

Seuraavien standardien mukainen

Laiteluokitus

Turvallisuusstandardit: IEC 60601-1
(sama kuin EN60601-1), CSA 601.1,
UL 60601-1, EN865,
EN/IEC 60601-1-2 (toinen painos)

Suojaustyyppi

Luokka I (verkkovirta)
Sisäinen virtalähde (akkuvirralla)

Suojausaste

BF-tyyppi - Sovellusosa

Käyttömuoto

Jatkuva

N600x-pulssioksimetri on
nestesuojattu

EN 60601-1, osio 44.6, luokka IPX1
Tippuvesisuojattu laite

Turvallisuusaste palavien anes- UL 60601-1, alalauseke 5.5, ei sopiva
tesia-aineiden läheisyydessä
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Anturin etiketti, joka osoittaa
BF-tyypin sovellusosaa

IEC 60601-1, D-liitteen D-taulukon
symboli 2

N-600x-pulssioksimetrin
ulkopuoliset merkinnät

IEC 60601-1, osiot 6.1, 6.3 ja 6.4: EN
865, lauseke 6

Etupaneeli ja kotelon
merkinnät

IEC 60878, EN 980, ISO 7000,
EN 60417-1, EN 60417-2

N-600x-pulssioksimetrin
näppäinvälit

ISO 7250

Valmistusvuosisymboli

EN 980

N-600x käyttöopas

Tekniset tiedot
Nimike

Seuraavien standardien mukainen

Toiminta tärinän aikana

IEC 60068-2-6 ja IEC 60068-2-34

Toiminta laitteeseen
kohdistuvien iskujen aikana

IEC 60068-2-27/100 g

Sähkömagneettinen
yhteensopivuus

IEC 60601-1, osio 36
IEC/EN 60601-1-2 (toinen painos)

Säteily- ja sähkönjohtamispäästöt

EN 55011, ryhmä 1, B-luokka

Toiminta, kun sähköverkkojän- FDA-tarkistajan opas
nitteessä on vaihteluja
Magneettikentän herkkyys

RS 101 MIL-STD-461E:ssä

Valmistajan ilmoitus
VAROITUS: Muiden kuin määritettyjen lisävarusteiden, antureiden ja kaapeleiden käyttäminen voi aiheuttaa lisääntynyttä
säteilyä ja/tai heikentää N-600x-pulssioksimetrin kestävyyttä.
Taulukko 17: Sähkömagneettinen säteily
N-600x-pulssioksimetri sopii käytettäväksi määritetyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan ja/tai N-600x-pulssioksimetrin käyttäjän
täytyy varmistaa, että laitetta käytetään seuraavassa kuvatun mukaisessa
sähkömagneettisessa ympäristössä:
Säteilytesti

Säännöstenmukaisuus

Radiotaajuussäteily

Ryhmä 1

CISPR 11

N-600x käyttöopas

Sähkömagneettista
ympäristöä koskevat
vaatimukset
N-600x-pulssioksimetri
käyttää radiotaajuusenergiaa
ainoastaan sisäiseen
toimintaan.
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Tekniset tiedot
Taulukko 17: Sähkömagneettinen säteily (jatkuu)
N-600x-pulssioksimetri sopii käytettäväksi määritetyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan ja/tai N-600x-pulssioksimetrin käyttäjän
täytyy varmistaa, että laitetta käytetään seuraavassa kuvatun mukaisessa
sähkömagneettisessa ympäristössä:
Säteilytesti

Säännöstenmukaisuus

Radiotaajuussäteily

Luokka B

CISPR 11
Harmoninen säteily
IEC 61000-3-2
Jännitteen vaihtelut/
värinäsäteily

Sähkömagneettista
ympäristöä koskevat
vaatimukset
N-600x-pulssioksimetri
sopii käytettäväksi kaikissa
laitoksissa.

Säännöstenmukainen
Säännöstenmukainen

IEC 61000-3-3
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Taulukko 18: Sähkömagneettinen häiriönsieto
N-600x-pulssioksimetri sopii käytettäväksi määritetyssä
sähkömagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan ja/tai N-600xpulssioksimetrin käyttäjän täytyy varmistaa, että laitetta käytetään
seuraavassa kuvatun mukaisessa sähkömagneettisessa ympäristössä.

Häiriönsietotesti

IEC 60601-1-2
testitaso

Säännöstenmukaisuustaso

Sähköstaattinen
purkaus (ESD)

±6 kV kosketus

±6 kV kosketus

IEC 61000-4-2

±8 kV ilma

±8 kV ilma

Sähköinen
nopea transientti/purkaus

±2 kV
verkkovirta

±2 kV
verkkovirta

IEC 61000-4-4

±1 kV otto/
antoteho

±1 kV otto/
antoteho

Ylijänniteaalto

±1 kV differentiaalimuoto

±1 kV differentiaalimuoto

IEC 61000-4-5 ±2 kV yhteissignaali

±2 kV
yhteissignaali

Sähkömagneettista
ympäristöä
koskevat
vaatimukset
Lattian on oltava
puuta, sementtiä
tai keramiikkalaattaa.
Jos lattian pinta
on synteettistä
materiaalia,
suhteellisen
kosteuden on
oltava vähintään
30 %.
Verkkovirran on
oltava tavallista
kaupallista ja/tai
sairaalaympäristöl
aatua.
Verkkovirran on
oltava tavallista
kaupallista ja/tai
sairaalaympäristöl
aatua.

Huomautus: UT on verkkovirtajännite ennen testitasoa.

N-600x käyttöopas
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Tekniset tiedot
Taulukko 18: Sähkömagneettinen häiriönsieto (jatkuu)
N-600x-pulssioksimetri sopii käytettäväksi määritetyssä
sähkömagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan ja/tai N-600xpulssioksimetrin käyttäjän täytyy varmistaa, että laitetta käytetään
seuraavassa kuvatun mukaisessa sähkömagneettisessa ympäristössä.

Häiriönsietotesti

IEC 60601-1-2
testitaso

Jännitteenpudot
<5 % UT
ukset, lyhyet
keskeytykset
(>95 % pudotus –
ja verkkovirran UT) 0,5 jaksolla
jännitteen
vaihtelut
40 % UT

IEC
61000-4-11

(60 % pudotus –
UT) 5 jaksolla

70 % UT
(30 % pudotus –
UT) 25 jaksolla

<5 % UT
(95 % pudotus –
UT) 5 sekunnissa

Säännöstenmukaisuustaso

Sähkömagneettista
ympäristöä
koskevat
vaatimukset

<5 % UT

Verkkovirran on
oltava tavallista
kaupallista ja/tai
(>95 % pudotus –
sairaalaympäristöl
UT) 0,5 jaksolla
aatua. Jos N-600xpulssioksimetrin
40 % UT
käyttäjä tarvitsee
jatkuvaa
(60 % pudotus –
toimintakykyä virUT) 5 jaksolla
takatkosten aikana,
suosittelemme, että
70 % UT
N-600x-pulssiok(30 % pudotus – simetriin johdetaan
virta keskeytymätUT) 25 jaksolla
tömästä virtalähteestä tai akusta.
<5 % UT
(95 % pudotus –
UT) 5 sekunnissa

Huomautus: UT on verkkovirtajännite ennen testitasoa.
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Taulukko 18: Sähkömagneettinen häiriönsieto (jatkuu)
N-600x-pulssioksimetri sopii käytettäväksi määritetyssä
sähkömagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan ja/tai N-600xpulssioksimetrin käyttäjän täytyy varmistaa, että laitetta käytetään
seuraavassa kuvatun mukaisessa sähkömagneettisessa ympäristössä.

Häiriönsietotesti

IEC 60601-1-2
testitaso

Käyttötaajuus
(50/60 Hz),
magneettikenttä

3 A/m

IEC 61000-4-8

Säännöstenmukaisuustaso
3 A/m

Sähkömagneettista
ympäristöä
koskevat
vaatimukset
N-600x-pulssioksimetri tarvitsee
ehkä siirtää
kauemmas käyttötaajuuslähteiden
magneettikentistä
tai sitä varten täytyy asentaa magneettisuoja.
Käyttötaajuuden
magneettikenttä
täytyy mitata aiotussa asennuspaikassa sen
varmistamiseksi,
että kenttä on
tarpeeksi heikko.

Huomautus: UT on verkkovirtajännite ennen testitasoa.

N-600x käyttöopas
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Tekniset tiedot
Taulukko 19: Sähkömagneettinen häiriönsieto, kannettava
radiotaajuuslaite
Kannettaville ja matkaviestintälaitteille. N-600x-pulssioksimetri sopii
käytettäväksi määritetyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan
ja/tai N-600x-pulssioksimetrin käyttäjän täytyy varmistaa, että laitetta
käytetään seuraavassa kuvatun mukaisessa sähkömagneettisessa
ympäristössä:
Häiriönsietotesti

IEC
60601-1-2
Testitaso

Säännöstenmukaisuustaso

Sähkömagneettista
ympäristöä koskevat
vaatimukset

Kannettavia ja radiotaajuudella toimivia matkaviestintälaitteita ei pidä
käyttää suositeltua erotusetäisyyttä lähempänä mitään N-600xpulssioksimetrin osaa, kaapelit mukaan lukien. Erotusetäisyys lasketaan
lähettimen taajuudelle sopivasta yhtälöstä.
Etäisyyssuositus

Huomautus: Kiinteiden lähettimien, kuten radiopuhelinten
(matkapuhelimet/langattomat) ja kannettavien radioiden
tukiasemien, amatööriradion, AM- ja FM-radiolähetysten sekä
televisiolähetysten kentän vahvuuksia ei voi ennustaa teoreettisesti
tutkimuksenomaisen tarkasti. Kiinteästä radiotaajuuslähettimestä
johtuva sähkömagneettinen kenttä on tutkittava paikan päällä. Jos
mitattu kentän vahvuus ylittää yllä mainitun sopivan radiotaajuuden
yhteensopivuustason paikassa, jossa N-600x-pulssioksimetria
käytetään, laitetta täytyy valvoa normaalin toiminnan
varmistamiseksi. Jos epänormaalia toimintaa havaitaan,
lisätoimenpiteet voivat olla tarpeen, kuten N-600x-pulssioksimetrin
uudelleen suuntaaminen tai siirtäminen.
Huomautus: Nämä ohjeet eivät välttämättä sovellu kaikkiin tilanteisiin. Sähkömagneettikentän voimistumiseen vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja ihmisten aiheuttama absorptio ja heijastus.
Häiriötä saattaa esiintyä sellaisten laitteiden lähellä, joissa on seuraava
symboli:
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Taulukko 19: Sähkömagneettinen häiriönsieto, kannettava
radiotaajuuslaite (jatkuu)
Kannettaville ja matkaviestintälaitteille. N-600x-pulssioksimetri sopii
käytettäväksi määritetyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan
ja/tai N-600x-pulssioksimetrin käyttäjän täytyy varmistaa, että laitetta
käytetään seuraavassa kuvatun mukaisessa sähkömagneettisessa
ympäristössä:
Häiriönsietotesti

IEC
60601-1-2
Testitaso

Säännöstenmukaisuustaso

Sähkömagneettista
ympäristöä koskevat
vaatimukset

Radiotaajuussäteily,
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz
800 MHz

3 V/m

etäisyys = 1,2teho

3 V/m
800 MHz
2,5 GHz

3 V/m

80 – 800 MHz
etäisyys = 2.3teho
800 MHz – 2,5 GHz

Huomautus: Kiinteiden lähettimien, kuten radiopuhelinten
(matkapuhelimet/langattomat) ja kannettavien radioiden
tukiasemien, amatööriradion, AM- ja FM-radiolähetysten sekä
televisiolähetysten kentän vahvuuksia ei voi ennustaa teoreettisesti
tutkimuksenomaisen tarkasti. Kiinteästä radiotaajuuslähettimestä
johtuva sähkömagneettinen kenttä on tutkittava paikan päällä. Jos
mitattu kentän vahvuus ylittää yllä mainitun sopivan radiotaajuuden
yhteensopivuustason paikassa, jossa N-600x-pulssioksimetria
käytetään, laitetta täytyy valvoa normaalin toiminnan
varmistamiseksi. Jos epänormaalia toimintaa havaitaan,
lisätoimenpiteet voivat olla tarpeen, kuten N-600x-pulssioksimetrin
uudelleen suuntaaminen tai siirtäminen.
Huomautus: Nämä ohjeet eivät välttämättä sovellu kaikkiin tilanteisiin. Sähkömagneettikentän voimistumiseen vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja ihmisten aiheuttama absorptio ja heijastus.
Häiriötä saattaa esiintyä sellaisten laitteiden lähellä, joissa on seuraava
symboli:

N-600x käyttöopas
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Taulukko 19: Sähkömagneettinen häiriönsieto, kannettava
radiotaajuuslaite (jatkuu)
Kannettaville ja matkaviestintälaitteille. N-600x-pulssioksimetri sopii
käytettäväksi määritetyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan
ja/tai N-600x-pulssioksimetrin käyttäjän täytyy varmistaa, että laitetta
käytetään seuraavassa kuvatun mukaisessa sähkömagneettisessa
ympäristössä:
Häiriönsietotesti

IEC
60601-1-2
Testitaso

Säännöstenmukaisuustaso

Sähkömagneettista
ympäristöä koskevat
vaatimukset

Johtunut
radiotaajuus
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz
80 MHz

3 Vrms

etäisyys = 1,2teho
150 kHz – 80 MHz

Huomautus: Kiinteiden lähettimien, kuten radiopuhelinten
(matkapuhelimet/langattomat) ja kannettavien radioiden
tukiasemien, amatööriradion, AM- ja FM-radiolähetysten sekä
televisiolähetysten kentän vahvuuksia ei voi ennustaa teoreettisesti
tutkimuksenomaisen tarkasti. Kiinteästä radiotaajuuslähettimestä
johtuva sähkömagneettinen kenttä on tutkittava paikan päällä. Jos
mitattu kentän vahvuus ylittää yllä mainitun sopivan radiotaajuuden
yhteensopivuustason paikassa, jossa N-600x-pulssioksimetria
käytetään, laitetta täytyy valvoa normaalin toiminnan
varmistamiseksi. Jos epänormaalia toimintaa havaitaan,
lisätoimenpiteet voivat olla tarpeen, kuten N-600x-pulssioksimetrin
uudelleen suuntaaminen tai siirtäminen.
Huomautus: Nämä ohjeet eivät välttämättä sovellu kaikkiin tilanteisiin. Sähkömagneettikentän voimistumiseen vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja ihmisten aiheuttama absorptio ja heijastus.
Häiriötä saattaa esiintyä sellaisten laitteiden lähellä, joissa on seuraava
symboli:
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Taulukko 20: Suositellut etäisyydet
Suositellut erotusetäisyydet kannettavien ja radiotaajuusmatkaviestintälaitteiden sekä N-600x-pulssioksimetrin välillä (IEC 60601-1-2)
Lähettimen
taajuus

150 kHz –
80 MHz

80 MHz –
800 MHz

800 MHz –
2,5 GHz

Yhtälö

d = 1,2P

d = 1,2P

d = 2,3P

Lähettimen
luokiteltu enimmäisulostuloteho watteina

Etäisyys
metreinä

Etäisyys
metreinä

Etäisyys
metreinä

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

7,3

100

12

12

23

Jos lähettimien luokiteltua enimmäisulostulotehoa ei ole lueteltu yllä,
etäisyys voidaan arvioida käyttämällä vastaavan sarakkeen yhtälöä, jossa
P on maksimiulostulo [lähettimen teholuokitus watteina (W)] lähettimen
valmistajan mukaan.
Huomautus: Nämä ohjeet eivät välttämättä sovellu kaikkiin tilanteisiin.
Sähkömagneettikentän voimistumiseen vaikuttavat rakenteiden, esineiden
ja ihmisten aiheuttama absorptio ja heijastus.

N-600x käyttöopas
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Taulukko 21: Kaapelit
Kaapelit ja OXIMAXanturit

Maksimipituus

Seuraavien standardien
mukainen

DOC-10pulssioksimetrikaapeli

3m

•

Ohjelmiston
latauskaapeli,
RS-232-sarja,
15 – 9 nastainen D

3m

Radiotaajuussäteily,
CISPR 11,
B-luokka/ryhmä 1

•

Harmoninen säteily,
IEC 61000-3-2

Liitteetön kaapeli,
RS-232/analoginen,
15 nastainen D

1m

•

Jännitteen vaihtelut/
värinäsäteily,
IEC 61000-3-3

Oxinet-langoitettu
kaapeli

3m

•

Tulostinkaapeli,
RS-232,
15 – 9 nasta D

1m

Sähköstaattinen purkaus
(ESD),
IEC 61000-4-2

•

Sähköinen nopea
61000-4-4

Philips-liitäntäkaapeli

1m

•

GE Marquette
-liitäntäkaapeli

1m

Ylijänniteaalto,
IEC 61000-4-5

Datex-Ohmeda
-liitäntäkaapeli

1m

•

Johtunut radiotaajuus,
IEC 61000-4-6

•

Radiotaajuussäteily,
IEC 61000-4-3

Oxinet® II -tietokaapeli 3 m
HP Agilent
-liitäntäkaapeli
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Tekniset tiedot
Taulukko 21: Kaapelit (jatkuu)
Kaapelit ja OXIMAXanturit

Maksimipituus

OXIMAX-anturit:
MAX-A

0,5 m

MAX-AL

0,9 m

MAX-I

0,5 m

MAX-N

0,5 m

MAX-P

0,5 m

MAX-R

0,5 m

OXIMAX Oxiband
anturit:

0,9 m

Seuraavien standardien
mukainen
•

Radiotaajuussäteily,
CISPR 11,
B-luokka/ryhmä 1

•

Harmoninen säteily,
IEC 61000-3-2

•

Jännitteen vaihtelut/
värinäsäteily,
IEC 61000-3-3

•

Sähköstaattinen purkaus
(ESD),
IEC 61000-4-2

•

Sähköinen nopea
transientti/purkaus,
IEC 61000-4-4

•

Ylijänniteaalto,
IEC 61000-4-5

•

Johtunut radiotaajuus,
IEC 61000-4-6

•

Radiotaajuussäteily,
IEC 61000-4-3

OXI-A/N
OXI-P/I

N-600x käyttöopas
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Tekniset tiedot
Taulukko 21: Kaapelit (jatkuu)
Kaapelit ja OXIMAXanturit

Maksimipituus

Seuraavien standardien
mukainen

OXIMAX Durasensor
-anturi

0,9 m

•

Radiotaajuussäteily,
CISPR 11,
B-luokka/ryhmä 1

•

Harmoninen säteily,
IEC 61000-3-2

•

Jännitteen vaihtelut/
värinäsäteily,
IEC 61000-3-3

•

Sähköstaattinen purkaus
(ESD),
IEC 61000-4-2

•

Sähköinen nopea
transientti/purkaus,
IEC 61000-4-4

•

Ylijänniteaalto,
IEC 61000-4-5

•

Johtunut radiotaajuus,
IEC 61000-4-6

•

Radiotaajuussäteily,
IEC 61000-4-3

DS-100A
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Tekniset tiedot
Taulukko 21: Kaapelit (jatkuu)
Kaapelit ja OXIMAXanturit

Maksimipituus

Seuraavien standardien
mukainen

OXIMAX OxiCliqanturit:

OC-3-kaapeli

•

Radiotaajuussäteily,
CISPR 11,
B-luokka/ryhmä 1

•

Harmoninen säteily,
IEC 61000-3-2

•

Jännitteen vaihtelut/
värinäsäteily,
IEC 61000-3-3

•

Sähköstaattinen purkaus
(ESD),
IEC 61000-4-2

•

Sähköinen nopea
transientti/purkaus,
IEC 61000-4-4

•

Ylijänniteaalto,
IEC 61000-4-5

•

Johtunut radiotaajuus,
IEC 61000-4-6

•

Radiotaajuussäteily,
IEC 61000-4-3

P

0,9 m

N
I
A
OXIMAX
Dura-Y -anturit:

1,2 m

D-YS
D-YSE
D-YSPD

N-600x käyttöopas
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Kliininen tutkimus

Kliininen tutkimus

Yleiskatsaus
Tämä osa sisältää tietoja kliinisestä tutkimuksesta, joka suoritettiin
Nellcor™-antureille käyttämällä Nellcor™ N-600X -pulssioksimetria.
Yksi (1) prospektiivinen ohjattua hypoksiaa käsittelevä kliininen
tutkimus suoritettiin havainnollistamaan Nellcor™-antureiden tarkkuutta,
kun niitä käytetään yhdessä Nellcor™ N-600X -pulssioksimetrin
kanssa. Tutkimus suoritettiin terveillä vapaaehtoisilla yhdessä
kliinisessä laboratoriossa. Tarkkuus selvitettiin vertaamalla tuloksia
CO-oksimetriin.

Menetelmät
11 terveen vapaaehtoisen tiedot otettiin mukaan analyysiin. Antureita
kierrätettiin sormien ja otsan välillä tasapainoisen tutkimusmallin
tarjoamiseksi. SpO2-arvoja taltioitiin jatkuvasti jokaisesta instrumentista
samalla, kun sisäänhengitettyä happea säädeltiin tuottamaan viisi
vakaan tilan tasoa noin 98, 90, 80, 70 ja 60 %:n kohdesaturaatioilla.
Kuusi valtimonäytettä otettiin 20 sekunnin välein kussakin tasossa,
minkä tuloksena kultakin kohteelta otettiin noin 30 näytettä. Kukin
valtimonäyte otettiin kahden (2) hengityssyklin aikana (noin 10 sekuntia)
samalla, kun SpO2-tietoja kerättiin ja merkittiin suoraa CO2:een
vertailua varten. Kukin valtimonäyte analysoitiin vähintään kahdella
kolmesta IL CO -oksimetristä ja keskimääräinen SaO2 laskettiin
kullekin näytteelle. Kertahengityksen lopun CO2:ta, hengitysnopeutta ja
hengityskuviota tarkkailtiin jatkuvasti koko tutkimuksen ajan.
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Tutkimuspopulaatio
Taulukko 22: Demografiset tiedot

Tyyppi
Sukupuoli

Rotu

Yhteensä

Mies

5

Nainen

6

Kaukasialainen

8

Latinalaisamerikkalainen

2

Afroamerikkalainen

1

Aasialainen

0

Ikä

--

19–48

Paino

--

108–250

Ihon pigmentti

196

Luokka

Hyvin vaalea

2

Oliivi

5

Tumma oliivi/keskimusta

3

Erittäin tumma/sinisen
musta

1
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Tutkimustulokset
Tarkkuus laskettiin neliöllisen keskiarvon eroa (RMSD) käyttäen.

Taulukko 23: SpO2 -tarkkuus Nellcor™-antureille vs. CO-oksimetrit

MAX-A
SpO2
Dekadi

N-600x käyttöopas

MAX-N

MAX-FAST

Data- Käsi- Data- Käsi- Data- Käsipisteet varret pisteet varret pisteet varret

60–70

71

3,05

71

2,89

71

2,22

70–80

55

2,35

55

2,32

55

1,28

80–90

48

1,84

48

1,73

48

1,48

90–100

117

1,23

117

1,68

117

0,98
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Kuva 13: Muokattu Bland-Altman-kuvaaja

1

198

Testianturi;
kesk.määr. CO-oksimetriarvo 70–100 %
SpO2

2

Kesk.määr.
CO-oksimetriarvo
70–100 % SpO2

Oksimetrilevy MAX-A-anturilla

MAX-A-anturin
trendilinja

Oksimetrilevy MAX-N-anturilla

MAX-N-anturin
trendilinja

Oksimetrilevy MAX-FAST-anturilla

MAX-FAST-anturin
trendilinja

N-600x käyttöopas
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Haittatapahtumat tai poikkeamat
Tutkimus suoritettiin odotetun mukaisesti ilman haittatapahtumia tai
poikkeamia protokollasta.

Johtopäätös
Kootut tulokset osoittavat, että 60–80 % SpO2-saturaatiovaihteluvälillä
hyväksymiskriteerit täyttyivät kohdetta seurantajärjestelmä varten,
kun sitä testattiin MAX-A-, MAX-N- ja MAX-FAST-antureilla.
Kootut tulokset osoittavat, että 70–100 % SpO2-saturaatiovälillä
hyväksymiskriteerit täyttyivät.

N-600x käyttöopas
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Hakemisto

Hakemisto
A

B

Aikuinen
Oletusasetukset, 164
Taustavalon kirkkaus, 165
Aikuis- ja lapsipotilaat, 60
Akku vähissä, 107, 146
Akkukuvake, 34
Kapasiteetit, 34
Akun alhaisen varauksen merkkivalo, 29
Analogiset jänniteulostulot, 115
Anemia, 131
Anturi
Tärkeitä toimintaan liittyviä
seikkoja, 131
Anturi irronnut, 146
Anturi irti, 107
Anturi pois päältä, 107
Anturimalli, 146
Anturin tapahtumarekisteri, 84
Anturin tapahtumarekisterit, joita ei ole
saatavana, 89
Anturin taulukkomuotoiset
historiatiedot, 95
Anturin valitseminen, 120
Anturissa tietoa, 145
Anturitapahtumien historiatiedot, 92
Anturiviestin käyttöönottaminen/käytöstä
poistaminen, 85
Anturiviestin käyttöönotto, 85
AO, 107
AS, 107
ASCII-tilan tuloste, 100
Asetuksia ei löydy, 142

Baudinopeus
Asetus, 112
Biosopeutuvuuden testaaminen, 122

N-600x-pulssioksimetrin käyttöopas

D
Desimaalipisteet, 13
Desinfioiminen, 158
Deutsch, 66
Dyshemoglobiinit, 130

E
Englanti, 66
Espanja, 66
Etupaneelin painikkeet, 7
Etupaneelin painikkeet ja symbolit, 7

F
Fraktionaalinen saturaatio, 169

G
GCX-asennuslevy, 124
Graafiset anturitapahtumien
rekisteröintitiedot, 90

H
Histogrammitrendinäyttö, 79
Hoitajan kutsu
Käyttäminen, 113
Relekoskettimet, 115
RS-232-polariteetti, 114
Hollanti, 66
Häiriön merkkivalo, 17
Hälytyksen vaimennuksen kesto, 57
Hälytyksen vaimennus, 107
Hälytys pois päältä, 107
Hälytysrajanäyttö, 62
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Hakemisto

Hälytysäänen voimakkuuden näyttö, 54
Hälytysäänien poistaminen käytöstä, 58

I
Ilmanpaine, 176
Italia, 66

K
Kaapelit, 185
Kaaviotuloste, 101
Kaksoistrenditietonäyttö, 77
Kalibrointi, 157
Kantolaukku
pehmeäsivuinen, 127
Kello, 55
Kellon asetukset menetetty, 142, 145
Kontrasti, 49
Korkeus, 176
Kuljetus
Lämpötila, 176
Suhteellinen kosteus, 176
Käynnistyksenaikainen itsetesti, 43

L
Laskettu saturaatio, 170
LB, 107
LM, 107
LP, 107
Luetaan trendejä, 146

M
Merkkivalot
Akku vähissä, 17
Akkukuvake, 17
Anturin tiedot, 18
Häiriön merkkivalo, 17
Hälytyksen vaimennus, 17
SatSeconds, 18
Sykenopeus, 16
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Sykkeen haku, 18
Vastasyntyneen hälytysrajat, 18
Verkkovirta, 16
Mitattu saturaatio, 170
MO, 107
Monitori
Palauttaminen, 155
Tarkkuustoleranssi, 173
Tärkeitä toimintaan liittyviä
seikkoja, 130
Monitori näyttää viivoja, 48
Monitorin käynnistäminen, 43
Monitorin palauttaminen, 155
Monitorin trenditiedot, 71

N
N-600x-pulssioksimetrin kytkeminen
verkkovirtaan, 24
N-600x-pulssioksimetrin käyttäminen
akkuteholla, 27
Norja, 66
Näytön kieli
Valitseminen, 66
Näytön kontrasti, 49
Näytön ohje, 136

O
Ohje
Eri aiheet, 136
Yhden aiheen näyttäminen, 139
Ohjelmaversio, 44
Oksimetrian yleiskatsaus, 167
Oletusasetuia ei löydy, 142, 146
Oletusasetukset
Aikuinen, 164
Tehdas, 163
Vastasyntynyt, 163
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Osoittimet
Häiriön merkkivalo, 17
Syke, 16
OXIMAX-anturin yhdistäminen, 26
OXIMAX-tekniikka, 171

P
Parametrien vaihteluvälit, 40
Pehmeäsivuinen kantolaukku, 127
PH, 107
PL, 107
Pleth-näyttö, 12
Pletysmografin aaltomuotonäyttö, 16
Poistetaanko trendit?, 146
Portugali, 66
Potilaan liike, 107
Protokolla
Asetus, 112
PS, 107
Puhdistaminen, 158
Pulssioksimetri
Mittausalue, 173
Pystypalkkinäyttö, 13, 50
Päivämäärä, 56
Päivämäärä ja kellonaika, 55

R
Ranska, 66
Ruotsi, 66

S
Saatavana olevat anturin
tapahtumarekisteriasetukset, 88
Sairaalankaltaiset hoitoympäristöt, 5
Saksa, 66
SatSeconds
Hälytyksen hallinta, 159
Kuvaus, 159
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Näyttö, 161
Turvaverkko, 161
SatSeconds-hälytysrajan asettaminen, 64
Saturaatio
Fraktionaalinen, 169
Laskettu, 170
Mitattu, 170
Toiminnallinen, 169
Saturaation hälytyksen alaraja, 107
Saturaation hälytyksen yläraja, 107
SD, 107
SH, 107
SL, 107
SO, 107
SpO2-trendinäyttö, 78
Suomi, 66
Suositellut etäisyydet, 184
Sykeamplitudin trendinäyttö, 80
Sykenopeuden hälytyksen alaraja, 107
Sykenopeuden hälytyksen yläraja, 107
Sykesignaalin menetys, 107
Syketrendinäyttö, 78
Sykkeen haku, 107
Symbolit, 9
Ekvipotentiaalinen liitäntä, 9
Katso käyttöohjeet, 9
Tietoliitäntä, 9
Tyyppi BF, 9
Valmistuspäivämäärä, 9, 10
Sähkömagneettinen häiriö, 153
Sähkömagneettinen säteily, 180
Sähköstaattinen häiriönsieto, 183
Säätimet, 10
Hälytyksen vaimennus, 10
Ohje/kontrasti, 11
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Säädä alas, 10
Säädä ylös, 10

T
Takapaneelin osat, 8
Tanska, 66
Taustavalo, 49
Taustavalon kirkkaus
Säätäminen, 49
Tehtaan oletusasetukset, 163
Tekninen tuki, 154
Tekniset tiedot, 173
Akku, 175
Fyysiset, 178
Sähkötiedot, 174
Sähkötiedot, laite, 174
Säännöstenmukaisuus, 178
Toiminta, 173
Ympäristö, 176
Tietoportin asetukset, 112
Tietoportti
Kytkeminen, 110
Nastaulostulot, 110
Nastojen järjestys, 111
TIETOTYYPPI
TAPAHTUMA/SPO2, 145
TIETOTYYPPITAPAHTUMA/
SPO2+BPM, 145
Toiminnallinen saturaatio, 169
Toiminnan varmistaminen, 129
Toiminta
Lämpötila, 176
Suhteellinen kosteus, 176
Toimintatila, 107
Toimintopainike
Valikkorivi, 11
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Tosiaikainen trendinäyttö, 14, 51
Tosiaikaiset tiedot, 101
Trendiasteikko, 74
Trendinäyttö
Asteikko, 74
Histogrammi, 79
Kaksoistrendi, 77
Lukeminen, 76
SpO2, 78
Sykeamplitudi, 80
Sykenopeus, 78
Trenditiedot
Toiminta, 73
Trenditietojen näyttöasteikon
valitseminen, 74
Trenditietojen tulostaminen, 97
Trenditietonäyttö
Lukeminen, 76
Tulostaminen
Protokolla, 97
Turvatarkastukset, 157
Turvavaroitukset, 1
Tärkeitä toimintaan liittyviä seikkoja
Anturi, 131
Pulssioksimetri, 130

V
Vahvistusäänimerkki, 19
Valikko
Toimintopainike, 11
Valinnaiset lisävarusteet, 123
Valmistajan ilmoitus, 180
Varasto
Lämpötila, 176
Suhteellinen kosteus, 176
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Hakemisto

Varmistaminen
Toiminta, 129
Varotoimet, 3
Vastasyntyneet potilaat, 60
Vastasyntynyt
Oletusasetukset, 163
Taustavalon kirkkaus, 163
Vastetila, 65, 105
Verkkovirran merkkivalo, 16
Vianmääritys
Ohje, 148
Vieritys, trenditiedot, 72
Viivat, 48
Vikakoodit, 141
Vikaviestit, 144
VIRTA/VALMIUS-painike, 10

Ä
Äänimerkki
Alhaisen tason hälytys, 20
Erittäin tärkeä hälytys, 19
Hälytyksen vaimennuksen
muistutus, 19
Keskitason hälytys, 19
Kimeä merkkiääni, 20
Käynnistyksen itsetestin läpäisy, 20
Oikean painikkeen painallus, 19
Sykkeen merkkiääni, 20
Vahvistusäänimerkki, 19
Väärän painikkeen painallus, 19
Äänenvoimakkuuden asetuksen
merkkiääni, 20
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